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Előszó

A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Márton születésének 500. 
évfordulója alkalmából 1982 tavaszán Emlékbizottságot alakított. E fele
részt egy’házi, felerészt világi személyekből álló testület alapos és sokoldalú 
előkészítő munkát végzett. Terveinek megfelelően sikeresen megvalósult 
az 1983-as jubileumi évre tervezett számos rendezvény — egyházi ünnepség, 
tudományos ülésszak, múzeumi kiállítás, gyülekezeti emlékkiállítások so
ra — s ezeken kívül színmű- és zenemű pályáz at, Luther Márton szobrának 
felállítása és sok egyéb alkalom. Mindezért hálát adunk Istennek, hiszen 
nemcsak az emlékezés alkalmait adta mindezen keresztül, hanem általa 
megelevenítette egyházunk, különösen is evangélikus gyülekezeteink éle
tét.

Arra a meggyőződésre jutottunk a jubileumi év során, hogy nem mi tet
tünk valamit Luther emlékének és vallási, kulturális jelentőségének ébren
tartására, hanem Ó szolgált közöttünk gondolatainak gazdagságával, igei 
éleslátásával, s O ösztönözte újabb reformokra, az egyház szolgálatának 
újragondolására a mai nemzedéket.

Ezzel a kötettel a jubileumi Luther-év újabb termését helyezzük olvasóink 
asztalára. Két okból is örömmel tesszük ezt. Egyfelől örömünkre szolgál, 
hogy arra az invitáló levélre, amelyet mint a Luther Emlékbizottság elnöke 
1982 nyarán kulturális életünk több kimagasló személyéhez és több tudo
mányos intézményhez — egyetemekhez, könyv- és levéltárakhoz, kutató- 
intézetekhez és másokhoz — intéztem, sok igenlő válasz érkezett. Emlék
bizottságunk titkára, Fabiny Tibor egyháztörténész professzor, az Evan
gélikus Országos Múzeum igazgatója vállalta az anyag gondozását, a ta
nulmányok szakmai lektorálását és a kötet szerkesztését, amiért itt is kö
szönetét mondok.

Örömünk másik forrása az, hogy a magyar evangélikusság életében
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hosszú idő után most először jut kifejezésre az egyházi és világi értelmiség 
közös kulturális örökségének összetartozása. A reformáció korában ha
zánkban elválaszthatatlan volt az egyházi és a világi műveltség. Literátus 
őseink — tudós papok és tanítók — írásaikkal egyformán szolgálták az 
egyház és a haza ügyét. A magyar protestantizmusban ez egyöntetűen a ha
ladás ügyének a szolgálatát is jelentette.

Az állam és egyház jó  viszonya lehetővé tette, hogy reformátori öröksé
günk szellemében most ismét közösen tanúskodjunk közös örökségünk 
együttes megbecsüléséről.

Huszonegy tudósunk értékes tanulmányát örömmel és bizalommal aján
lom az egész magyar olvasóközönségnek.

Budapest, 1984 nyarán

Dr. Káldy Zoltán 
püspök
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TEOLÓGIA ÉS KEGYESSÉG





Donáth László

Tanúság és távlat
Az Ótestamentum szerepe 

Luther teológiai eszmélödésében

A hitvalló reformátor alakja közismert. Nyelvteremtő és -művelő tevé
kenysége nem kevésbé. Néhány gondolata az egyetemes kultúra szellemi 
kincsévé vált. De Luther mégsem egyszerűen egyháza vagy nemzete hé
rosza, így csak az okozaton s nem az okon tájékozódó misztifikáció ál
líthatja be őt. Bár valóban hős volt: a szabad szellemi vizsgálódásé, szű
kebben a teológiai eszmélődésé. Mert Luther eredeti szándéka és fönn
maradt tudományos életműve szerint nem akart mást, mint a Szentírást 
tanítani és prédikálni, ahogy ezt hajdan a próféták és az apostolok tették. 
A megismert és megértett isteni szót aktuálisan, ott és akkor megtérésre 
hívó jóhírként kimondani, hogy valósággá váljék kilencvenöt tételének 
legfontosabbika: „ . . .  omnem vitam fidelium penitentiam esse voluit — 
megtérés legyen a hivő ember egész élete.” 1 

Életének valódi szellemi horizontja és gondolatainak forrásvidéke a 
Szentírás volt. Büszke volt arra, hogy a „Szentírás doktora”, ezzel beérte, 
s mint a „lectura in Biblia” professzora haláláig hűséges maradt tanszé
kéhez, amely egykor egységes bibliai professzorság volt. H. Bornkamm 
számítása szerint „harminckét évnyi előadói tevékenységéből három, 
legföljebb négy évet szentelt az Újtestamentumnak, a maradékot az 
Ótestamentumnak.”2 Ennek nyomán joggal feltételezhetjük, hogy a re
formátor teológiai eszmélödésében az Ótestamentum tanúsága Istenről 
— s Luther számára különleges értelemben Jézus Krisztusról — döntő 
jelentőségű volt. S az Ótestamentum Isten-, ember- és világképe nemcsak 
az újtestamentumi események megértéséhez, hanem saját kora, sőt az 
összemberi lét és tudat problémáinak sajátos krisztocentrikus értelme
zéséhez is távlatot teremtett. S éppen ez a látás, meggyőződés és módszer 
az igazán izgalmas Luther teológiájában, minden ebből ered vagy ide 
vezethető vissza.
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A következőkben — a terjedelem szűkössége miatt egészen vázlato
san — legsajátosabb teológiai gondolatai közül néhánynak az ótestamen- 
tumi eredettörténetét tekintjük át.

1. A z Ótestamentum Luther történelemszemléletében

Luther az óegyházi exegézis két alapformájával való vitájában3 nem nél
külözhette a történetiséget. A történelmet teljesen Isten játékterének 
látja, mely legapróbb részletében sem profán. Sőt, egészében az ítélet és 
az üdvösség története és szüntelenül a döntés, a fenyegetés és a kegye
lem hordozója. Ezért aktualizálta természetesen a próféciákat kora tör
ténelmére. Például a törökök hiteles leírását Ezékiel Gógról szóló pró
féciájából olvassa ki (Ez 38 és 39). Nézetében különösen megerősítette, 
hogy Góg az Újtestamentum eschatológikus drámájában (Jel 20,8) is 
szerepel. Kötelességének tartotta, hogy az egész világot figyelmeztesse a 
fenyegető veszedelemre. Ezért fordítja le Coburgban először Ezékiel 
könyvének e fejezeteit egy kis iratban.4 „Góg megkóstolta a német vért, 
s azt gondolta, legbelülről issza ki. — De rögtön a török hatalmának meg
győződése szerinti eredetére mutat. — Bűneink keltették fel Isten harag
ját, s ezek rejtik el előlünk arcát, s ingerük Gógot ily rettenetes tombo- 
lásra.”5

A népek vad körtáncában hazájának is kijelölt helye van. A Confite- 
mini-ben a népekre lövöldöző Istenről ír, akinek mindig töltött a puskája. 
A zsidókat a rómaiakkal, a rómaiakat a gotokkal és a vandálokkal, a 
káldeusokat a perzsákkal, a görögöket a törökökkel lövi halomra. „Ne
künk németeknek is talál majd egy golyót, amely leterít minket, s nem 
hibázik. Mert túlságosan fölbosszantottuk, és soha nem hallgattunk rá.”6 
„Távolítsátok csak el az euangeliont német földről, s elvész akkor az or
szág” — e kétségbeesett kijelentésre az a higgadtság indítja, amellyel 
Ézsaiás jellemzése szerint (41,23kk) a világ ura beszél a gőgös népekkel.

Luther prófétai elkötelezettségének igazi mozgatója: népét féltő gondja. 
Mint Mózes vagy Jeremiás, úgy akar Isten elé állni. S szakadatlanul 
keresi azokat a példákat, amelyek szerint Isten egyetlen ember kedvéért 
megmentette a népet vagy egyházát. Élete alkonyán súlyos depresszió
ját az is okozza, hogy úgy látja: mindenhez késő már. A szorongás azon
ban már húsz évvel korábban, a parasztháború kitörésekor hatalmába
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keríti — amikor Jer 15,1 vagy Ez 14,14 fenyegetéseire emlékezik — : 
Isten haragjának sem Mózes, sem Sámuel, sem Noé, sem Dániel, sem 
Jób nem tudta útját állni.7 Keserű, ám logikus a végkövetkeztetése: ha 
meg kellett is támadnia a töröknek Németországot, ezzel a játéknak még 
nincs vége, feltéve, hogy a világ továbbra is fönnmarad.8

Tehát a nemzeti történelmeket elválaszthatatlanul egybefonódottak- 
nak látja az emberiség hittörténelmével. Sőt, talán ez egy és ugyanaz a tör
ténelem. A történelmi folyamat az emberi nem belső változásainak ered
ménye. Ennek elemei: a természetes rendek megőrzése, melyeket Isten 
írt a népek szívébe; a különleges kinyilatkoztatás és az a szövetség, amit 
saját népével kötött Isten; az engedelmesség és a lázadás; a türelem és az 
ítélet, amely megsemmisíti az önelégült gőgöt; s végül a hivő maradék 
átmentése a beteljesített üdvkorszakba. A történelem minden eseménye 
és embere Istennel áll kapcsolatban, általa megy végbe, s általa műkö
dik. Ezért nevezte Luther a történelmet Isten „álruhájá”-nak, avagy sok 
„álarca” egyikének. S így jutott el ótestamentumi történelemszemlélete 
révén egyik legjellegzetesebb teológiai fölismeréséhez: a történelem Ura, 
Izrael és az egyház Szentje, deus absconditus — elrejtőzködő Isten.

2. A z elrejtőzködő Isten

Istent soha senki közvetlenül meg nem ismerheti. A Zsoltárok szenve
dője ezt kérdezi: „Miért rejted el orcádat?” (46,25) Jákob a Jabbók-gáz- 
lónál rémülten tapasztalja, keserves helyzetében még Isten is rátámad 
(lM óz 32.25). Jób végsőül nem gondolhat mást: Isten maga a Sátán, 
mivel így kínozza (13,20—27). Az Istent látni akaró Mózes kérése is 
rész szerint teljesül: csak hátulról láthatja az Urat (2Móz 33,17—23). 
Izrael története, sőt — az Ótestamentumban leírt — világtörténelem is 
Isten elrejtőzködéséről tanúskodik. Luther Deuteroézsaiásnál leli meg 
a klasszikus megfogalmazást: „vere tu es deus absconditus, deus Israhel, 
salvator — bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító!” 
(45,15)

Az ótestamentumi történetek mind a hitre, mind a hitetlenségre szám
talan példát adnak. Az Ótestamentum emberei találkozván az elrejtó'z- 
ködő Istennel, vagy megbotránkóznak benne és elfordulnak tőle, vagy 
rábízzák magukat, mert bár ezt az Istent ők meg nem érthetik, segít raj
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tűk és megmenti őket. Igaz, Luther az önmagát az ősatyáknak, Mózes
nek, Dávidnak és Izrael népének kinyilvánító Istenre is sok példát talál, 
de figyelemreméltó módon ezeket a kinyilatkoztatásokat „racionáli
san” értelmezi. Például a Kain-történetben (lMóz 4,6—7) Isten Ádám 
által prédikáltat. Máskor azt hangsúlyozza, hogyha Izraelben „az Urat 
akarták megkérdezni”, a papokhoz vagy a prófétákhoz fordultak, tő
lük kellett választ kapniuk. A kinyilatkoztatásban is elrejtett marad Is
ten, mivel szent és igaz ő, aki soha nem szolgáltatja ki magát az ember
nek.

Ezért, Luther szerint, Izrael népe csak hite által maradt meg. Az Ótes
tamentum emberei az elrejtőzködő Istennel szemben saját kijelentéseire 
hivatkoztak. Tehát arra, amit korábban Istenről (a prédikáció révén!) 
meghallottak. Jákob a Jabbók-gázlónál nem ereszti el Istent, míg meg 
nem áldja őt, hiszen ő az, ki atyáit is megáldotta. így hivatkozik Mózes is 
Isten Izraelre vonatkozó ígéretére a Sinain, mikor az Úr végezni készül 
népével (2Móz 32,10—14). És ezért tartja Luther az ézsaiási mondat má
sodik felét is — „Izrael Istene, szabadító” — tökéletesen hitelesnek.

Éppen az Ótestamentum győzi meg Luthert: az embernek nem egy ha- 
ragvó és egy kegyelmes, tehát két különböző s egymásnak ellentmondó 
Istennel van dolga, hanem az egy, igaz és szent Istennel, akit az ember 
sohasem ragadhat meg, s meg sem ismerhet. Azt tesz, amit akar, s fe
lelősségre senki sem vonhatja és nem is szabad vonnia (Jób-probléma!), 
Ő mégis ugyanaz, az ígéreteit adó és be is töltő Isten, aki az ősatyákat és 
Izraelt vezeti és megőrzi; megbocsátja bűneiket, s megáldja Őket és ál
taluk a velük együtt élőket mind. Ebben az Istenben hinni a legnehezebb, 
de ez az igazi hit. Pál apostol épp ezért írja Ábrahámról: „reménység 
híján is reménységgel h itte .. , ”(Róm 4,18)

De térjünk vissza a történelemben elrejtőzködő Istenhez, az isteni 
„álarcosbál’’-hoz. Luther a játékkép locus classicusára a bölcsességmon
dásokban bukkant: „Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem 
az emberekben” (Péld 8,31). E játékot vészesen komoly támadásnak és 
hitpróbának tartja, zajlódjék bár a nagy történelem vagy az egyes em
ber személyes kis világában.

Az isteni játék talán legszemléletesebb illusztrációját a testvéreit vi
szontlátó József magatartásában fedezte föl. Ezért értelmezte lMóz 42-t 
az isteni világkormányzás példájaként. „»Áldott az az ember — mondja 
Jákob —, aki a támadásokat eltűri. Mert megpróbáltatása után az élet 
koronáját kapja, amit Isten megígért az őt szeretőknek.«— Ezért bátran
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ahhoz tartjuk magunkat, hogy szerencsétlenségünk vagy szomorúsá
gunk, sóhajaink és panaszunk, sőt maga a halál sem más, mint az isteni 
jóság vidám és szép játéka életünkben. De hányán vannak, kik ebben 
egyetértenek velünk, vagy ugyanezt hiszik?!. . .  Mert Istent nem Atyám
nak tapasztalom, nem jónak és irgalmasnak, hanem ördögnek. Ezért 
jegyezd meg: Isten mindenható, és éppen ezért ilyen komoly játék illik 
igazán hozzá, kitűnó'en áll ez ily nagy felségnek. . .  Kegyelmének legbiz
tosabb jeleként és tanúságaként adja neked ígéreteit, igéjét és szentségeit, 
hogy biztos légy: gyermekévé fogadott. Semmi többet nem követel tő- 
led, csak ennyit, viseld el játékát türelmesen, ez neki örömet szerez, ne
ked azonban üdvösséges. . .  Amikor Isten dögvészt, drágaságot, beteg
séget, depressziót és gyermekekkel való küszködést vagy számtalan más 
szerencsétlenséget szakaszt életünkre, akkor atyai játékát űzi velünk, 
hogy meglágyítson és megtisztítson minket. De ki képes ezt elviselni? 
Nem ilyen messiásban reménykedtek a zsidók, hanem olyat akartak, 
aki őket teszi az egész világ királyaivá és uraivá. Nem — mondja Mala- 
kiás —, ebben tévednek: mert a messiás metszeni fog, s amennyire lát
ható, szörnyen tisztogat majd. Borzalmas lehet ez a megtisztulás, üdvö
zítőnk mégsem játszik velünk: nem veszünk el, hanem meggyógyulunk 
álta la ... Akik sóhajtoznak és jajgatnak, azoké ez a bölcsesség, az össze
tört és lesújtott szívűeké ez az isteni játék, a pislákoló kanócé. Ez báto
rítsa őket, hogy el ne csüggedjenek, hanem erősek és férfiasak legye
nek.”9

Tündöklő példája ez Luther antidogmatikus szemléletének: Isten 
mindenhatóságát nem valami titkos tanításként recitálja, hanem a já
ték barátságos, emberi képe által teszi érthetővé. Mert nemcsak Isten el
rejtőzködő voltát, megragadhatatlan szentségét és kiismerhetetlen vég
zéseit veszi halálosan komolyan, hanem a mélységben levő ínségeskedőt 
is, aki életét hurcolva mindig újra kimondani kényszerül: a segítségét 
ígérő, hűségemet követelő Isten nem álom csupán, s óriási önbecsapás? 
Luther katonai kifejezéssel „támadásnak” (Anfechtung) nevezte az em
beri szív e szorongásait, mivel e kérdést nem a fásult kétely, hanem egy 
harchoz jól értő ellenfél rohama támasztja. Csak Isten játékaiban válik 
valódivá a hit, s edződik benne való tökéletes bizalommá. „Teológiám 
nem egy szempillantás alatt lett enyém, hanem egyre mélyebben kellett 
tépelődnöm, mert kísértéseim erre kényszerítettek. Ezért mondom: ta
pasztalat nélkül nem lehet erről beszélni.” 10 Miután megtapasztalta a 
támadások és a tépelődés áldását, e gyönyörű szóval beszélt róluk: „Is-

13



ten ölelései”.11 A hit pedig nem más, mint az önfeltáró Isten orcájához 
futni elrejtőzködése fájdalmas ölelésében.12

Erazmusszal vitázva azonban e tárgyat kíméletlen, botránkoztató vol
tában artikulálja. A De servo arbitrió-ban a szabad akarat elleni érveket 
döntő részben az Ótestamentumból veszi.13 Az Ótestamentum tényei 
nélkül figyelmen kívül hagyhatta volna a kettős predestináció félelme
tes szemléletét is.14 De a predestináció tanával megoldhatatlan omnipo
tentia generálisra is közvetlen bizonyítékokat talált.15 Bornkamm sze
rint az ótestamentumi argumentumok mellett elmaradnak a könnyebb 
és negatívabb újtestamentumiak, vagy ezek pusztán az ótestamentumi 
kijelentések visszhangjai.16 Ami nem jelenti azt, hogy Luther e művében 
ótestamentumi feltevéseknek esett volna áldozatul. Hogy jól értsük, 
Luther istenképét éppoly egységesnek kell tudnunk, mint a két testa
mentumét.17

Az Ótestamentum nem a Teremtőről és a népek királyáról szóló ké
peskönyv, vallotta Luther, hanem az emberiségben cselekvő Isten törté
netének része, aki mintegy lejegyezve adta itt közre önmagát. A történel
met mozgató hatalmas Isten nem más, mint aki Mózes és a próféták 
szavában szólt.

3. Isten kettős kormányzása

Luther az Augustinustól származó apokaliptikus-újtestamentumi hagyo
mányban egy ellentétes dualizmust ismert föl: Isten hatalma kiengesztel
hetetlenül harcol a történelemben a gonosz hatalmával. A gonosz meg
kísérli a teremtményt eltéríteni Teremtőjével való üdvösséges kapcsola
tától, a hittől, hogy így a teremtmény önmagát semmisítse meg. Isten a 
teremtményi lét minden dimenziójában küzd a gonosszal, hogy megvaló
sítsa végérvényes és teljes uralmát. Luther Isten küzdelmét a gonosszal 
— elvileg két módon — az emberi élet két alapdimenziójának megfele
lően látja.

Az első dimenzióban az emberek létfönntartásukért tevékenykednek. 
Az Istentől kapott különböző képességekkel és lehetőségekkel próbálnak 
felelősen alkotni. Ezért nevezte Luther ezt az „alkotások” (Werke) di
menziójának, s mindazt, amivel itt az emberek alkotnak, az „értelem”18 
(Vernunft) kifejezésével foglalta össze. Isten a világot az értelemmel kor
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mányozza (weltliches Regiment Gottes). Az értelem a közösség javát 
szolgálja, mivel a jóból és igazból részesül, s Isten a gonosz hatalmának 
következményeivel szemben is fölhasználja. Ennek nyomán beszél Luther 
a „kard”-ról, amely középkori szimbóluma a közérdek védelméért tör
vényesített és ellenó'rzött erőszak nyilvános felhasználásának. Alapvető 
magatartásunk a világgal való kapcsolatunkból derül ki. S ez mutat 
életünk második dimenziójára. Vagy a gonosz rendelkezik velünk (hitet
lenség, függőség a teremtett dologi valóságtól, a „szív” bűne), vagy Is
ten jó adományaiból élünk (hit, a bocsánat és az igazzátevő Lélek elfo
gadása). Tertium non datur, semleges magatartás nincs. Isten „lelki kor
mányzása” (geistliches Regiment Gottes) éppen abban áll, hogy kisza
badítja a bűnöst a gonosz hatalmából az evangélium által, s így teszi 
— szükségszerűen — késszé a jó munkálására.

Isten kormányzásának szolgálatába állítja az emberi értelem által 
létrehozott intézményeket (cooperatio hominum cum deo). Ezek az ecc
lesia, politia, oeconomia, melyek eltérő eszközökkel ugyan, de az em
beri élet és együttélés dimenzióit szolgálják. Valamennyien Isten szerető 
akaratának eszközei a gonosz hatalmával szemben. Jóllehet a politikai 
cselekvés ultima ratiója — az erőszak — a szeretet tagadásának tűnhet, 
tudnunk kell, ez a szeretet „idegen műve” (fremdes Werk — opus alie
num) marad, és csakis politikailag igazolható. Mivel minden emberi 
intézmény Isten üdvözítő akaratát szolgálja, egymást is segítik. így Is
ten akár lelki, akár világi kormányzása, s az általuk szolgálatba állított 
emberi institutiók nem egymás ellen vagy egymástól függetlenül valami 
dualizmusban, hanem egymást kiegészítve működnek. Különösen érvé
nyes ez az egyház intézményeire és hivatalaira, melyek a törvény és az 
evangélium hirdetése és a Lélek adományainak kibontakoztatása révén 
egyaránt szolgálják Isten mindkét kormányzását. Nemcsak az institu- 
tiókban tevékenykedő embereket, hanem magát az institutiót is fenyegeti 
a bűn, ezért szorul szüntelenül (semper reformari debet) a felebarát ja
váért kritikára és jobbításra.

A jog és igazság mellett tanúskodó élet: kereszt-lét. Teológiailag az 
egyház kritikai tanúsága azért lehetséges, mert a törvény és az értelem 
betöltése: a szeretet. Az egyház lemondása a jogról saját ügyében, és 
ugyanakkor a másikért vállalt jogi védelem nem kettős morál kifejező
dése, hanem mindkettő a másik ember egységes szeretetéből származik 
és azt szolgálja.19

Luther ezt a gondolatmozaikot soha és sehol nem foglalta szisztema
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tikusan az úgynevezett „két-birodalom-tan”-ba. Antiskolasztikus, eleven 
teológiai stílusának ez nem felelt meg. Ő az egyház és a társadalom éppen 
adott és égető kérdéseire a Szentírás doktoraként kritikusan kereste a 
választ. Arról beszélt, hogy Isten az embereket és a világot hogyan kor
mányozza. Isten kettős kormányzásáról alkotott gondolatainak a for
rásvidéke pedig az Ótestamentum.

Észrevette, hogy a pátriárkák történetében, a próféták írásaiban és a 
Zsoltárokban, sőt a törvényben is Isten kétfajta módon tart kapcsolatot 
a világgal és az emberrel. Az ember mindig Istennel találkozik, szemé
lyes életében éppúgy, mint a politikai-társadalmi kérdésekben vagy a 
történelmi eseményekben, mivel mindent Isten kormányoz. Az az Is
ten, aki ugyanakkor megbocsát a bűnösöknek. A mindenséget teremtő 
és az embert megváltó Úr az egy igaz Isten, de az utóbbi esetben az em
bert lelkileg kormányozza.

Az ősatyák története és a próféták — akik közé számolja a héber ká
non nyomán Józsué, a Bírák, Sámuel és a Királyok Könyvét is („ko
rábbi próféták” gyűjteménye) — valamint a Zsoltárok vérrel írják le a 
felsőbbség természetét és sorsát, az igazét éppúgy, mint a torzét; a ki
rályi udvar és az „am haarec” életét békében és háborúban; s a népek 
felkelését és bukását. Számára ezért volt az Ótestamentum az élet tükre.20 
Dávidban látta az igazi uralkodó ősképét, a rettenthetetlen fiúnál és 
a bátor harcosnál sokkal jelentősebbnek tartva a bölcs királyt. Akinek 
szelleme igazán a Dávid-zsoltárokban gyümölcsözött. Dávid a „viri 
heroici — a csodaemberek” és „egészséges hősök” csapatából való, aki
ket Isten újra és újra a néphez küld, hogy megmentsék azt, s rendbe 
szedjék életét. E karizmatikus ok „rendkívüli csillag” alatt állnak.21 
Luther ezt írja róluk 1535-ös Genezis-előadásában: „Deus ut ostendat 
potentiam et sapientiam suam, multa facit contra regulam per homines 
heroicos, quos ipse singulariter vocat, quamquam rari et pauci sunt. — 
Isten hatalmát és bölcsességét bebizonyítandó sok mindent tesz a szabály 
ellenére, ama hősök által, akiket egyenként hív el, jóllehet ritkák ők és ke
vesen vannak.”22 E hősök azonban nemcsak vallásos emberek vagy az 
igaz Istenben hivó'k lehetnek: Nabukadnécár és Kürosz is közéjük tar
tozik, de Nagy Sándor és Hannibál is, sőt Bölcs Frigyest is ilyennek tar
totta a maga korából.

Izrael és szomszéd népeinek története megmutatja, miképp kormá
nyozza Isten a felsőbbség és a törvény által a világot. De éppen Izrael 
példázza, hogy Isten lelki módon is vezet, prófétáit küldve népéhez,
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hogy szeretetét, a bűnök bocsánatát, a megváltást és Krisztust prédikál
ják; de a törvényt is, amely megítéli a bűnöket, s így szólítsák föl megté
résre a népet. Innen érthető, miért beszél az Ótestamentum kettős mó
don Izraelről: egyrészt „közönséges népnek” mondja, akárcsak az egyip
tomit vagy a filiszteusokét, másrészt azt hirdeti, kiválasztott nép ez, az Úr 
emelte ki a többi nép közül, neki adva ígéretét, s az egész világot általa 
áldva meg. Már az ősatyák történetében megfigyelhető e kettősség. Áb
rahám jó családapa és házigazda, aki a legcsodálatosabb ígéret hordozó
jaként sem szűnik meg gondoskodni háza népéről; s mikor Lótot Sodorna 
királya fogságba hurcolja, fegyveresei élén hadba száll megmentéséért. 
Izsák a kutakért küzd; Jákob nyáját gyarapítja; József egész Egyiptom 
gazdaságának irányítója stb. Ugyanakkor Isten közvetlenül lelkileg is 
kormányozza őket szavával. Mindmegannyi élettevékenységük mellett 
övék az isteni áldás ígérete.

E néhány vázlatos példa is bizonyítja, a kétfajta vezetés semmiképp sem 
az élet kettéosztását jelenti, amely szükségszerűen vezetne a hétköz
napi kettős morálhoz. Ebben az összefüggésben éppen arra tanít az Ó- 
testamentum, hogy egyetlen helye sincs a világnak, mely független volna 
Isten kormányzásától, és semmi sem történhet az emberiség történetében 
az egy Isten vezetése nélkül.

4. Törvény és evangélium

Köztudomású, mily élesen különböztette meg Luther Isten kétfajta sza
vát: a törvényt és az evangéliumot. A De captivitate babylonica ecclesiae- 
ben arról ír, hogy az Újtestamentum a világ kezdetétől megígértetett és 
Krisztusban beteljesedett, míg az Ótestamentumot, Isten régi szövetségét 
Mózes által ígérte meg Izrael népének, és Józsué teljesítette be már a 
Kánaánban való honfoglaláskor23. Azonban a két testamentum — mint 
a Biblia könyveinek vagy részeinek — egyszerű azonosítását a törvény
nyel, illetve az evangéliummal nem fogadta el. Az Ótestamentumban 
éppúgy megtalálható a törvény mellett az evangélium, mint az Újban 
az evangélium mellett a törvény. „Egyetlen könyve sincs a Bibliának, 
melyben ez a kettő nem együtt van jelen. Isten mindenesetre egymás mellé 
helyezte e kettőt: a törvényt és az ígéretet. A törvény által arra tanít, 
amit tennünk lehet, és az ígéret által arra, hol fogódzkodjunk kezébe.
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[ . . .  ] Ahhoz a különbséghez tartsd magad, bármelyik könyvet is veszed 
elő, legyen bár ó- vagy újtestamentumi, hogy ahol ígéretek állnak, az a 
könyv evangélium, ahol pedig követelmények, az éppen ezért törvény- 
könyv, erre a különbségtételre figyelve olvass. Mivel azonban az Újtesta
mentumban az ígéretek tömkelegé, az Óban a törvények sokasága va
gyon, az elsőt euangelionnak, a másodikat törvénykönyvnek nevezik.”24 
„De nézd csak, mily finom, érzékeny és ájtatos gyermekek vagyunk, 
mivel nekünk nincs szükségünk arra, hogy Krisztust az írásban tanul
mányozzuk és ott ismerjük meg, mi az egész Ótestamentumot semmibe 
vesszük, olybá, mintha többé nem és amiből többé semmi sem lenne ér
vényes.”25 A törvény tehát Isten parancsoló és követelő igéje, a csele
kedetre mutatva leleplezi az ember bűneit, aki ezért soha sem állhat meg 
Isten előtt, sőt nem is juthat Istenhez. Ilyen igék „sokasága” található 
az Ótestamentumban, amelyek valójában Mózes által adattak. De Luther 
a törvényben is különbségre lel. 1525-ben keletkezett híres prédikáció
jában — Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schi
cken26 — a Szentírás objektív megértésére tanít.

A Sínai-törvény mindenekelőtt a zsidóknak adatott, ez „a zsidók 
szásztükre” . És „ha valaki elibéd tartja Mózest a törvényeivel, s megtar
tásukra akar kényszeríteni, úgy ezt mondd: menj a zsidókhoz Mózeseddel 
együtt. Én nem vagyok zsidó, hagyj engem békén Mózessel. Ha én Mózes 
egyetlen szakaszát elfogadnám (mondja Pál Gál 5,3), úgy az egész tör
vényt kötelességem megtartani. Ezért egyetlen pontocska sem vonatko
zik ránk Mózesből.”27 E kijelentés éppoly jellemző Luther merész gon
dolkodására, mint alapos Ótestamentum-ismeretére. Az Ótestamentum 
számos példája bizonyítja, hogy „a pogányoktól nem követelték meg a 
törvény követését.”28 A pátriárkák és a próféták soha nem térítették át 
a pogányokat. A fáraó, Dárius vagy Kürosz — jóllehet Isten eszközei 
voltak a hívők, vagy Izrael megmentésére — pogányok maradtak. SŐt, 
Hiram király Tiruszból, vagy Jób, aki megtanult az igaz Istenben hinni, 
nem volt körülmetélve, és soha nem vetették őket Mózes törvénye alá. 
S amikor a rajongók arra hivatkoznak, hogy Mózes törvénye mégiscsak 
Isten igéje, Luther így utasítja el őket: „Isten igéje ide, Isten igéje oda, 
nekem azt kell tudnom és arra kell ügyelnem, kihez szól Isten igéje. . .  
Kétfajta ige van az írásban: az első nem vonatkozik rám, nem érint 
engem. A másik engem illet. És azt, ami rám vonatkozik, bízvást meg
kockáztathatom, s mint szilárd sziklára ráhagyatkozhatom. Ha pedig 
nem érint engem, akkor maradjak csöndben.”29
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Luther észrevette azt a problémát, melyet az Ótestamentum-kutatás 
évszázadokkal később alapos munka után állapított meg: Mózesnek cse
kély köze van a nevével jegyzett törvénygyűjteményhez, ami egyszerűen 
régi izraeli népjog, „amelyet szinte legtöbb részében a nép között már 
régen érvényben levő hagyományból merített, jegyzett le és rendelt el” —- 
írja Luther az egyik 1527-ben kelt levelében.30 Ezek azok a törvények, 
amelyekből „egyetlen pontocska sem vonatkozik ránk Mózesből”.31

Luther azt is feltárta, hogy Mózes törvénye részben „rímel a termé
szeti törvénnyel”32, ami azt jelenti, hogy a pogányoknál is ismerős er
kölcsi törvénnyel van összhangban.33 A leginkább „minket érintő” tör
vény: a tízparancsolat. Ennek is vannak olyan rendelkezései, amelyek a 
zsidók „szásztükréhez” tartoznak — például éppen a hetedik nap ki
választása a harmadik parancsolatban csak „múlandó ékesség”34, de 
egészében a természeti törvényhez kapcsolódik, és mindig érvényes, 
mindig minket érint.

Luther az Ótestamentumban az evangéliumot is megtalálta. Isten 
minket vigasztaló, segítséget, megváltást, bűnbocsánatot ígérő igéit. 
Ezeket „ígéret”-nek nevezte. Abból indul ki, hogy isten a kezdet kezde
tétől segítséget ígért az embernek. Ezt látja már lMóz 3,15-ben, a prot- 
evangéliumban: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, 
a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mar- 
dosod.” Ezt ígéri meg Isten rögtön a bűnbeesés után az embernek. 
Más helyütt Luther a közvetlen jövendölésekhez még Éva Káin szüle
tése feletti ujjongását is hozzáfűzi.35 Az Ótestamentum evangéliuma az ős
atyáknak adott ígéret is, amit Isten mindig újra megerősített.36 Végül 
különösen a Zsoltárokban és a prófétáknál tartja jelentősnek az evan
géliumhordozó igéket.

Luther lényegileg szakított tehát az óegyházi törvényszemlélettel. A 
törvény és az evangélium halálos ellenségek. Bár a törvénynek is az evan
géliumot kell szolgálnia, de akarata s lényege ellenére. És ebbe belehal, 
éppúgy, mint az az ember, aki belőle él, ezért ki kell szabadulniaMózes 
„agyonveréséből” . Krisztus a vége annak az erkölcsi törvénynek, amely 
az egész világ vádoló lelkiismeretét okozza; azt a régi szövetséget, amely 
megtartásának alapja volt, megszüntette Isten. Mégis a testamentumok 
egységét vallja Luther: bár az új szövetség megmásíthatatlanul Jézus 
Krisztus egyszeri történelmi megjelenésében valósult meg, azok, akik 
egyedül az Isten kegyelmébe vetett hitből éltek, és az eljövendő Krisztust 
bizalmukba fogadták, már titkos voltában megismerték őt. „Luther az
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által, hogy a régi szövetséget sem időileg, sem tartalmilag nem fogadta el 
az új eló'futárjának, hanem kettejük kizáró ellentétét vallotta, az óegy
házi exegézis egész üdvösségtörténeti sémáját felborította. Az óegyház 
számára az üdvösségtörténet párhuzamos a világtörténelemmel, amely
ben egy meghatározott történeti esemény lépcsó'zetesen alakul ki. Ezzel 
szemben Luther összehasonlíthatatlannak tartotta Isten-történetét a vi
lágéval. Ugyan Krisztus emberré létele valódi, történeti esemény, de 
ebben nem válik nyilvánvalóvá más, mint az, amit Isten egykor a kegyel
mében bízóknak kinyilatkoztatott. A szokásos, összefüggő történeti fo
lyamatból mindez nem érthető meg. A történelemhez kötöttség és az et
től való szabadság paradox módon kapcsolódik itt egymásba. Krisztus 
hatása az Ótestamentumra egyszeri inkarnációjától függ, az üdvtörténet 
közepeként ez sugárzik vissza a múltba éppúgy, mint előre a jövőbe. De 
ez semmiképp sem az idő múlásában előrelépő fejlődés beteljesedése. 
Önmagában egyetlen időbeli fogalommal sem tehető érthetővé a megtes
tesülés : kezdet, közép, vég mind alkalmazkodik hozzá. S ez nem is lehet 
másképp, mikor a valódi földi létbe az örökkévalóság tör be”37 — írja 
Bornkamm. Luther minderre bibliamagyarázata — s amint látjuk, nem 
is kicsiny mértékben az Ótestamentum — révén jött rá.

5. Krisztus az Ótestamentumban

„Was Christum treibet”, ami Krisztust prédikálja, az az apostoli, 
az az evangélium, a legnagyobb és legfontosabb a Bibliában, az a 
Szentírás szíve. Luther ótestamentumi hermeneutikájának összefoglaló 
motívuma „az ótestamentumi textusok közvetlen kapcsolása Jézus 
Krisztushoz, életéhez, igéjéhez, halálához, feltámadásához és egyházá
hoz.”38

Mózesnél allegorikus zsonglőrködés nélkül egész sor krisztológiai 
jövendölést hordozó messiási próféciára lelt. Szemléletes példa a Von 
den letzten Worten Davids-ban fennmaradt 2Móz 33—34 magyarázata. 
2Móz 33,18-ban Mózes kérésére Isten dicsőségét láttatva válaszol: „Ich 
will fur deinen Angesicht furubergehen lassen alle mein Gutes und ich 
will predigen in des Herrn Namen für dir — Elvonultatom előtted egész 
fenségemet, és kimondom előtted az ÜR nevét.” Luther szerint itt az 
Atya a Fiúról beszél, „aki minden java, s ki által mindent teremtett.”
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De még világosabban értelmezi a vers második részét: „Nem kell-e itt 
két különböző személynek lennie? Az egyik Úr az, aki ezt prédikálja, 
a másik pedig az, aki az Úr nevében prédikál. Tehát az az Úr, aki Mózes
nek és Izraelnek prédikál, biztosan ember.” A prédikáció tartalma: 
„Akinek azonban kegyelmezek, annak kegyelmezek.” Ami azt jelenti: 
„Én nem úgy akarok prédikálni, ahogy, Mózes, neked kell prédikálnod, 
mert neked a törvényt kell hirdetned, tehát, én ma azt parancsolom, 
tedd ezt és tartsd meg azt, mert ha nem, pórul jársz. Én ellenben arról 
akarok szólni, hogy Isten, az Úr előtt egyetlen ember sem lehet a törvény 
által kegyes vagy igaz.” Ezért Mózes megegyezik az Újtestamentummal 
abban, „hogy Jézus Krisztus Jehova, Isten és ember s Izrael prédikátora 
volt.”39 E példából is kiderül Luther tipikus sémája. A héber nyelv sa
játosságát — az istennév megismétlését — nem névmásként, hanem az is
teni személy kettősségeként értette. A törvény és evangélium ellentétére 
pedig az Ótestamentumban számtalanszor előforduló kegyelem szavából 
következtet. Habár a textus semmilyen messiásra utaló próféciát nem 
tartalmaz, de a személy és a mű miatt Luther feltételezi benne az eljö
vendő Krisztus ígéretét.

A mózesi könyvek messiási helyei mellett különösen nagyra értékelte 
a Dávid szájából származó jövendöléseket. Mindenekelőtt Dávid utolsó 
szavait (2Sám 23,1—7). A zsidó írás magyarázókkal vitázva — akik Dá
vidot tekintették a szövegben említett „igaz uralkodónak” — így érvel: 
„Nem, az egy másik férfi. Dávid ugyan igazságban és istenfélelemben 
uralkodott, de ez által egyetlenegy embert sem tett igazzá és istenfélővé, 
önmagát sem; hasonlóképp Mózes sem a törvényével (Róni 3). Hanem ők 
mindannyian Jézus Krisztus, az Úr, a messiás s Izrael pásztora révén 
lettek igazzá és istenfélővé.”40 Különben a Dávid által „oly áhítattal és 
szeretettel dicsőített” ígéret paranccsá és törvénnyé vált volna.41 Dávid 
jövendölésénél a Náthán próféta mondotta isteni igére támaszkodhatott 
(2Sám 7,ll— 16). Élesen vitatkozva a zsidó magyarázókkal találja meg 
Luther a textus messiási karakterét bizonyító végső érvet, amely ezúttal 
történeti és nem logikai. Az ígéret arra a királyra vonatkozik, aki fel
váltja Dávid házának földi királyságát. „Mert belátható, hogy Heródes 
idejében Júda jogara egészen aláhanyatlott, de még inkább akkor, amikor 
a rómaiak Jeruzsálemet és Júda jogarát szétrombolták. Ezért, ha Dávid 
háza örökre létezik, s Isten valóban van, akkor Júda igazi királya, a mes
siás eljön a maga idejében. Itt nem segít semmiféle csaholás és glosszázás. 
Túl hatalmas és világos ehhez a szöveg ”42 Mivel itt maga Isten mondja
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a messiási értelmű szót, ezzel kétségtelenül felhatalmazza Dávidot „olyan 
kedves zsoltárok” írására, melyeknek egyike a búcsúszava.43

A zsoltárokban a Luther által fellelt krisztológiai próféciákat az 1531— 
33 között írt summariumaiban tekinthetjük át. Öt csoportra osztotta a 
zsoltárokat. A jövendölés-zsoltárok többsége Krisztus személyére, szen
vedésére, halálára, föltámadására és királyságára vonatkozó prófécia; 
a többi inkább az evangéliumra, Krisztus országára, a keresztyénségre 
vagy az egyházra utaló.44 A jövendölések koronája számára a 110. zsol
tár. „Ezzel egyenlő az egész írásban nem található, és ezt könnyebb 
elismerni, mint a legelőkelőbben felöltöztetett keresztyén hitet. Mert 
Krisztus ily világos, szikár szavakkal sehol másutt nem prófétáit arról a 
papról, az örök papról, aki által Áron papsága fönnmarad.”45 Luther 
nem talál szavakat, melyekkel megragadhatná azt az ujjongást, ami e 
zsoltárban Krisztus föltámadásáról és uralmáról csilingel. Amit a ke
resztyénnek a hitről tudnia kell, megtalálja itt: Krisztus istenségét és em
berségét, dicsőséges uralkodását, de országa földi elrejtettségét és gyön- 
geségét is, a szakadatlan küzdelmet, melyet a keresztyének a világban — 
például ennek uraival — kényszerülnek folytatni, az evangélium vigasz
taló reménységét és a Szentleiket stb.46

De nem ritkábban hivatkozik a 2. zsoltárra is: „A 110. és a 2. zsoltár
nál délcegebb nincs az egész Psalteriumban.”47 1532-ben egész előadást 
szentelt e zsoltárnak. Legmélyebben a világhatalmak lázadását meghaladó 
győzelem ígérete ragadta meg, az, hogy Isten a passió révén arat diadalt. 
„Ez a zsoltár az első parancsolatból ered, mivel Isten maga ígéri: a mi 
Istenünk lesz.'^8 E zsoltárcsoportból még a 24-et tartotta különösen je
lentősnek, mert ez Krisztust a dicsőség királyaként, a Seregek Uraként 
jelöli meg. Luther minden egyes zsoltárnál gondosan mérlegelte, vajon 
Krisztusra vonatkoztathatja-e. A 18-nál végül is úgy dönt, bölcsebb, ha 
Dávid szájába adja, s csak allegorizálja Krisztusra. Ezzel szemben a 
kiszabadított rabok énekét, a 126-at nem hajlandó a babilóniai vagy egy 
másik rabságra érteni: ilyen magasztosan csak az eljövendő Krisztusnak 
lehet énekelni, megváltásáért köszönetét mondani. A zsidók ezért csak 
hamisan érthetik egyik vagy másik fogságukra.49

Minden próféta szinte pontosan úgy beszél az eljövendő messiásról 
és országáról, mint Dávid. Luther a próféciát nem jóslásnak, hanem ige
hirdetésnek tekintette, de akkor a prédikáció rászorult a jövendölés 
formájára. A próféták dolga a nép hitben való megtartása volt Krisztus 
eljöttéig. „Ezért ők az igével Krisztuson csüngtek, s benne hittek, éppúgy,
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ahogy mi csüngünk rajta, s hiszünk benne.”50 Szavuk erejével átmentet
ték a népet a csalódáson, s tántorítatlanul megtartották a hitet, hogy 
mindaz, ami történik, ne Isten akarata nélkül legyen, s a messiás érke
zését ne akadályozzák.51 A nép politikai létének összeomlása révén tá
rult fel éppen a messiás valósága, és igazolódott az Isten képtelen, el
lenkező' igéjébe vetett hit. „Lássátok és érezzétek országotok bajait, szük
séges mindezen keresztül mennetek, de hitetekben megálljatok, a zava
rok közepette is lesz országotok, s dicsőségesen megvalósul.”52

Ki a várt Krisztus? Kristálytiszta a próféták szava: Ézs 9,6; 51,4kk; 
Dán 9,24kk textusából Luther így következtet: a véget nem érő béke bi
rodalmának királya, aki az örök igazságot hozza, az nem lehet más, 
mint „Isten maga és mégis Dávid fia, természetes ember” . így jöven
dölték ezt, s így egyezik ez az Újtestamentummal is.55 Luther a prófé
táknál mindenütt Istenként, emberként egyaránt megígért Krisztust 
talál. Nemcsak Dániel jövendölése az Emberfiáról (7,15kk) bizonyítja 
a Fiú és az Atya különbözőségét, hanem például Ézs 60,19kk is.54

Egyáltalán, a próféták különösen gazdag anyagot kínálnak Luther
nek a kettős-természet-tan bizonyítására. Mindenekelőtt Isten szolgája 
és az Úr szegénye e titok szemléletes jelképe Ézs 53-ban, amit csak keve
sen értettek meg a régi szövetségben, nyilvánvalóvá pedig először a Szent
lélek tette pünkösdkor. Bornkamm megjegyzi: „a legszegényebb kicsiny
ség és az isteni nagyság oly szétválaszthatatlanul összekötött e fejezetben, 
hogy Luther tájékozódásul Nestoriusnak kínálja durva lekcióként.”55 
Luther a zsidóság legnagyobb lelki elbukásai között tartotta számon, 
hogy írásmagyarázóik Ézs 53 értelmét Izrael népére vonatkoztatják. Úgy 
véli, a helyes értelem magától elintézi e magyarázati lehetőséget. Az Úr 
szolgáját azért nem lehet kollektive érteni, mert a nép nyilván nem jelöl
hető az Úr szegényeként (Ézs 40,10), akinek megígértetett az uralom. 
És ha a zsidók a textust Mózesre vagy a pogányok körében megvetett 
törvényre akarják érteni, akkor azt lehet nekik válaszolni, hogy egy meg
vetett és elvetett személyről van szó, s ez sem Mózesre, sem a törvényre 
nem áll. „Es gehet alles in una consequentia et cohoerentia — minden 
egyetlen következtetésre és összefüggésre mutat.”56 Luther tehát nem
csak az ősi, bár mindig újként új magyarázati problémán lép túl a krisz- 
tológiai jelentéssel, hanem a többi magyarázat aporiáit is keresi, lelep
lezni akarván azokat. Ugyanakkor az Úr szolgájának ézsaiási ábrázolá
sát nem testi nyomorúságként vagy a messiás utálatosságaként akarja ér
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telmezni, ő Jézust szépnek és egészségesnek tudja. E textus csak a király 
kicsinységét és nem királyi jövetelét beszéli el.57

Luther végül is a prófétai kijelentésekró'l igazán a zsidó írásmagyará
zókkal vitázott.58 Exegetikai és történeti módszereinek jogosultsága vagy 
megállapításainak érvényessége nem tárgya e dolgozatnak. Ehhez elen
gedhetetlenül szükséges volna Luther zsidóságról kialakított teológiai 
és politikai nézeteinek kritikus vizsgálata, amire a terjedelem szűkössége 
miatt nincs mód. így summásan csak annyi mondható: nem elégedett 
meg a prófétai jövendölések újtestamentumi beteljesülésébe vetett hit
tel. Valódi történetiségükró'l akart meggyőződni. S kutatása során föl
fedi: Jézus születéséig mennyi vált már közülük valóra. Egyetlen lehető
séget sem szalaszt el, ha történeti érvekkel támogathatja a jövendölések
be vetett hitet.

Kézenfekvő Bornkamm kérdése: vajon az Ótestamentum korai Krisz
tus-jövendöléseitől végig a legkésőbbiekig látott-e Luther valami fejlő
dést vagy belső elmélyülést?59 Világosan megnevezi az üdvösségtörténet 
egész sor olyan fordulatát, melyekkel Isten az embereket vezeti. Azt 
is írja, hogy Krisztus új és egyre újabb ismerete a korábbit megszünteti. 
Ha Ádárn és Noé Ábrahám kortársa lett volna, s ha ők a messiást nem 
Ábrahám nemzetségéből várták volna, akkor nekik semmi hasznuk nem 
lett volna Ábrahámnak az eljövendő megváltóba vetett hitéből. Ugyanígy 
történt volna ez Ábrahámmal, ha Dávid korában, vagy Dáviddal, ha ő 
Keresztelő János idején élt volna.60 Isten kinyilatkoztatásának órái visz- 
szavonhatatlanok. Ezek a tegnap igazságát a ma tévedésévé teszik, s ez 
az üdvösség eljátszásának veszélyét rejti. Luther ezt a zsidók hitén de
monstrálja: „Frustra credunt Judaei in deum promissorem Messiae, 
qua fide olim recte credebant patres eorum — hiába hisznek a zsidók a 
messiást ígérő Istenben, ezzel a hittel egykor atyáik hittek jogosan.”61

És mégsem tekinthetjük az ótestamentumi Krisztus-jövendölések fo
kozatait fejlődésnek és valami belső törvény szerint végbemenő elmélyü
lésnek. Ez nem Luther látása. „Inkább azt mondhatnék: Isten az ígéret 
minden formáját igénybe veszi, hogy előre minden egyes esetben ugyan
azt hirdettesse meg: Krisztust istensége és embersége szerint. Ő egyre 
csak pontosabban szól a megígért személyről. A döntő fordulatot Krisz
tus megjelenése hozza, s ez az összes ígéret árnyékából a világosságra, 
a beteljesülésre vezet. S ezzel lényegileg különbözik a korábbi fokoktól, 
amelyeket ugyanakkor végérvényesen lezár.”62

Luther megtalálja Krisztust az Ótestamentumban, a bűnöket megbo
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csátó Istent, Izrael és az ember megváltóját, akit bár nem értünk, hi
hetünk benne. így válik az Ótestamentum Krisztus-tanusága Luther szá
mára az emberiség valóságos távlatává. Örömhírré azoknak, akik a be- 
érkezettség ostoba gőgjét elvetik, s élethivatásukként vállalják a szüntelen 
reformációt, avagy a megtérésért, a hitért, az Istennel való kapcsolatért 
folytatott küzdelem mindmegannyi rizikóját, hiszen „amikor Urunk és 
Mesterünk azt mondja, »Térjetek meg« (Mt 4,17), azt akarja, hogy a hivő 
ember egész élete megtérés legyen.”63
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pésének időpontját. A zsidók is elismerik, hogy Dániel hetven hete „évhét”- 
ként érthető, ez a 490 év Jeruzsálem szétrombolásával letelt. Az utolsó 
„héten” kellett a messiásnak megjelennie, akit egykor a zsidók is Jézus korá
ban vártak. Erre mutat Heródes, Keresztelő János, Barkochba magatartása 
és a rómaiak elleni felkelések. Uo. 492—510.

59 Bornkamm: 1. m. 97.
60 Disputatio (1542) 39 II; 188, 7.
61 Uo. 188, 17.
62 Bornkamm: I. m. 98.
63 Ludolphy: 1. m. 11. Vö.: WA I; 233.
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Varjas Béla

Szegedi Gergely és Flacius Illiricus 
ismeretlen vitája az úrvacsoráról

A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek kézirattárában került elém 
a 93. Helmst. f. jelzetű, negyedrét alakú, vegyes másolatokat tartalmazó 
gyűjtemény. A javarészt történeti, politikai, vallási dokumentumok kö
zött akadtam rá a kötet 485r—500v levelén két latin nyelvű, Szegedi 
Gergely úrvacsoratanát cáfoló írásra.1 Mindkettőd más-más kéz másolta 
a 16. század végén vagy a 17. század első felében. Az első vitairat címe: 
Refvtatio argvmentorum G. Segedini contra veram praesentiam corporis 
Christi in sacra Coena, quam Ecclesia Dei credit et ascerit. A másolatban 
sem a cáfolat keletkezésének helye, sem ideje és szerzőjének neve nincs 
feltüntetve. Szegedi I-től XXYI-ig számozott tételben fejti ki az úrvacso
ráról vallott nézeteit. A huszonhat argumentum mindegyikét Responsio 
címmel huszonhat cáfolat szövege követi. Ez a vitaszöveg huszonkét 
lapra (485r—495v) terjed, s egy üres levél (496r—v) választja el Szegedi
nek az úrvacsorával kapcsolatos felfogása ellen szerzett másik irattól. 
E második vitaszöveg a kötet következő nyolc lapján (497r—500v) ol
vasható. Szegedi huszonhat tétele ebben is ugyanaz, mint az első vita
iratban, de a végén egy tétellel bővebb. A huszonhetedik argumentum az 
első vitaszövegben még nem szerepel, ezzel tehát Szegedi utólag egészítette 
ki tételeit.

Az első vitairat a szöveg elrendezésében is eltér a másodiktól. Ez utób
biban Szegedi argumentumai és ellenfelének válaszai laponként két ha
sábban egymás mellett helyezkednek el. Mégpedig a jobb oldalon Sze
gedi érvei, a bal oldalon pedig a Luther tanításait állhatatosan védelme
ző, neves teológusnak, Matthias Flacius Illiricusnak (1520—1575) ellen
vetései olvashatók. Közelebbi adatokat a cáfolat keletkezésének körül
ményeiről, helyéről és idejéről ez a szöveg sem árul el. Aligha kétséges
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azonban, hogy Szegedi vitapartnerei nem azonos személyek, azaz a két 
okfejtés más-más szerző műve lehet.

A magyarországi reformáció története szempontjából e Wolfenbüttel- 
ben talált két irat azért jelentős, mert korábban a kutatás nem tudott fel
mutatni olyan dokumentumot, amelyben Szegedi Gergely saját maga 
foglalta volna írásba bibliai érvekkel és magyarázatokkal támogatott 
helvét irányú hitelveit vagy azoknak legalább némely sarkalatos részét. 
Márpedig a második vitaszöveg jobb oldali hasábján Szegedi argumen
tumait a következő cím vezeti be: Argumenta quaedam ex ipsis Coenae 
Domini uerbis desumpta, contra carnalem Christi praesentiam in Coena 
Per G. Segedinum. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy érveit maga 
Szegedi szerkesztette így össze, és hogy saját összeállítását a wolfenbüt- 
teli gyűjteményben feltehetően eme második kéziratos másolat őrzi hí
vebben.

Korábban arról sem volt tudomásunk, hogy külföldi teológusok írás
ban vitába szálltak Szegedi Gergellyel. Közismert viszont, hogy 1557 nya
rán, Wittenbergből hazatérőben Eperjesen és Kassán az úrvacsoráról 
mondott prédikációjával viharos felháborodást keltett az „öt szabad ki
rályi város” szigorúan ágostai hitvallású lelkészeiben.2 Különösen Po- 
lyánkai Mihály eperjesi lelkész, Stöckel Lénárd bártfai rektor és Radácsi 
Mihály bártfai esperes levelei sok tekintetben rávilágítottak eddig is Sze
gedi Gergelynek az úrvacsoráról hirdetett felfogására, de mindig csak 
az ellenfél oldaláról. A Wolfenbüttelben talált iratok azonban az 
előbbieknél részletesebben és mindkét vitatkozó fél érvelését elénk 
tárják.

Alig vonható kétségbe, hogy Szegedi Gergely nem 1556—1557. évi 
wittenbergi egyetemi tanulmányai során vált a helvét irányú reformáció 
és úrvacsoratan hívévé.3 Bucsay Mihály helyesen látta meg, hogy Szegedit 
már kiutazása előtt idehaza Kálmáncsehi Márton, Debrecen zwingliá- 
nus prédikátora vezette a szakramentáriusok táborába.4 Ehhez nem is 
lett hűtlen Wittenbergben sem. Petrovics Péter tiszteletére 1557-ben 
Wittenbergben kinyomtatott köszöntőjében Szegedi Gergely Kálmán- 
csehit legfőbb mecénásának nevezi, aki megszerezte számára külföldi 
útjához a szakramentáriusok egyik legtekintélyesebb hazai pártfogójá
nak. Petrovics Péternek támogatását.5 A két Wolfenbüttelben előkerült 
vitairat is azt sejteti, hogy Szegedi Gergely Németországban nem hall
gatta el hitbeli meggyőződését. Az úrvacsoráról vallott érveit írásba fog
lalva diáktársai között talán terjesztette is. Lehet, hogy ezért maradt fenn
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éppen német földön nemcsak egyetlen, név szerint Szegedi Gergely argu
mentumait cáfoló írás.

A két Wolfenbüttelben őrzött cáfolatnak valószínűleg nemcsak a szer
zője más-más személy, hanem keletkezésük helye és ideje — ha közel 
eshetett is egymáshoz — sem feltétlenül azonos. Az első Szegedi ellen 
szóló cáfolat 1556 második vagy 1557 első felében készülhetett, hihető
leg Wittenbergben. A másik, Flacius által szerkesztett azonban már bi
zonyosan nem innen való. Flacius 1549 tavaszán elhagyta Wittenberget, 
és Magdeburgban telepedett le, majd 1557-ben egy ideig Wittenberg kö
zelében, Coswigban tartózkodott. Visszatért volna Wittenbergbe, de 
Melanchtonnal nem sikerült megegyeznie, s még az évben Jenába távo
zott, ahová meghívták a teológia professzorának. A meggyőződésében 
merevebb Flaciust érthetően támadásra ingerelte a lutheri tanítástól való 
legcsekélyebb elhajlás is.

Kérdés, vajon Flacius hogyan juthatott Szegedi argumentumaihoz. 
Említettük már, hogy Szegedi wittenbergi diáktársainak leírhatta érvelé
sét, sőt esetleg mások számára is. Ily módon könnyen eljuthattak azok 
az 1557-ben Wittenberg közelében megforduló Flaciushoz.6 E föltevés 
mellett azonban egy másikat sem hallgathatunk el. Polyánkai Mihály 
eperjesi lelkész leveléből kitűnik, hogy Szegedi neki 1557 nyarán írásban 
is kifejtette az úrvacsoráról vallott nézeteit, s kérte, hogy azokra ő is 
írásban válaszoljon.7 Lehetséges tehát, hogy Szegedi hazai ellenfelei kö
zül valaki megküldte Szegedi argumentumait wittenbergi (vagy más né
metországi) evangélikus teológusoknak, véleményüket kérve a tételek
ről, hogy ezzel még nyomatékosabbá tegyék Szegedi nézeteit elítélő sa
ját állásfoglalásukat.

Sajnos, egyelőre egyik föltevést sem tudjuk írásbeli bizonyítékokkal 
igazolni. Csak annyi kétségtelen, hogy a wolfenbütteli könyvtárban két 
olyan vitairat maradt ránk, amely Szegedi Gergely helvét felfogású úr
vacsoratanát cáfolja. A két irat pedig wittenbergi tanulmányai idején, 
illetve közvetlenül utána, tehát 1556 közepe és 1557 vége előtt keletkez
hetett. Szegedi Gergely személye és az ágostai hitvalláshoz való viszonya 
leginkább ekkor válhatott ismertté Wittenbergben vagy az attól nem 
túlságosan távol eső egyetemeken. Idehaza is ekkor ébresztette a Luther
hez hű lelkészekben a legnagyobb nyugtalanságot. Az „öt szabad kirá
lyi város” evangélikus egyházi és iskolai vezetői igyekeztek őt minél 
távolabb tartani maguktól. S nagy megkönnyebbülés lehetett számukra,
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amikor 1557. szeptember 28-án Szegedi arról értesítette a kassai taná
csot, hogy meghívásukat a magyar lelkészi állásra nem fogadhatja el.8

Szegedit 1557 végén, Kálmáncsehi Márton utódaként Debrecen vá
lasztotta meg prédikátorának. Ezután személye körül mintha elhalkultak 
volna a viták. Benne is szinte meglepó'en korán lanyhult a harci tűz, a 
szónoki kedv, aminek egyik legfőbb oka alighanem a rajta elhatalmasodó 
betegsége lehetett, amely már harmincéves korában (1566) halálát okoz
ta.9

A Wolfenbüttelben őrzött két vitairat közül ezúttal, terjedelmi korlá
tok miatt csak a Flacius cáfolatát tartalmazót tesszük itt közzé. Egyrészt, 
mert Szegedi szövege ebben teljesebb (I—XXVIII. tétel). A lapok jobb 
oldali hasábjain a cím és az argumentumok szövege folyamatosan abban 
a sorrendben olvasható, ahogyan azokat Szegedi eredetileg összeállít
hatta. Másrészt, mert a tételeket cáfoló Flacius személye jól ismert, hi
szen az evangélikus egyház korai történetének egyik kiemelkedő egyéni
sége volt.

íme, a vita szövege:

M: FI: Illír: Sollutiones sophisma
tum Segedini

I. Plus est in conclusione quam in 
praecedentibus. Non sequitur ex 
praecedentibus posterior conclusio, 
praesertim uerba Non Corpus11, sed 
tantum prior, Ergo PANEM eis 
dedit. Nemo sacramentarius hacte
nus negavit de rebus datis dictum 
esse, HOC corpus et sanguis, praeter 
Carolost: Vide igitur impudentiam 
novi seductoris.

II. Idem uitium et eadem responsio 
est secundi argumenti: Nec enim 
sequitur NON DE CORPORE. 
Alioqui fuisset sic esse formanda 
maior. Tantum de eo, de quo dixit 
Euangelista accepit, fregit, Dedit: 
dixit Christus accipite, comedite

Argumenta quoedam ex ipsis coenae 
Domini uerbis desumpta, contra car
nalem Christi praesentiam in Coena 
Per G. Segedinum

Primum argumentum ex hisce ver
bis:10 Accepit Jesus panem, fregit 
ac dedit eis. De quo dixit Euange
lista, accepit, fregit, de eodem dixit, 
dedit eis. De pane uero haec dixit, 
accepit, fregit. Ergo de eodem dixit, 
dedit eis, per consequens panem 
dedit eis, non corpus.

Secundum ex uerbo Accipite. De 
quo dixit Euangelista, accepit, fregit, 
dedit eis, de eodem dixit Christus, 
Accipite, Comedite.
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etc. Sic esset minor falsa.Nam Chri
stus testatur, se dare et corpus siue 
uerum, ut nos uolumus, siue symbo- 
licum ut Sacramentarij. Ergo men
titur nouus seductor. Sic et prae
cedens sophisma fuisset formandum.

III. Prorsus nulla est cohaerentia 
conclusionis cum antecedente. An
tecedens quoque falsum est. Neque 
enim panis accipitur in memoriam 
corporis, aut uinum in memoriam 
sanguinis. Sed tota illa actio fit in 
memoriam Christi, seu potius pas
sionis eius, teste D. Paulo.

Ill 1. Vox CORPORALITER in 
conclusione non recte ponitur, nec 
ex antecedente sequitur, sed siquid 
inde uere deducitur, tum id solum 
est simpliciter non accipi in Coena 
corpus. Quia enim id Christus non 
dixit, ut istius antecedens habet. 
Ideo credendum non est. Sed hoc 
etiam ipsi sacramentarij damnant.

V. Nego maiorem. Etiam ipsi 
Zwingliani, plures comestiones sta
tuunt. Praeterea hic non agitur de 
Physica aut Capernaitica, sed sa- 
eramentali comestione.

[497b]
VI. Supra secundo argumento pror
sus negaverat, Christum mandasse 
accipi suum corpus, hic concedit 
accipi. Praeterea et Maior et Minor 
est falsa. Non enim est necesse 
eodem modo accipi aut comedi, 
quomodo adest. Iohan: 6 Physice 
aderat, non tamen Physice se devo
rari iubebat. Minor etiam non est 
probata.

De pane uero haec dixit. Ergo et 
uerbum accipite de pane, non de 
corpore dicitur.

Tertium argumentum ex uerbo Acci
pite.
Liquet ex Euangelistis, corpus non 
accipi in memoriam corporis, sed 
panem, quem Christus accepit, 
nec sanguinem in memoriam san
guinis, sed uinum.
Ergo Christi corpus non accipitur 
carnaliter in Coena.

Quartum ex verbo Accipite. Chri
stus non dicit, Accipite corpus, sed 
panem, quem accepit, accipi iubet. 
Christi igitur corpus non accipitur 
in Coena corporaliter.

Quintum ex verbo Comedite. Come
dere corporis est, dentibus premere, 
et morsibus consumere. Christi 
corpus12 consumi non potest, nec 
premi dentibus. Ergo Christi cor
pus non editur in Coena corporali
ter.

Sextum argumentum ex verbis Ac
cipite comedite.
Corpus Christi accipitur, quomodo 
manducatur, et praesens est, quo
modo accipitur.
Non manducatur autem corporali
ter. Ergo neque accipitur, neque 
adest corporaliter.
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VII. Transsubstantionem damna
mus. Sed quod HOC et HIC mon
stret, non tam panem, ac uinum, 
quam corpus et sanguinem, inde 
apparet, quod Christus in posteriore 
parte clare ipsum sanguinem mon
strat,13 dicens, Hic sanguis est noui 
Testamenti. Lucas etiamsi nominet 
poculum, tamen cum dicat, id pro 
nobis effundi, quod praedicatum 
cum neque uasi nec uino conueniat, 
sed soli sanguini Christi satis indi
cat dominum proprie ipsum suum 
sanguinem monstrasse, ac de eo 
loquutum esse.

VIII. Transsubstantiationem reijci- 
mus. Sed Maior est falsissima, nec 
unquam probabitur.

IX. Conclusio prorsus non sequitur, 
nec cum praecedentibus cohaeret. 
Eadem autem opera et sic ratioci- 
netur,15 corpus Christi est sensibile, 
Sed nemo id percipit sensibiliter. 
Ergo prorsus nemo percipit illud. 
Formandum autem fuisset istius 
sophisma, si cohaerere deberet hoc 
modo. Vbicunque est corpus Chri
sti, ibi est tantum sensibiliter. Sed in 
pane aut Coena non est sensibili
ter. Ergo prorsus ibi non adest. 
Maior hic esset falsissima.

X. Non sequitur Conclusio ex hoc 
Antecedente. Regula etiam falsa 
est. Neque enim si agnus ueterum 
fuisset typicus, ideo et noster ag
nus talis est. Neque etiam est talis 
loquutio Ex: 12. Agnus est transi
tus, ut possit cum hac comparari, 
Hoc est corpus meum. Nec etiam 
uocatur ibi agnus pascha, sed totum 
illud sacrificium aut actio sic nomi-

Septimum ex vocabulo HOC 
Haec particula HOC, de pane intel- 
ligitur, non de corpore, id quod 
dictum de altera specie ostendit in 
Luca, Hoc poculum, inquit, nouum 
Testamentum est per sanguinem 
meum.
Falsum igitur est, quod de trans- 
substantiatione, hoc est, mirifica 
quadam panis et uini in uerum et 
substantiale corpus ac naturalem 
et corporeum sanguinem conuersio- 
ne somniarunt quidam.

Octauum ex verbo substantiuo 
EST. Verbum EST, in Sacramentis 
pro significat ponitur.
Ergo neque hoc loco transsubstan
tionem significat.14

Nonum ex his verbis, Corpus meum. 
Corpus Christi et post resurrectio
nem uisibile et tangibile est.
In pane nec uideri, nec attrectari 
potest.
Ergo in pane non est corpus Christi.

Decimum ex eisdem uerbis. Agnus 
de quo supra Euangelista memora
vit, non est proprie pascha, id est, 
transitus, neque enim agnus transijt, 
sed memoria transitus. Ergo nec 
panis proprie corpus Christi. Ideo
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natur. Sic et haec actio est memoria
le passionis Christi teste Paulo.

[498r]
XI. Nego minorem. Est petitio 
principij. Non quidem fuit corpus 
Christi physicae comestioni desti
natum : Sed probet, quod non etiam 
sacramentali, seu quod non debuit 
corpore ac sanguine nobis dato hoc 
foedus constabiliri.

XII. Nego consequentiam, nec pro- 
bauit, panem esse tantum signum 
corporis, nec probare potest, Chri
stum tantum panem monstrasse. 
Ego supra contrarium ostendi.

XIII. Contra autem Christus dans 
panem dicit, Hoc est corpus meum. 
Sacramental is connexio panis et 
corporis hoc sophisma non curat: 
Sicut nec illud valet, Deus creator 
fuit ante saecula. Homo Jesus est 
certo tempore conceptus. Igitur non 
est Deus.

XIIII. Nulla est prorsus connexio 
aut consequentia huius Sophisma
tis. Non est uerum etiam esse op
posita, Corpus Christi nobis dari 
in Coena, et pro nobis dari in cruce.

enim pascha Coenae Domini adiun- 
xit Christus, ut ostendat ueterum ac 
nostra signa paria esse.

Vndecimum ex ijsdem verbis. Cum 
hoc mysterium instituit Christus, 
dum diceret, hoc est corpus meum, 
Christus nondum passus aut cruci
fixus erat Christus. Corpus uero 
Christi, passioni destinatum fuerat 
non esui corporali.
Liquet igitur, quomodo carnem et 
sanguinem ipsius ederint et16 bibe
rint discipuli Christi, spiritu17 uide- 
licet ac fide, non carnaliter.

Duodecimum ex ijsdem verbis. Vt 
relatiui18 de correlatiuo, ita signati 
de signo, indiuidui de indiuiduo, 
non est uera praedicatio, nisi im
proprie accipias.
Ergo nec panis sacramentalis cor
pus Christi est, nisi improprie seu 
figurate.

Decimum Tertium ex particula Pro 
vobis.
Corpus Christi pro nobis datum est. 
Panis non est datus pro nobis. 
Ergo panis non est corpus.

Decimum quartum ex eadem parti
cula. Corpus Christi datur pro nobis 
in cruce. Ergo nobis non datur in 
coena corporaliter. Aliud enim est 
quod pro nobis datur, et aliud, 
quod nobis datur. Christus enim 
dedit, carnem et sanguinem suum 
in redemptionem nostrum. In coena 
uero, dat panem et uinum sacrum, 
ut ijs signis uelut memoraculis,
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Vanissimum igitur sophisma est 
carens sententiarum ueritate, tum 
etiam connexione.

XV. Nulla est cohaerentia. Quod 
aut ibi corpus proprie accipiatur ex 
eo patet, quia dicit pro nobis frangi. 
Inuerte autem hoc sophisma, quia 
corpori Christi proprium panis 
tribuitur, nempe fractio. Igitur sum
ma est in sacra Coena coniunctio 
panis corporis, quod ex communi
catione proprietatum aut praedi
catorum aliquorum cernitur.

XVI. Fatentur etiam Zwingliani 
omnes praeter19 Carol: Christum 
de rebus datis dixisse, hoc est cor
pus, Hoc est sanguis. Ergo Segedi- 
nus propriam sectam instituit. Quid 
autem necesse erat repeti, quod no
bis datur, cum clare de datis dixerit, 
Hoc est Corpus?

XVII. Non ualet consequentia. 
Conclusio etiam inepta21 aut potius 
blasphema est, quod uerum cor
pus Christi non possit esse in Coena, 
quasi coram domino sit impossibile 
omne uerbum. Quid autem in con
clusione carnaliter? Si conclusio 
ualeret, simpliciter statueret corpus 
Christi non posse adesse non tan
tum carnaliter.

reuocet in memoriam, quod tradito 
corpore ad crucem et effuso sangui
ne effecerit.
Valet argumentum hoc, ex natura op
positionis, recepta enim una parte 
[498v] oppositionis, necesse est alte
ram reijci, sicut recte colligis, si dicas, 
panis nobis datur in Coena, Ergo 
pro nobis datur.

Decimum quintum ex verbo Frangi
tur. Paulus de corpore loquens, pro
prie panis, illi tribuit. Significat ergo 
panem improprie corpus dici.

Decimum sextum ex his uerbis, Hoc 
est corpus meum, quod pro uobis 
[datur].
Christus non dicit, hoc est corpus 
meum, quod20 uobis datur. Sed 
quod pro uobis datur uel frangitur. 
Fractum uero est corpus non denti
bus apostolorum: Sed manibus
hostium Christi in Cruce.
Constat igitur memoriam corporis 
traditi, hoc ipso signo repraesen
tari.

Decimum septimum ex ijsdem ver
bis.
Illud est corpus Christi, quod pro 
nobis traditum est, aut fractum, 
quod et resurrexit et ascendit in 
coelos. Hoc igitur corpus in coena 
esse non potest carnaliter.
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XVIII. Nouum Testamentum non 
est remissio peccatorum, ut iste 
somniat, sed foedus aut pactio, in 
qua promittitur id beneficium et 
alia. Est uero poculum vel potio 
illa, nouum Testamentum tanquam 
maxime conspicua aut notabilis 
pars illius pactionis. Sic et circum
cisio cum adiunctis uere erat il
lud22 foedus aut Sacramentum. 
Ineptus homo dum Christum men- 
dacij coarguere uult, in manifestam 
stultitiam et ineptias incidit.

[499r]
XIX. O hominem heleboro dignum, 
ex physica uult sua Sophismata 
consuere. Non agitur hic de physica 
uita corporis aut sanguinis, quomo
do illa uel iunctim uel seorsim uiuere 
possint, Sed de Sacramentali illa
rum rerum participatione.

XX. Bella ratiocinatio est ex carna
libus et mortalibus rebus ac homi
nibus ad filum Dei uiuentis. Con
clusio non recte habet uocem CAR
NALI. Si enim argumentatio uale- 
ret, tum simpliciter ablegaretur 
Christus secundum utralinque na
turam ab hac Coena, qua secun
dum utranque naturam esse testa
tor. Talem sacram Coenam sibi 
seductores habeant, ubi Christus 
absit.

XXI. Deus perdat illos sacri
legos laceratores Testamenti Christi, 
quasi non de una eademque re dici 
pcsSit, uobis iam caro et sanguis in

Decimum Octauum ex his uerbis, 
Hoc poculum nouum testamen
tum est.
Poculum non est nouum Testamen
tum proprie. Ergo nec panis pro
prie corpus Christi est. Se autem 
cognoscas, quomodo poculum no
uum testamentum appelletur, non 
ignorabis etiam, quomodo panis 
sit corpus Christi. Poculum enim 
proprie non est nouum testamen
tum, vel remissio peccatorum. Imo 
ne sanguis quidem, quem poculum 
repraesentat, testamentum dicitur 
proprie, sed testamenti confirma
tio est, sicut et circumcisio foedus 
dicitur per cognominationem.

Decimum nonum ex his verbis, 
Hoc est corpus meum, hic est san
guis meus.
Christus corpus et sanguinem, a se 
inuicem discreuit, quae natura non 
seiunguntur. Neque enim uiuit cor
pus sine sanguine, neque sanguis 
sine corpore. Manifeste ergo pro
testatus est, in geminis signis esse 
exemplaria rerum, non res ipsas.

Vigesimum ex vocabulo Testamen
ti.
Testamenti bonis fruuntur haeredes 
sine praesentia testatoris.
Coena domini testamentum est. 
Ergo coenae bonis fruimur sine 
carnali Christi praesentia.

Vigesimum primum, ex uerbis, Pro 
nobis datur, pro multis effunditur. 
Euangelistae signum a signato dis
cernunt. De pane enim dicunt dedit,
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esum traditur, in memoriam passio
nis et mox patri offeretur ad impe
trandam remissionem peccatorum. 
Quid ineptius istis discriminibus. 
Non tantum de sanguine, sed et de 
poculo dicitur, pro nobis effundi- 
tur24 Luc: 22. Vnde apparet pocu
lum aut potionem esse sanguini 
coniunctissimam.

XXII. Nulla est connexio huius 
argumenti, Aliud est aliquid facere 
in memoriam passionis, aliud in 
memoriam corporis.

[499v]
XXIII. Haec conclusio non sequitur 
ex suo antecedente. Sed si quid ei 
sequitur, tum sequitur Christum 
plane a tali Coena abesse. Verum 
nos diciumus cum Paulo, celebrari 
memoriam passionis Christi, quae 
sane abest, utpote ante 1500 annos 
unica die peracta.

XXIIII. Falsum est, quod iste di
cit. Non negat dominus, quod antea 
dixerat, se eis dare corpus et san
guinem. Non qui nominat panem 
mox tollit corpus, aut qui uinum, 
tollit sanguinem.

de corpore datur, de pane fregit, de 
corpore frangitur, de pane illis, de 
corpore pro uobis, de uino dedit, 
de sanguine effunditur, de uino di
citur illis, de sanguine pro uobis, uel 
pro multis, de poculo in mei23 me
moriam, de sanguine in remissio
nem peccatorum. Cum igitur ita 
Euangelistae discernant signa a re
bus, corpus Christi et sanguis sub 
speciebus panis et uini esse non 
possunt.

Vigesimum secundum ex particula. 
Hoc facite.25
Hoc facite, ut Paulus interpraetatus 
uesci simbolis, ut memoria passio
nis nobis refricetur.26 Non est ergo 
manducare corpus in memoriam 
corporis.

Vigesimum tertium ex particula, in 
mei memoriam.
Memoria est absentium non prae
sentium.
Ergo Christi corpus non est carna- 
liter in Coena.

Vigesimum27 quartum ex particula, 
Non bibam de fructu uitis. 
Periphrasi significat Christus, non so
lum uinum esse, id quod Christus 
in cratere discipulis praebet, sed 
simul ostendit, non esse sanguinem, 
sed id, quod ex uite generatur, non 
ex corpore profluit, vt si quis di
cat, hoc esse ex fructu tritici, pa
nem is circumloquitur et simul si
gnificat non esse hordeaceum aut si
ligineum.28 Hae enim Periphrases 
omnes Emphasin habent.
Fructus igitur uitis sanguis Christi 
non est proprie seu naturaliter.
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XXV. Scopae dissolutae, nulla con
nexio. Quasi ubicunque est corpus 
Christi, ibi sit etiam passio.

XXVI. Nulla cohaerentia est. Lo
quitur autem dominus de illo glorio
so aduentu ad iudicium, non quo 
est omnibus horis nobiscum, aut 
quo est in Sacramento Coenae.

[XXVII] Falsum est. An non dicit 
panem fractum aut fractionem pa
nis esse participationem corporis32 
ac sanguinis, id est sumptionem 
aut manducationem et potionem, 1. 
Cor. 10.? Et indignam sumptionem 
panis esse abusionem, reatum et non 
diiudicationem corporis ac sangui
nis?
Constat hoc ex praecedentibus non 
sequitur, teque tum ex falsis falsis
sima, tum et pessima consequentia 
concludere.

Vigesimum quintum, ex particula, 
Mortem domini annunciabitis. 
Passio seu mors Christi, quae hic 
annunciari praecipitur, non adest 
re ipsa. Ergo nec corpus Christi, 
quod mortem sustinuit reipsa adest, 
sed fidei repraesentatione adest.

Vigesimum sextum ex particula, 
Donec ueniat.
Particula Donec ueniat, indicat hoc 
sacrum esse spirituale,29 non car
nale,30 neque Christum carnaliter 
adesse. Spiritu igitur et modo quo
dam sacris accommodo uere adest 
Christus, qui interim corporaliter 
in coelis residet.
Vigesimum31 septimum ex his uerbis, 
Quotiescunque ederi- [500r] tis pa
nem hunc, et de poculo biberitis 
etc.

Paulus haec verba Christi declara
turus, de quibus nunc summa con
tentio est, nunquam amplius in 
declaratione uel corporis uel sangui
nis uocabulum manducandi et bi
bendi uerbis adiungit, sed quoties
cunque de manducando et bibendo 
disserit, non aliud addit, quam pa
nem et uinum. Sic et Lucas in Ac
tis33 hoc sacrum fractionem panis 
nominat.
Constat igitur panem et uinum non 
proprie corpus et sanguinem appel
lari, sed improprie, quantum uide- 
licet attinet ad unionem Sacramen- 
talem et mysterium, siue significa
tionem. Sic enim recte nominamus 
panem corpus domini.
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Haec paraphronisis ex tuo cerebro 
sine ullo uerbi Dei testimonio con
ficta est. Sed ubi clarissimum Christi 
ac Spiritus S. textum habemus, ni
hil tuis paraphrasibus indigemus.

Sensus verborum Coenae domini 
per Paraphrasin redditus.
Verba Christi ad hunc modum reddi 
possunt. Ritum, inquit, Christus 
animum, quem nunc celebrauimus 
in memoriam beneficij pristini, in
stituit ex praescripto Dei Moses, 
eo, quod primogeniti Hebraeorum 
cum primogenitis Aegyptiorum non 
perierunt. Ego autem uobis maioris 
beneficij memoriam commendo, in 
pane illo, panis enim34 est corpus 
meum significatione scilicet.35 Vt 
enim panem sacrosanctum symbo
lum ore manducatis, ita beneficium 
atque adeo36 meum illud beneficum 
corpus animo fideliter recogitate. 
[500v] Accipite ergo et comedite 
atque in posterum sacer ille nobis 
ritus esto, et in memoriam mei facite, 
et si fideliter memores ac grati 
fueritis, ipse uobis futurus sum pa
nis uitae aeternae.37

E helyütt a vitairat közzétételét tekintettem egyedüli feladatomnak, hogy 
hozzáférhetővé tegyem a szöveget további többrétű, egyháztörténeti, 
teológiai és egyéb vizsgálatok számára.

Szegedi szofizmáinak cáfolatai Fla- 
cius Illyricus magister által

I. Több van a konklúzióban, mint 
az előzményekben. Nem következik 
az előzményekből a későbbi konk
lúzió, különösen a „nem testet” 
szavak, hanem csak az előző: „te
hát kenyeret adott nekik”. Egyetlen 
szakramentárius sem tagadta ez 
idáig, hogy az adott dolgokról mon-

Szegedi Gergely magából az úrva
csora szereztetési igéjéből vett érvei 
Krisztus testi jelenléte ellen az úr
vacsorában

Első érv ezekből a szavakból: „Jé
zus vette a kenyeret, megtörte és 
odaadta nekik.” Amiről azt mondta 
az evangélista: „vette, megtörte”, 
ugyanarról mondta: „odaadta ne
kik”. A kenyérről pedig ezt mond
ta: „vette, megtörte”. Tehát ugyan
arról mondta, hogy odaadta nekik,
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datott: „Ez az én testem és vérem” 
— kivéve Karlstadtot. Lásd tehát az 
új tévtanító arcátlanságát.

II. A második érvnek ugyanaz a hi
bája, és ugyanaz rá a válasz. Nem 
következik ugyanis logikusan a„nem 
a testről”. Egyébként így kellett 
volna a „maior propositiót” fogal
mazni: amiről az evangélista ezt 
mondta: vette, megtörte, adta, csak 
arról mondta Krisztus, hogy vegyé
tek, egyétek stb. így a „minor pro
positio” hamis lenne. Ugyanis Krisz
tus tanúságot tesz arról, hogy magát 
mint testet adta, akár valóságosan, 
ahogy mi gondoljuk, akár jelképe
sen, ahogy a szakramentáriusok. 
Tehát hazudik az új tévtanító. így 
fogalmazta az előző szofizmáját is.

III. A konklúziónak egyáltalán 
nincs köze az előzményhez. Az előz
mény is hamis, ugyanis nem kenye
ret vesznek a test emlékére, vagy 
bort a vér emlékére, hanem az egész 
cselekedet Krisztus emlékére törté
nik, vagy inkább szenvedésének 
emlékére, amint azt Pál apostol tanú
sítja.

Ilii. A „maga testi valóságában” ki
fejezést hibásan használja a konk
lúzióban, mivel nem következik a té
zisből. Ha valamit valóban le lehet 
ebből vezetni, az egyszerűen csak 
ez: az úrvacsorában nem veszik a 
testet. Mivel azonban Krisztus azt 
nem mondta, ami a tézisben van, 
ezért nem kell hinnünk. De ezt még 
a szakramentáriusok is elítélik.

következésképpen kenyeret adott 
nekik és nem testet.

Második érv a „vegyétek” szóból. 
Amiről azt mondta az evangélista: 
„vette, megtörte és odaadta nekik”, 
ugyanarról mondta Krisztus: „ve
gyétek, egyétek”.
Ezeket pedig a kenyérről mondta. 
Tehát a „vegyétek” szó is a kenyér
ről és nem a testről mondatik.

Harmadik érv a „vegyétek” szóból. 
Nyilvánvaló az evangélistákból, 
hogy nem testet kaptak a test em
lékére, hanem kenyeret, amelyet 
Krisztus vett magához, sem pedig 
vért a vér emlékére, hanem bort. 
Tehát az úrvacsorában nem veszik 
Krisztus testét a maga anyagi való
ságában.

Negyedik érv a „vegyétek” szóból. 
Krisztus nem azt mondja, hogy ve
gyétek a testet, hanem azt a kenye
ret rendeli vennünk, amelyet ő ma
gához vett. Krisztus testét tehát 
nem veszik az úrvacsorában a maga 
anyagi valóságában.
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V. Tagadom a „maior propositiót”. 
Maguk a zwingliánusok is azt állít
ják, hogy többféle evés van. Ezen
kívül itt nem a fizikai vagy a caper- 
naumihoz hasonló, hanem a szak- 
ramentális evésről van szó.

VI. A második érvben kategoriku
san tagadta, hogy Krisztus a saját 
testét rendelte elvenni, itt megengedi 
azt. Ezenkívül mind a „maior” , 
mind a „minor” propozíció hamis. 
Nem szükséges ugyanis ugyanolyan 
módon venni vagy enni, ahogyan 
jelen van. János evangéliuma 6. 
rész: fizikailag jelen volt, mégsem 
azt parancsolta, hogy fizikailag 
egyék meg. A „minor” propozíció 
sincs bebizonyítva.

VII. Az átlényegülés tanát elítéljük. 
De hogy mit jelent az „ez” — nem
csak a kenyeret és a bort, hanem a 
testet és a vért is —, ez abból mutat
kozik meg, hogy Krisztus az utána 
következő részben világosan magát 
a vért mutatja, mondván: „Ez az 
Újtestamentum vére.” Még ha meg 
is nevezi Lukács a poharat, mégis 
amikor azt mondja, hogy az éret
tünk ontatott ki, amely ige sem az 
edényhez, sem a borhoz nem illik, 
hanem csak a Krisztus véréhez, ez
zel eléggé világossá teszi, hogy az 
Úr tulajdonképpen a saját vérét 
mutatta és arról beszélt.

VIII. Az átlényegülés tanát elvet
jük. Azonban a „maior propositio” 
egyáltalán nem igaz, s sohasem fogja 
senki bebizonyítani.

Ötödik érv az „egyétek” szóból. 
A test evése annyi, mint fogakkal 
való harapás és harapásokkal való 
magunkhoz vétel. Krisztus testét 
nem tudjuk magunkhoz venni, sem 
fogakkal harapni.
Tehát Krisztus testét az úrvacsorá
ban nem a maga anyagi valóságában 
eszik.

Hatodik érv a „vegyétek, egyétek” 
szavakból.
Krisztus testét veszik, amennyiben 
megeszik, és jelen van, amennyi
ben veszik.
Nem eszik meg azonban a maga 
anyagi valóságában. Tehát sem nem 
veszik, sem pedig a maga anyagi 
valóságában nincs jelen.

Hetedik érv az „ez” szóból.
Ez a szócska: „ez”, a kenyérre vo
natkozik és nem a testre, ezt mu
tatja meg Lukács evangéliumában 
a másik dologról szóló ige: „Ez a 
pohár — mondja — amaz új tes
tamentum az én vérem által.” 
Hamis tehát az, amit az átlényegülés- 
ről képzelegnek egyesek, vagyis 
hogy a kenyér és a bor valamiféle 
csodálatos átalakulással valódi és 
lényege szerinti testté, valamint ter
mészet szerint való és érzékelhető 
vérré válna.

Nyolcadik érv a „van” létigéből. 
A „van” szó sákramentumokban a 
„jelöl” helyett használatos.
Tehát ezen a helyen sem jelent át- 
lényegülést.
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IX. A következtetés egyáltalán nem 
logikus, és nem függ össze az előz
ményekkel. Ugyanilyen módon így 
is lehet következtetni: Krisztus teste 
érzékelhető, de senki sem veszi azt 
érzékelhetőként, tehát egyáltalán 
senki sem veszi azt. Ezt a szofizmát 
pedig, ha logikusnak kellene lennie, 
igy kellett volna fogalmazni: Bárhol 
is van Krisztus teste, ott csak érzé
kelhetően van, a kenyérben és az 
úrvacsorában azonban nincs érzé
kelhetően, tehát egyáltalán nincs 
ott. Ekkor a „maior propositio” 
lenne teljesen hamis.

X. Nem következik a konklúzió eb
ből az előzményből, s a szabály is 
hamis. Ugyanis ha a régiek báránya 
jelképes volt, azért a mi bárányunk 
még nem lesz olyan. S nem is így 
van ez írva Mózes második könyve 
12. fejezetében: A bárány átkelés, 
hogy össze lehessen hasonlítani ez
zel: „Ez az én testem.” Nem is ne
veztetik ott a bárány húsvétnak, 
hanem azt az egész szentséget vagy 
cselekvést hívják így. Ezért ez a 
cselekvés is Krisztus szenvedésére 
utal, mint ahogyan azt Pál apostol 
tanúsítja.

XI. Tagadom a „minor propositiót”. 
Van a lényegnek cáfolata. Nem ren
deltetett bizony Krisztus teste a fizi
kai megevésre, de bizonyítja, hogy 
nem is a sákramentálisra, vagy hogy 
ezt a szövetséget nem kellett testének 
és vérének nekünkadásával megerő
sítenie.

Kilencedik érv ezekből a szavakból: 
„én testem”.
Krisztus teste a feltámadás után is 
látható és érinthető.
A kenyérben sem látni, sem megta
pogatni nem lehet.
Tehát a kenyérben nincs benne 
Krisztus teste.

Tizedik érv ugyanazokból a sza
vakból.
A bárány, amelyet fentebb az evan
gélista említett, személyesen nem 
a húsvét, azaz az átkelés, s nem a 
bárány kelt át, hanem ez az átke
lésre való emlékezés. Tehát a ke
nyér sem személyesen Krisztus tes
te. Ugyanis ezért kötötte Krisztus 
a húsvétot az úrvacsorához, hogy 
megmutassa: a régiek jelképei és a 
mieink hasonlóak.

Tizenegyedik érv ugyanazokból a 
szavakból.
Amikor Krisztus ezt a szertartást 
rendelte, s miközben ezt mondta: 
„Ez az én testem” — ő még nem 
a szenvedő és megfeszített Krisztus 
volt. Krisztus teste pedig a szenve
désre rendeltetett, s nem a fizikai 
megevésre.
Nyilvánvaló tehát, hogyan ették 
és itták az ő testét és vérét a tanít
ványok: tudniillik lélekben és hit
ben, s nem a maga testi valóságában.
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XII. Tagadom a konklúziót, sem 
azt nem bizonyította be, hogy a ke
nyér csak a test jele, sem pedig azt 
nem képes bizonyítani, hogy Krisz
tus csak a kenyeret mutatta. Fen
tebb megmutattam az ellenkezőjét.

XIII. Ezzel szemben pedig a kenye
ret adva mondta Krisztus: „Ez az 
én testem.” Ez a szofizma nem törő
dik a kenyér és a test sákramentális 
kapcsolatával, mint ahogyan ez sem 
igaz: „A teremtő isten örökkévaló. 
Az ember Jézus időben fogantatott. 
Tehát nem Isten.”

XIIII. Semmi összefüggés vagy kö
vetkezetesség nincs ebben a szo- 
fizmában. Nincs is valójában ellen
tétben, hogy Krisztus teste adatik 
nekünk az úrvacsorában, és hogy 
érettünk adatik a keresztre. Tehát ez 
egy igen hamis szofizma, monda
tainak sem igazsága, sem összefüg
gése nincs.

Tizenkettedik érv ugyanezekből a 
szavakból.
Amint a viszonylagos a viszonyról, 
úgy a jelölt a jelről, egyéni az egyén
ről sem ad valódi képet, hacsak 
nem hamisan kapod.
Tehát a sákramentumi kenyér sem 
Krisztus teste, hacsak nem igazán 
avagy jelképesen.

Tizenharmadik érv az „érettetek” 
szóból.
Krisztus teste érettünk adatott. 
A kenyér nem adatott érettünk. 
Tehát a kenyér nem test.

Tizennegyedik érv ugyanabból a 
szóból.
Krisztus teste érettünk adatik a 
kereszten, tehát nem adatik nekünk 
az úrvacsorában a maga testi va
lóságában, mivel más az, ami éret
tünk adatik, és más, ami nekünk 
adatik. Krisztus ugyanis az ő testét 
és vérét a mi megváltásunkra adta, 
az úrvacsorában pedig szent kenye
ret és bort ad, hogy ezekkel a jel
képekkel mint emlékeztetőkkel em
lékezetünkbe idézze azt, amit testé
nek keresztre feszítése és vére on- 
tása által véghezvitt.
Ennek az érvnek a helyessége az el
lentét természetéből következik, mi
vel ha az ellentét egyik oldalát el
fogadtuk, a másikat el kell vetnünk, 
amint jól meggondolhatjuk, ha ezt 
mondjuk: „nekünk kenyér adatik 
az úrvacsorában, tehát érettünk 
adatik.”
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XV. Semmi összefüggés nincs. Hogy 
pedig a test itt valóságosan vétetik, 
az nyilvánvaló, mert érettünk meg
töretni mondja. Azonban fordítsd 
meg ezt a szofizmát, mert Krisztus 
testének sajátosságaként adatik a 
kenyér, vagyis a megtöretés. Tehát 
az úrvacsora lényege a kenyér és a 
bor összekapcsolódása, ami meg
látszik bizonyos tulajdonságok és el
nevezések közös voltából.

XVI. A zwingliánusok is azt vall
ják Karlstadtot kivéve, hogy Krisz
tus az általa adott dolgokról mond
ta: ez a test, ez a vér. Tehát Szegedi 
saját szektát alapított. Mi szükség 
volt azonban újra előhozni, hogy 
nekünk adatik, amikor világosan 
az adottakról mondta: „Ez az én 
testem” ?

XVII. Nem helyes a levezetés. A 
konklúzió is illetlen, vagy inkább 
szentségtörő, hogy Krisztus teste 
lehetne valóságosan jelen az úrva
csorában — mintha az Úr színe 
előtt tehetetlenné válna minden ige. 
Mit jelent azonban a konklúzió
ban, hogy a maga testi valóságá
ban? Ha a konklúzió helyes volna, 
akkor Krisztus teste egyszerűen 
csak állna, s nem tudna sehová 
menni nem csak a maga testi való
ságában.

XVIII. Az Újszövetség nem bűn
bocsánat, amint ez az ember kép
zeli, hanem szövetség, illetve szer
ződés, amelyben megígértetik ez a

Tizenötödik érv a „megtöretik” 
szóból.
Pál apostol a testről beszélve a ke
nyér sajátosságait tulajdonította an
nak. Tehát megmutatja, hogy a ke
nyér nem valóságosan mondatik 
testnek.

Tizenhatodik érv ezekből a sza
vakból: „Ez az én testem, mely ti
érettetek adatik.”
Krisztus nem azt mondja, hogy ez az 
én testem, amely nektek adatik, 
hanem azt, hogy érettetek adatik, 
illetve megtöretik.
A test pedig nem az apostolok fo
gai által törettetett meg, hanem 
Krisztus ellenségeinek keze által 
a keresztfán.
Nyilvánvaló tehát, hogy ez a jelkép 
a kezükbe adott testet szimbolizál
ja.

Tizenhetedik érv ugyanazokból a 
szavakból.
Az Krisztus teste, amely érettünk 
adatott illetve töretett meg, amely 
fel is támadt, és felment a mennyek
be. Ez a test tehát nem lehet az úr
vacsorában a maga testi valóságá
ban.

Tizennyolcadik érv ezekből a sza
vakból: „Ez a pohár az Újtestamen
tum.”
A pohár nem közvetlenül az Új
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jótétemény és mások is. Az a pohár 
vagy ital valóságosan az Újtesta
mentum, mintegy legfeltűnőbb és 
legismertebb részeként ennek a szer
ződésnek. Ugyanígy a körülmetélés 
is a hozzá tartozókkal együtt iga
zán az a szövetség vagy szentség 
volt. Ez az ostoba ember, miközben 
Krisztusra hazugságot akar rábi
zonyítani, nyilvánvaló oktalanságot 
és ostobaságot követ el.

XIX. Ó, zavaros fejű ember, a fizi
kai körülményekből akarja a szo- 
fizmáit összetákolni. Itt nem a test 
és a vér fizikai életéről van szó, ar
ról, hogyan tudnak azok akár együtt, 
akár külön élni, hanem azoknak a 
dolgoknak a sákramentális részel- 
tetéséről.

XX. Ügyes okoskodás a testi és ha
landó dolgokból, valamint az em
berekből az élő Isten Fiára. A 
konklúzióban helytelen a „testi” 
szó használata. Ha ugyanis ez az 
érvelés helyes lenne, akkor egysze
rűen mindkét természete szerint tá
vol lenne ettől a vacsorától, mely
nek mindkét természete szerint 
örökhagyója. Legyen ilyen úrvacso
rája a tévtanítóknak, melyen nincs 
jelen Krisztus!

XXL Isten pusztítsa el Krisztus 
testamentumának ezeket a szentség
törő meggyalázóit, mintha nem le
hetne egy és ugyanazon dologról 
mondani: nektek már hús és vér 
adatik ételként a szenvedés emlé-

testamentum, tehát a kenyér sem 
közvetlenül Krisztus teste. Ha pedig 
elismerjük, hogyan neveztetik a 
pohár Újtestamentumnak, akkor 
azt is megtudjuk, mimódon kenyér 
Krisztus teste. A pohár ugyanis 
nem közvetlenül az Újtestamentum, 
vagyis bűneink bocsánata. Sőt még 
a vér sem, amelyet a pohár jelöl, 
mondatik közvetlenül testamentum
nak, hanem ez a testamentum meg
erősítése, miként a körülmetélést is 
szövetségnek nevezik rokon értel
mű szóval.

Tizenkilencedik érv ezekből a sza
vakból : „Ez az én testem, ez az én 
vérem.”
Krisztus a testet és a vért, amelyeket 
a természet nem választ szét, egy
mástól elkülönítette. Ugyanis sem 
test nem él vér nélkül, sem vér test 
nélkül. Nyilván tanúsítja ez, hogy 
ez a két jel a dolgok képmása, s nem 
maga a dolog.

Huszadik érv a „testamentum” 
szóból.
A testamentum javaival az örökösök 
az örökhagyó jelenléte nélkül él
nek. Az úrvacsora testamentum. 
Tehát az úrvacsora javaival Krisz
tus testi jelenléte nélkül élünk.

Huszonegyedik érv ezekből a sza
vakból : „Érettünk adatik, sokakért 
kiontatik.”
Az evangélisták megkülönböztetik a 
jelt a jelölttől. A kenyérről ugyanis 
azt mondják: „adta”, a testről:
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kezetére, és majd odavitetik az 
Atya elé a bűnbocsánat elnyerésé
re. Nincs hiábavalóbb ezeknél a 
megkülönböztetéseknél. Nemcsak a 
vérről, de a pohárról is mondatik: 
„érettetek kiöntetik” — Lukács 
evangéliuma 22. fejezet. Ebből ki
tűnik, hogy a pohár vagy ital a vér
rel a legszorosabb kapcsolatban 
van.

XXII. Ez az érv teljesen összefüg
géstelen. Más valamit Krisztus szen
vedésének emlékezetére tenni, s 
más a test emlékezetére.

XXIII. Ez a konklúzió nem követ
kezik az előzményből.
Ha valami következik ebből, az az, 
hogy Krisztus az ilyen úrvacsorán 
egyáltalán nincs jelen. Mi azonban 
Pál apostollal mondjuk: Krisztus 
szenvedésének emlékét ünnepeljük, 
amely szenvedés valóban távol van, 
tudniillik 1500 évvel ezelőtt egyet
len napon játszódott le.

XXIIII. Hamis az, amit ez az em
ber mond. Nem tagadja az Úr, 
hogy előtte azt mondta: nekik adja

„adatik”, a kenyérről: „megtörte” , 
a testről: „megtöretik”, a kenyér
ről: „azoknak”, a testről: „érette
tek”, a borról: „adta”, a vérről: 
„kicntatik", a borról azt mondják: 
„nekik”, a vérről: „érettetek” vagy 
„sokakért”, a pohárról: „az én em
lékezetemre”, a vérről: „a bűnök 
bocsánatára”. Mivel tehát az evan
gélisták így megkülönböztetik a jele
ket a dolgoktól, Krisztus teste és 
vére nem lehet azonos a kenyérrel 
és borral.

Huszonkettedik érv ebből a szó- 
kapcsolatból: „ezt cselekedjétek”. 
Ezt cselekedjétek, amint Pál apostol 
magyarázta: szimbolikus evés, hogy 
felidéződjék számunkra Krisztus 
szenvedése. Tehát nem a test evése 
a test emlékezetére.

Huszonhármad ik érv ebből a szó- 
kapcsolatból: „az én emlékezetem
re”.
A távollevőknek, s nem a jelenle
vőknek van emlékezete.
Tehát Krisztus teste nincs testileg 
jelen az úrvacsorában.

Huszonnegyedik érv ebből a szó- 
kapcsolatból: „nem iszom a szőlő 
terméséből”.
Körülírással jelzi Krisztus, hogy az, 
amit a kehelyben a tanítványoknak 
ad, az nemcsak bor, de ugyanakkor 
azt is megmutatja, hogy nem vér az, 
hanem a szőlő termése, s nem a 
testből folyik ki; amint ha valaki 
azt mondja: ez a búza terméséből 
van — az a kenyeret írja körül, s 
egyben jelzi, hogy az nem árpából 
vagy rozsból van.
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testét és vérét. Aki megnevezi a ke
nyeret, az nem veti el a testet, s aki 
a bort, az nem veti el a vért.

XXV. Összevissza dolog, semmi 
összefüggése nincs, mivel állítólag 
bárhol is van Krisztus teste, ugyan
ott lenne a szenvedése is.

XXVI. Semmi összefüggése nincs. 
Az Úr pedig az ítéletre való ama 
dicsőséges eljövetelről beszél, nem 
arról, amellyel minden órában ve
lünk van, vagy amellyel az úrva
csora szentségében van.

XXVII. Hamis. Vajon nem nevezi-e 
a Korinthusiakhoz írt első levél 10. 
fejezetében a megtört kenyeret, il
letve a kenyér megtörését a testből 
és vérből való részesedésnek, vagy
is magunkhoz vevésnek vagy evés
nek és ivásnak? És nem nevezi-e 
a kenyér méltatlan evését visszaélés
nek, bűnnek, s nem a test és vér 
elbírálásának ?

Ezek a körülírások ugyanis mind 
nyomatékos kijelentést tartalmaz
nak.
A szőlő termése tehát igazában, 
illetve természete szerint nem Krisz
tus vére.

Huszonötödik érv ebből a szókap
csolatból: ,,az Úrnak halálát hir
dessétek”.
Krisztus szenvedése, illetve halála, 
amelyről itt megparancsoltatik, hogy 
hirdessük, valójában nincs jelen. 
Tehát Krisztus teste, amely a ha
lált elszenvedte, sincs valójában 
jelen, hanem csak a hit megjelení
tése által van itt.

Huszonhatodik érv ebből a szó- 
kapcsolatból: „amig eljön”.
Az „amig eljön” szókapcsolat ezt 
lelki és nem testi szentségnek mond
ja, s Krisztust testben nem jelen
levőnek. Lélekben tehát és a szent
séghez illő valamilyen módon való
ban jelen van Krisztus, aki eköz
ben testileg a mennyekben marad.

Huszonhetedik érv ezekből a sza
vakból : „Valamennyiszer eszitek
e kenyeret, és isztok a pohárból 
stb.” .
Pál apostol, aki Krisztus eme sza
vait készül megismertetni, amelyek
ről most nagy vita folyik, sohasem 
teszi hozzá a kijelentésben az evés 
és az ivás szavaihoz még a test vagy 
a vér szót, hanem valahányszor az 
evésről vagy ivásról beszél, semmi 
mást nem tesz hozzá, mint kenyeret 
és bort. Eképpen Lukács apostol is 
Az apostolok cselekedeteiben ezt 
a kenyér szent megtörésének nevezi.
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Nyilvánvaló, hogy ez nem követke
zik az előzőekből, s hogy te a ha
misból még hamisabbra, majd a 
legrosszabb következtetésre is jutsz. 
Ez az őrült körülírás a te agyszüle
ményed, s nem támogatja Isten igé
jének tanúsága. De ha megvan 
Krisztus és a Szentlélek lehető leg
világosabb szövege, akkor nem szo
rulunk rá a te parafrázisaidra.

Nyilvánvaló tehát, hogy a kenyér 
és a bor nem igazán neveztetik 
testnek és vérnek, hanem közvetet
ten, amennyiben tudniillik a sákra- 
mentális egyesüléshez és miszté
riumhoz, illetve jelentéshez tarto
zik. Ilyen értelemben valóban he
lyesen nevezzük a kenyeret az Úr 
testének.
Az úrvacsora igéjének értelme para
frázis által visszaadva.
Krisztus szavait eképpen lehet visz- 
szaadni.
A régi szertartást, amelyen most 
részt veszünk — mondta Krisztus —, 
egy korábbi jótétemény emlékeze
tére rendelte Mózes Isten parancsa 
nyomán azért, mert a zsidók első
szülöttei nem pusztultak el az egyip
tomiak elsőszülötteivel együtt. Én 
pedig egy nagyobb jótétemény em
lékét bízom rátok ebben a kenyér
ben, tudniilik mert a kenyér az én 
testemet jelenti. Valahányszor 
ugyanis a kenyeret szentséges szim
bólumként eszitek, idézzétek akkor 
hűségesen emlékezetetekbe a jó
téteményt, sőt eme jótévő testemet. 
Vegyétek tehát és egyétek, és ezen
túl legyen ez számunkra szent szer
tartás, és az én emlékezetemre te
gyétek, és ha hűségesen emlékezők 
és hálásak lesztek, én magam leszek 
számotokra az örök életnek kenyere.

(Szabó András fordítása)

Jegyzetek
1 Több szakértővel már évekkel ezelőtt megismertettem a viták szövegét. 

Munkáikban ezt alkalomadtán meg is említették. A magyar reneszánsz 
irodalom társadalmi gyökerei című monográfiámban (Bp. 1982. 261) röviden 
magam is utaltam a leletekre, szövegük közzétételére azonban eddig nem 
került sor.

2 Az „öt szabad királyi város” : Bártfa, Eperjes, Kassa, Kisszeben és Lőcse. 
— Szegedi vitát kavaró eperjesi és kassai prédikációiról összefoglalóan ír
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Bucsay Mihály Szegedi Gergely debreceni reformátor, a kálvini irány úttö
rője hazánkban című munkájában (Bp. 1945. 37—57).

3 Szegedi Gergely 1556. július 8-án iratkozott be a wittenbergi egyetemre 
{Album Academiae Vitebergensis. Ed. C. E. Foerstemann, Leipzig 1841.1. 320), 
ahonnan 1557 nyarán tért haza.

4 Vö.: Bucsay i. m. 7—23, 36.
5 Epistola ad Illvstrissimvm ac Magnificum Dominum D. Petrum Petrouuit, 

Scripta a Gregorio Zegedino. 1557. [Wittenberg] — RMK III. 444.
6 Elképzelhető, hogy Szegedi Gergely maga kereste föl Flaciust, mégpedig 

Petrovics Péter biztatására. Flacius ugyanis jól ismerhette Petrovicsot, mint 
a reformáció régi hívét. Egyébként mindketten horvát származásúak s talán 
ugyanarról a vidékről Valók voltak. Flacius tudniillik még 1550-ben Petro- 
vicsnak ajánlotta a pápa elsőbbségét támadó kiadványát {Scriptum contra 
primatum papae ante annos 100 conscriptum. Item M. F. I. de eodem materia).

7 Történelmi Tár 1890. 176-177.
8 Kemény Lajos: A reformáczió Kassán (Kassa 1891. 73).
9 Varjas Béla: Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely (ItK 1970. 

129-152).
10 A kéziratban e szó után A betű törölve.
11 A sor fölött plus szó törölve.
12 A corpus szót utólag írta a sor fölé a másoló.
13 Szóvégen olvashatatlanul áthúzott betűk.
14 E szó utólagos betoldás a sor fölött; előző szó javítva.
15 Az o betű után n törölve.
16 E szó után p betű törölve.
17 Szó végén s betű törölve.
18 A szó utolsó i betűje o-ból javítva.
19 Hibás szókezdet: Calo törölve.
20 E szó után pro törölve.
21 E szó után est rövidítésjele törölve.
22 E szó után vetus törölve.
23 A másodszor is leírt mei törölve.
24 E szó után Lu törölve.
25 E szó után ut Paulus inter kihúzva.
26 A szó második r betűje utólagos betoldás.
27 E szó után olvashatatlanul törölt betű.
28 A szó utolsó i betűje e-ből javítva.
29 Szóvégen s betű törölve.
30 A szó végén s betű törölve.
31 E szó után sep kihúzva.
32 A kéziratban tévesen corporporis-nak írva!
33 E szó után no törölve.
34 E szó utólag van a sor fölé írva, alatta áthúzva: ille.
35 E szó utólag van a sor fölé írva, alatta áthúzva: uidelicet.
36 E szó után illu törölve.
37 A latin szöveg kiadásához nyújtott segítségét Pirnát Antalnak ezúttal is 

köszönöm.

50



Bottá István

Luther Antikrisztus-fogalmának hatása 
a magyar reformátorok 
társadalomszemléletére

Távol áll tőlem a szándék, hogy ma, amikor a katolikus egyházzal ko
moly dialógus folyik egymás megértése érdekében, 16. századi teológiai 
harcok felelevenítésével kívánjam élezni a helyzetet, vagy döntő kérdé
sek helyett periferikus problémákkal állítsak akadályokat a közeledés 
útjába.

Ha a 16. században az Antikrisztus fogalmának főként teológiai éle 
volt is, tanulmányom azt kívánja bizonyítani, hogy már akkor is az 
utókor számára társadalomszemléletet formáló mondanivalója vált 
elsőrendű fontosságúvá. A kérdés lényege abban a korban sem csupán 
abban állt, hogy a pápa Antikrisztus, hanem abban, hogy a török nép 
is az, vagy nem az. Az álláspontok megoszlása máig sem vált köztudo
másúvá.

Az indíték, amiért e problémát választottam tanulmányom tárgyává, 
az a sematizáló ábrázolás, amellyel a reformáció korának történelem- és 
társadalomszemléletét szokták bemutatni, általánosítva a két Anti- 
krisztus-ról vallott felfogást. Csak példaként említem meg, hogy a Szép- 
irodalmi Könyvkiadó 1977-ben megjelentetett Humanista történetírók 
című kötetéhez Kulcsár Péter írt harmincnyolc lapra terjedő tömör össze
foglalást. Bár pompásan fejti ki a kor történelemszemléletét, a tanul
mány már terjedelménél fogva sem részletezheti az eltérő és mégis fon
tos nézeteket.

Az általánosan elfogadott felfogás szerint Luther vetette volna meg 
az ideológiai alapokat, de munkatársai segítségével Melanchthon fej
tette ki részletesen a tanítást. A probléma árnyaltabb tárgyalásával és a 
nézetek kikristályosodásának nyomon követésével, főként Luther állás
pontja kialakulásának vizsgálatával pontosabb képet kapunk, s a való
ság teljesebb megértésével értékelhetjük a kor sok alkotását. Arra is
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fény derül, melyik szemlélet mutatott irányt, hatott a jövő fejlődésére, 
segített egy új társadalomszemlélet kialakításában.1

A középkor és a reformáció transzcendens szemlélete szerint a törté
nelem ura, irányítója és célhoz juttatója Isten. „Az idők felosztását”, a 
történelem korszakolását kanonikus iratok, elsősorban Dániel próféta 
könyve és apokrif írások, főként az Illés prófétának tulajdonított jö
vendölések alapján három kétezer esztendős periódusban jelölték meg. 
Az első Mózesig és a törvényadásig, a második Krisztus születéséig tar
tott, a harmadik s egyben „az utolsó idő” — s ezt Isten a hívek szenvedése 
miatt megrövidíti — Krisztus ítéletre való visszajöveteléig tart. E végső 
történelmi korszak bekövetkeztének jele a bibliai „fenevadnak” és az An- 
tikrisztusnak megjelenése. (2Tim 2,3—4; IJn 2,18,22, 4,3; 2Jn 7; Jel 11,7, 
13, 16,10—17.)

Már a középkorban bőséges irodalom népszerűsítette az Antikrisztus 
képzetét. A római egyházi hatalommal szemben álló ellenzéki, reformo
kat követelő és enthuziasztikus irányzatok, telve eschatologikus és chili- 
asztikus várakozásokkal, egy-egy pápát, a pápaság intézményét, gyűlölt 
tirannusokat, erkölcseikben megromlott keresztyéneket tartottak Anti- 
krisztusoknak. így a különböző eretnekeknek kikiáltott mozgalmak, 
mint például Wiclif és követői, Húsz és a husziták, a koldulórendek ob- 
szerváns ágai.

Fejlődése során ez a sokszínű „antikrisztológia” egységessé vált, ami
kor a kétféle formában testet öltött ördögben, illetve a szolgálatában álló 
két hatalomban, a pápában és a törökben vélték megjelenését az utolsó 
idők beköszöntét jelző Antikrisztusnak. Az ember testből és lélekből áll, 
testet öltött a Megváltó, s ez jellemzi az Antikrisztust is: a Krisztus egy
házát fegyverrel támadó pogány török az Antikrisztus teste, lelke pedig 
a pápa, aki hamis tanításával, szertartásaival és törvényeivel juttatja kár
hozatra a hívőket.

Kezdetben Luther is ezt a középkori, népszerűvé vált, spekulációval 
és fantáziával színezett felfogást vallotta. Reformátori fellépése előtt, 
1513—1516-ig a Zsoltárok könyvé-1 magyarázta, és azt tanította, hogy 
„a zsidók, tirannusok, eretnekek, rossz keresztyének gonosz antikrisz- 
tusok”.2 A sokat zaklatott, budai papságából is elűzött Cordatus Kon- 
rád többször is Luther otthonában talált menedéket. 1531-ben kezdte 
feljegyezni Luthernek Asztali beszélgetései-t, de visszautal a reformátor 
1524— 1525. évi nyilatkozataira is. Álláspontjára így emlékezik: „Az
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Antikrisztus megtestesülése egyaránt a pápa és a török, mivel az ember is 
testből és lélekből áll. Az Antikrisztus lelke a pápa, teste a török, aki testi
leg támadja az egyházat, amaz lelkileg. Ugyanis mindkettő egy úrtól van, 
az ördögtől, mert a pápa hazug, a török gyilkos.” Hozzáfűzi azonban, 
hogy ha a kettőt egyre redukáljuk, mindkettőben a pápára lelünk.3

Cordatus jegyzeteit 1532 nyarán és őszén Veit Dietrich folytatta, Luther 
asztalának vendége, famulusa, hosszú ideig titkára, később Nürnberg 
lelkipásztora, aki munkáival a magyar reformátorokra is nagy hatást 
gyakorolt. Ő Luther e nyilatkozatát jegyezte fel: „Én általában úgy vé
lem, hogy a pápaság az Antikrisztus, és ha valaki hozzá számítja a tö
rököt, a pápa az Antikrisztus lelke, a török az Antikrisztus teste. Mind
ketten segítik egymást megfojtani: ez testileg és karddal, az tanítással és 
lélekkel”.4

Bár Asztali beszélgetései-ben Luther még 1532-ben sem szállt szembe 
azzal a nézettel, hogy valaki a törököt Antikrisztusnak tartsa, ő maga a 
törököt reformátori fellépése kezdetétől következetesen „Isten ostorá”- 
nak (flagellum Dei, virga Dei, Zornesrute Gottes) nevezi, felelevenítve a 
középkorban eleven, a reneszánszban csak itt-ott ébren tartott történel
mi eseményeket szemléleti egységbe foglalni kívánó nézetet. Már a ki
lencvenöt tétel 1518. évi magyarázatában világosan kifejti, hogy a sok 
vétek, bűn és baj mellett a bűneinket büntető török „Isten ostora, azt 
mindenki tudja, csak a rossz keresztény nem”.5

A „flagellum Dei” fogalom a Bibliában, Ézsaiás könyve 10,26. versé
ben gyökerezik. Ennek alapján teszi történelmi események magyarázó 
elvévé Augustinus a De civitate Dei I. kötet 1. fejezetben, a Rómát 410- 
ben feldúló Alarich gótjaira alkalmazva. Luther is Ézsaiásra hivatko
zik, s történelemszemléletét Augustinus határozza meg.

Újraéledt a fogalom az Attila-mondakörben amelyben nemcsak a 
leigázottak, hanem maga Attila is „Isten ostorá”-nak nevezte magát. 
Nálunk, magyaroknál Anonymus, Thuróczy, Kézai egyaránt hozzájárul
tak a fogalom megismeréséhez, s a hun—magyar testvériség gondolatá
nak népszerűsítése az „Isten ostora” képzetet félelmetesből megértővé és 
szinte rokonszenvessé szelídítette.

Luther minél inkább tisztázta az „Isten kétféle kormányzásáéról 
szóló tanítását, annál inkább hagyta el a politikai Antikrisztus képzetet, 
és tért át a biblikus szemléletre. Vallotta, hogy mintegy rejtetten, álarc 
mögött (larva Dei), Isten munkálkodik a „világi felsőség” által, amely a 
tőle kapott hatalmi eszközökkel kormányozza a rábízott népet, bizto
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sítja békéjét és rendjét, fékezi a gonoszt, elősegíti a jót, a polgárok elő
menetelét, de büntetése eszközeként is felhasználja ostorként a gono
szok fenyítésére. Ez „Isten világi kormányzása". Ugyanakkor az Ige hir
detésével téríti, hitre juttatja, újjáteremti, új élettel ajándékozza meg 
és üdvösségre vezeti az embereket. Ez Isten „lelki kormányzása", egyháza 
által végzett munkája.

E tanításának megfelelően a törököt sem nevezte többé az ördögtő! 
testbe öltözött Antikrisztusnak, hanem Istentől teremtett, általa rendelt 
felsőséggel bíró népnek, amelynek Isten nemcsak megengedte a magukat 
keresztyénnek nevező népek megtámadását, hanem „haragja ostora”- 
ként küldte bűneik büntetésére.6

Luther kezdeti értesülései alapján a török javára írta, hogy uralma 
alatt mindenkit meghagy hitében, nem úgy, mint a pápa.7 Megítélése 
szerint „a pápának a test, a javak és a lélek feletti uralma nyilvánvalóan 
tízszer gonoszabb, mint a töröké” .8 Későbbi híradások és az Alkorán 
megismerése után a törököket bálványimádóknak, zsarnoki hatalom 
alatt elnyomottaknak, a többnejűség miatt Isten parancsát megszegők
nek, ördögtől elcsábítottaknak, színes, gazdag szóhasználatával „való
ságos bestiák”-nak, „fekete ördögök”-nek is nevezte,9 akik fegyverrel 
pusztítják Krisztus egyházát, de nem mondja őket Antikrisztusnak. Sem
miképpen sem tarthatjuk Antikrisztus-érvnek azt, hogy az 1530—1538-as 
években tanácsolt lelkészavatási, ordinációs rendbe beveszi a pápista és 
egyéb szekták tanításainak való ellentmondás mellett a mohamedán hit 
elvetését is. Ebben nem a török nép, hanem Mohamed tanítása ellen vé
dekezik. Bár a török népnek zsarnok felsősége van, Isten parancsolatait 
is megszegi, mégsem Antikrisztus, mert nem trónol Isten templomában. 
Senki sem „Ellenkrisztus”, aki az egyházon kívül van.10

Az Antikrisztus egyházon belüli, Krisztus ellen támadó hatalom, a 
Sátán legveszélyesebb megjelenési formája. Luthernek 1518-tól az a meg
győződése, hogy a pápa az egyedüli Antikrisztus, ennek ellenére Asztali 
beszélgetései-ben nem utasítja el határozottan a más nézeteket vallók 
álláspontját. S bár nézete világos, minden félreértést eloszlató meggyő
ződését akkor szögezi le határozottan, amikor X. Leó pápa 1520. jú 
nius 15-én kiadott Exsurge Domine kezdetű átokbullájáról tudomást 
szerez. 1520. november 4-én Az Antikrisztus bullája ellen kiadott iratá
ban már a pápát azonosította az Antikrisztussal, s antikrisztus ok névvel 
a pápa követőit illette. A török ugyan „fekete ördög — írja —, azonban 
számunkra a pápa az igazi Antikrisztus (Endchrist), akinek egy előkelő,
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finom és szép csillogó ördöge van, aki a keresztyénség közepette ül” .11 
Ezt vallja az 1537-ben írt s a következő évben megjelent, hitvallási irat
ként elfogadott Schmalkaldeni cikkek-ben: „a pápa az igazi Antikrisz- 
tus vagy Ellenkrisztus, aki szembehelyezkedett Krisztussal, és magát 
Krisztus fölé tolta, mert nem akarja, hogy a keresztyének hatalma nél
kül üdvözüljenek” .12 Luther tehát az egy Antikrisztus felfogását vallotta.

Luthertől eltérően török-pápa, testi-lelki „két Antikrisztus” elméletet 
vallotta Melanchthon, Bugenhagen, Georg Major, Flacius, Wolfgang 
Musculus, Buliinger. Luther tanításának védelmében ez ellen már 1544- 
ben tiltakozott Nicolaus Amsdorf. Lutherhez hasonlóan 2Tess 2,3—4 
verseire hivatkozik, s ennek alapján fejti ki, hogy a reformátor szerint 
az Antikrisztus nem egyházon kívüli hatalom, hanem Isten templomá
ban, az oltáron, a keresztyénség közepette trónol.13 A két Antikrisztust 
vallók ennek ellenére sem adták fel a hagyományokban gyökerező és 
humanistáktól is befolyásolt nézetüket. Melanchthon Dániel próféta 
könyvének kommentárján, Cárion krónikájának bevezetésén és átdolgo
zásán kívül 1531-ben még az Ágostai hitvallás apológiájá-ban is az Anti
krisztus országába sorolja a pápa mellett „Mohamed birodalmát” .14

Csupán Melanchthon néhány nyilatkozatával kívánjuk megvilágítani, 
hogy álláspontja következetes fenntartása mögött milyen szemlélet hú
zódik meg. Az 1529. évi marburgi kollokviumon kijelentette, hogy „nem 
kívánna meghalni” sakramentárius ellenfelei nézeteiért, „de inkább töl
tené hátralevő éveit ravatalon, semhogy vállalja a széthúzást”.15 A római 
egyházzal szemben is elment a végső határig. 1537-ben a Schmalkaldeni 
cikkek-et ezzel a fenntartással írta alá: „Én, Melanchthon Fülöp szin
tén igaznak és keresztyéninek tartom a fenti tételeket. A pápáról azonban 
azt tartom, hogy ha engedélyezné az evangéliumot az alája tartozó és a 
jövőben alája kerülő keresztyének békessége és egyetemes egysége érde
kében, akkor felsőbbségét a püspökök fölött jure humano [emberi jog 
alapján] mi is meghagyhatnék.” 16 Még ebben az évben az általa készí
tett Értekezés a pápa hatalmáról és felsőbbségéről című hitvallási iratban 
a pápát nevezi Antikrisztusnak, de megjegyzi: „Elvetni annyi nép egyező 
véleményét és vállalni a »szakadár« nevet, nem könnyű dolog.” 17 Az 
„adiaphronok”-ról, a hit számára közömbös dolgokról szóló tanítását 
is az egység érdekében dolgozta ki. Ez a törekvése érvényesült az interim- 
harcok idején tanúsított magatartásában. A kétfrontos harc és a sokféle 
szakadás megakadályozására vállalta a halála előtti utolsó pillanatig 
a „hallgatást” (dissimulatio), fegyverszünetet a helvét iránnyal.18
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Megnyilatkozásaiból arra következtethetünk, hogy végsőkig elmenő 
keresztyén egységtörekvése mögött többé-kevésbé nyíltan vagy rejtetten 
a humanisták által is vallott „keresztyén társadalom” eszméje húzódott 
meg. Ez késztette őt és az azonos nézeteket vallókat arra, hogy a nem 
keresztyén, pogány törökben az Antikrisztus testi megjelenését lássák.

Melanchthon félelmének és törekvésének rövid bemutatásával is ér
zékeltethetjük, hogy miért döbbentette meg a „keresztyén nyugat”-ot 
Luther tanítása, amely a pápát nagyobb ellenségnek tartotta az „Erb- 
feind”-nél, a pogány török ősellenségnél. Pedig — ha előbb nem is — 
a török európai feltűnése idején tudomásul kellett venni egy nem keresz
tyén hitet valló és társadalmi formában élő nép létezését, amellyel tár
gyalni, kereskedni, egyezkedni kellett, s a békesség fejében adózással is 
áldozatot hozni. Luther a világot ilyen átfogó módon szemlélte, a tár
sadalomra így tekintett, a két Antikrisztust vallók nem jutottak el erre 
a felismerésre.

Luther nem hitt a „keresztyén társadalom"-ban. Erre utalnak a gya
kori „ritka madár a jó keresztyén” és az ehhez hasonló kijelentései is. 
Természetes, hogy minden megkereszteltet keresztyénnek tartott — jó
nak vagy rossznak —, de nem zárta ki az Isten-teremtette társadalomból 
a nem keresztyéneket. Meghatározta s megkülönböztette a világi felső
ség és az egyház feladatát, hatáskörét. Ennek alapján tiltakozott élesen 
az ellen, hogy Krisztus nevében az egyház folytasson fegyveres háborút 
a török ellen, mert a harc nem a „christianus”, hanem népe oltalmára a 
világi felsőség kötelessége. Világosan látta azt, amit ma már a történet
kutatás is igazolt, hogy a keresztyén uralkodók és fejedelmek viszályko
dásai és ellentétes érdekei nem tették lehetővé a török elleni egységes össze
fogást. Ezért hirdette, hogy komoly bűnbánat, megjavulás, egyetértés és 
egység nélkül istenkísértés „Isten büntető ostora” ellen harcolni, mert 
a háború csak vereséggel végződhet. E kérdésben Luther prófétának bi
zonyult. Nem véletlen, hogy éppen a törökkel szemben 1526-ban Mo
hácsnál csatát vesztett magyarok vádolták legkevésbé a reformátort e ta
nításáért. Hiszen később a törökkel való együttélést a mindennapi élet
ben kellett megvalósítaniok, a békességet biztosító adókat fizetniök. 
Szabadságuk legfőbb lehetősége a „lelki szabadság”, a hit viszonylag 
szabad gyakorlása volt, s ezt a török — saját érdekében is — többé- 
kevésbé biztosította. A török uralom alatt élők s a velük kapcsolatot tar
tók szemléletének és magatartásának kialakításában Luther tanítása se
gítséget nyújtott.
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A hagyományos és lutheri szemlélet e kettőssége a 16. századi magyar 
irodalomban is tükröződik, s az álláspontok aszerint oszlanak meg, 
hogy a társadalomról, a világi felsőségről és feladatáról, az egyház egy
ségéről és a keresztyén társadalom kizárólagos jogosultsága kérdéséről 
miként vélekedtek. Sem tudományos történetírói vagy rendszeres teoló
giai művekre nem hivatkozhatunk, csak énekekre, levelezésekre, prédi
kációkra, propaganda- és vitairatokra, krónikákra, amelyek tükrözték és 
befolyásolták a közvéleményt. Többségük — főként a magyarországi 
reformáció lutheri irányának legjelentősebb személyei — Luther nézetét 
fogadta el.

A Wittenberget még 1531-ben megjárt FARKAS ANDRÁS, a tö
rökkel szükségképpen szövetséget kötött Szapolyai János híve, A zsidó 
és magyar nemzetről 1538-ban Krakkóban kiadott Kisded krónikács- 
kájá-ban írja, hogy „bűnönk szerént és gonoszságunk miatt” pogány 
törökök, németek és pártoskódok „száliának Istentől mireánk". A tö
rököt azonban nem nevezi Antikrisztusnak, sőt megértéssel állapítja 
meg: János „királ meglátá, hogy ő nem bírhatja, / Pogán töröknek te
mérdek sokaságát; / Bölcsen cselekedék: frigyet vélök vete, / Hogy csak 
épölhetne ah megnyomorodott ország.” — SZKHÁROS1 HORVÁTH 
ANDRÁS 1542-ben, tállyai papsága idején, Az Antikrisztus országa el
len írt énekében csupán a római egyházi szokások és szertartások ellen 
hadakozik. — BATIZ1 ANDRÁS 1542-ben, tanult Wittenbergben. 
Tokaji lelkészkedése idején, 1544-ben, a Meglőtt és megleendő dol
goknak, teremtésiül fogva mind az ítéletig való históriájá-ban a két 
Antikrisztus szemléletet vallja. Az „utolsó időknek csudái"-ról írja: „Szük
séges pogán töröknek idejeket tudnunk, / És az Ántikrisztust illik meg- 
esmernünk” . Majd később: „Hogy ez legutolsó időben támadna / Két 
hatalmas ország a Krisztus Jézusra, / Az török fegyvere, Mahumet or
szága, / Az hamis tudomány, pápa csalárdsága. / Egyik neveztetik fene 
bestiának, / Másik neveztetik hamis prófétának, / Mindkettő egyszer
smind az Antikrisztusnak, / Mert ők a Krisztusnak ellene támadnak.” 19

Az 1530—1531-ben Krakkóban és Wittenbergben tanulmányokat foly
tató OZORAI IMRE is Luther tanítását vallotta. Róla bővebben kell 
szólnunk, mert hiányosan fennmaradt műve félreértéseket szült, de új
onnan felfedezett ép példány alapján felfogása tisztázható. Révész Imre 
a töredékes, antedatált, megtévesztésre okot adó példány alapján írta, 
hogy a szerző „a pápás keresztyéneket... egy kategóriába sorozza a 
törökkel” . E nézetet fogadta el az irodalom- és egyháztörténetírás. Varjas
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Béla betűtípusvizsgálattal tagadta az 1535. évi kiadás lehetőségét. Holl 
Béla a Prágai Nemzeti Könyvtárban megtalálta Ozorai műve 1550. évi 
második kiadásának teljes példányát. Alapos kritikai vizsgálattal meg
állapította, hogy a Frangepán-címer két oldalán feltüntetett 1535-ös év
szám 19. századi hamisítás. A mű első ízben 1546-ban jelent meg. Ozorai 
tanításának félreértését az okozta, hogy az A3a—A5b töredék ívet 
is az ő írásának tartották. Az ép példányból azonban kiderül, hogy ez a 
művet új kiadásban megjelentető Szenterzsébeti Márton kolozsvári pré
dikátor elöljáró beszédének részlete. Ebben a „néhai” reformátornak, 
„Christus szerelmes Barattia”-nak munkáját ajánlja „a kegyes olvasó
nak” . Ő sorolja fel azokat, akik Isten és Krisztus népének tartják magu
kat, mégsem azok: 1. a törökök, 2. akik az úrvacsorát megvonják a hí
vektől, 3. akik bűneik sokasága miatt úgy vélik, hogy Isten nem szeret
heti őket, 4. akik azt gondolják, hogy Isten ingyen üdvözíti őket, „de 
csak azokat, akiket választott” . Ez a predesztinációval való polémia. 
Ozorai kényszerű óvatosságból nem említi ugyan a pápát, de könyve 
címének megfelelően az Antikrisztus és országa, akit „törjön meg az 
Isten”, vitathatatlanul a pápára és követőire vonatkozik, akik tanítá
saikban és szertartásaikban, főként a miseáldozatban Krisztus ellensé
geinek bizonyulnak.20

DÉZS1 ANDRÁS debreceni rektor 1549-ben A világ kezdetűid lölt 
dolgok-ról szóló énekében a „gonosz Antikrisztusról” ír, de nem nevezi 
meg egyértelműen. Csupán azt említi, hogy az ördög támaszt olyanokat, 
akik „a szent atyák ellen tusakodnak”, kergetik az igaz keresztyéneket, 
kezükbe kerítik a jámbor híveket, hogy „megtagadtassák az szent igé
ket” .2!

ESZÉKI SZIGETI IMRE 1544. évi wittenbergi tanulmányai után, 
több helyen végzett szolgálatot követően, 1548-ban tolnai lelkész lett, 
s papi tiszte mellett magasabb képzettséget nyújtó iskolát alapított. 
1549. augusztus 3-án Tolnáról küldött levelében tájékoztatta Flacius 
Mátyást „az egyháznak török alatti állapotáról”, s azt írja: „Némelyek 
a Krisztushoz ragaszkodnak, némelyek meg a pápához... de az Úr a 
török urak és kormányzók által csodálatos módon megoltalmazott 
minket. Mert kormányzóik mindnyájan és különösen jogtudósaik, aki
ket ők kádiknak neveznek, irányunkban minden másoknál inkább jó- 
indulatúak.”22 Az interim ellen hevesen küzdő Flacius egyházpolitikai 
érdekből közzétette ugyan Eszéki levelét, azt bizonyítandó, hogy még 
a török is több jóindulatot tanúsít, mint a reformációt üldöző német ha
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talmasságok, ennek ellenére sem adta fel a török-pápa, kettős Anti- 
krisztus szemléletét.

A krakkói egyetemen tanult, Wittenbergben magisteri címet szerzett 
GYALUI TORDA ZS1GMOND, Révay Ferenc nádori helytartó fiai
nak nevelője, eperjesi rektor, majd a magyar királyi kamara igazgatója, 
1545. december 25-én és 1551. október 10-én számol be leveleiben mes
terének, Melanchthon Fülöpnek a török pusztításairól. Az elszomorító 
hírek ellenére is véleményét úgy foglalja össze, hogy a török uralma alatt 
„mégha a test szolgál is, bizton árad az evangélium tiszta fénye, és a lé
leknek nagy szabadsága vagyon”, majd: „minden tanító, prédikátor és 
tudós ember elmehet a török bírta vidékekre, és taníthat, ahol csak 
akar.” Második levele szerint: „A török fennhatósága alatti magyar- 
országi egyházakról ezeket lehet biztosan megírni: a törökök senkit 
sem kényszerítenek Mahomet h itére... Megengedik, hogy a templo
mokban Isten igéjét hirdessék és tanítsák, és helyt adnak a kegyes isten- 
tiszteleti szokásoknak.” Hírül adja azt is, hogy a budai basa a debreceni 
vásár idején a városban összegyűlt keresztyén prédikátorokhoz levelet 
intézett, amelyben a török uralma alatti területekre költöző prédikáto
roknak „nemcsak bántatlanságot, de még jutalmat is ígért”.2i) Melanch
thon örömmel vette és adta tovább ezeket és a más forrásokból származó 
híreket. 1550. szeptember 3-án és 29-én kelt levelében még azt is megírja, 
hogy Budán az evangélium tiszta igéjét nagy sokaság hallgatja, és a vá
rosnak virágzó egyháza van. A törökök keresztyén hitre térésének re
ménysége is felcsillan előtte. A török—pápa, két Antikrisztus tanát még
sem másította meg. — Hasonlóan testi Antikrisztusnak tartotta a törö
köt Wolfgang Musculus berni reformátor, akit pedig FEJÉRTHÓY 
JÁNOS, Oláh Miklós érsek-kancellár titkára Bécsből 1551. május 10-én 
arról tájékoztatott, hogy tudomása szerint „a török Isten igéjének védel
mezője” (defensor verbi Dei).24

THÚRI FARKAS PÁL tolnai rektor felvidéki barátait 1557—1558- 
ban Idea christianorum Hungarorum in et sub Turcismo címen kiadott 
körlevelében arról értesítette, hogy milyen állapotok uralkodnak a hó
doltságban. Sötét képet fest a pogányok kegyetlenségeiről, a keresztyé
neket mohamedán hitre kényszerítő csalfa fogásaikról, kelepcéikről, 
csapdáik ügyeskedéssel való kikerüléséről. Mindezek ellenére sem Anti
krisztusnak, hanem „Isten ostorá”-nak nevezi a törököket, akik által 
bünteti, de oltalmazza is Isten a népet és egyházat, hitetlensége miatt, 
vagy hite jutalmául. 25
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A Ferenc-rendi szerzetesből reformációra tért SZÉKELY ISTVÁN 
(BENCÉDI) 1559-ben Krakkóban Cronica ez világnac jeles dolgairól 
címen kiadott „világtörténeti” munkájában Nándorfehérvárról szólva 
e szavakat adja Hunyadi János szájába: „bízzatok Krisztosban. . .  győ
zelmet és erőt ad e török nép ellen, ki a Krisztosnak olyan ellensége, 
mint minekünk”, már Szapolyai híveként sem nevezi a törököt Anti- 
krisztusnak, sőt azt állítja, hogy Sabinianus pápától „fogva a papac 
mind Antikrisztusoc, es Lucipernec hel’tartoi”.26 — A bibliafordító 
KÁROLYI GÁSPÁR, Melanchthon tanítványa, majd a helvét irány 
kimagasló alakja, 1563-ban írt Két könyv-éhen az ítélet közeli volta ha
todik bizonyítékaként említi az ördögtől támasztott két Antikrisztust: 
Mohamedet és a pápát.21 — CSANAKI JÁNOS pesti pap 1571. március 
28-án Melith Ferenchez intézett levelében a törököt „ testi ördög”-nek 
titulálja.28 — Érdemes megemlítenünk, hogy még a kíméletlen restau
rációt folytató katolikus TELEGDI MIKLÓS nagyszombati püspök is 
úgy nyilatkozott, hogy Isten „a törökök közül is támaszta minekünk 
táplálókat” .29

A 16. században hazánkban tehát párhuzamosan egymás mellett élt 
többségében az egy, kisebb mértékben a két Antikrisztust valló szemlélet. 
Utalásainkból az is nyilvánvalóvá lett, hogy az állásfoglalásokat megha
tározta a hagyomány, politikai és érzelmi szempontok, s a tanítómeste
rek útmutatása. Luther történelem- és társadalomszemléletét teológiailag 
végiggondolva, tapasztalataikkal megerősítve három, talán legerősebb 
küzdelmet vívó és legszélesebb körben ható reformátorunk tette magáévá: 
Huszár Gál, Bornemisza Péter és Magyari István.

HUSZÁR GÁL ugyan nem török uralom alá tartozó területen műkö
dött, de a reformációhoz csatlakozott nyugat-magyarországi egyházakkal 
együtt, magyaróvári lelkészként a hódoltsági Tolnán püspökösködő 
Sztárai Mihályt ismerte el egyházi felettesének. Tanítványait is Tolnára 
küldte, hogy Sztárai szentelje fel őket a lelkipásztori szolgálatra. Szem
léletéről nem maradt fenn rendszeres tanítás vagy prédikációs könyv, 
hanem csupán egy levél és egy imádság. A kettő között eltelt tizenhét 
esztendő azonban bizonyítja, hogy élete során e kérdésről vallott nézete 
mit sem változott. 1557. október 26-án Bécsből küldött levelet Buliinger 
Henrik zürichi antistesnek.80 Vázolja a magyarországi helyzetet, és ta
nácsokat kér. A török által okozott legnagyobb nyomorúság szerinte 
az emberi méltóság meggyalázása, mert úgy bánik a leigázottakkal, 
„mintha barmok lennének” . „Zsákmányaként cipelik őket ide-oda,
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mint „eladó tárgyakat” . „A foglyok nagy részét, mint vágóállatokat, a 
legcsekélyebb szánalom nélkül leöldösik”, „a rabszolgapiacon, amit az ő 
török nyelvükön Haracznak neveznek”, a vevők a lemeztelenített és 
tüzetesen megvizsgált rabokat áruként vásárolják meg. (Megjegyzés: a 
Haracz a harádzs, harács — Huszár Gál cz-jét is e.v-nek ejtették — a tö
rök adót jelentette, amely szokás szerint a gyermekadót és rabszolgapia
cot is magába foglalta.)

A „belső bajok” legfőbbje azonban, hogy „a római Antikrisztus is 
annyira dühöng a tiszta evangéliumi tanítás és az isteni ige hűséges szol
gái ellen, különösen azokon a területeken, amelyeket az ádáz török még 
nem foglalt el, hogy az összes városokat, mezővárosokat és falvakat meg 
fosztotta ezeknek az egyházaknak szolgáitól és pásztoraitól” . Tudósí
tását tarthatjuk egy kesergő ember általánosításának, de kétségtelen, hogy 
az Antikrisztust nem az „ádáz” törökben, hanem a pápában és szolgái
ban látja.

Ezt bizonyítja az a két példa is, amellyel a török és a pápa híveinek 
magatartását illusztrálja. „Az egyház szolgái közül senki sehol el nem 
kerülheti a kegyetlen üldöztetést, hacsak menedéket nem kap a töröktől 
megszállott területen. A török ugyanis azok között, akiket már uralko
dójának alattvalóiként birtokol, annyiban kedvez az evangélium becsü
letes szolgáinak, és annyi emberséggel van irántuk (s ez minden bizony
nyal isteni rendelés), hogy nem zaklatja őket gáncsoskodással, hacsak 
az egyházi férfiak közülük valakit ebédre meg nem hívnak, avagy más 
alkalommal be nem fogadnak közülük valakit házaikba. Sőt: gyakran 
az is megtörténik, hogy maguk a törökök is csapatostul részt vesznek az 
egyházi gyülekezetben, egészen addig, még a keresztyén néphez szóló 
prédikáció tart; rögtön eltávoznak azonban, amikor a legszentebb úr
vacsoraosztás elkezdődik.”

Ezzel állítja szembe a „római Antikrisztust” és hazánkban dühöngő 
szolgáit, a „véres kezű püspökök”-et és Oláh Miklós érseket, aki az el
múlt napokban is Isten egyházának három szolgáját vettette börtönbe, 
köztük Somogyi Péter vágsellyei tanítót.

A másik, Huszár Gál felfogását tükröző dokumentum az 1574-ben 
megjelent Graduál-jában található imádság, A Budai czonkatoronban való 
raboknacA1 Néhány kiemelt mondata is tanúsítja ismertetett levelében 
található nézetével való azonos felfogását: „Esmeriüc es sirattyuc a mi 
rettenetes bűneinket; melyeckel tegedet haragra inditottunc, es nyiluan 
vallyuc, hogy igaz ítéletből büntettz bennünket, s-meltan szenvedgyüc
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e rettenetes nagy veszedelmeket, kickel közönséges keppen ostorozsz 
bennünket.. .  kegyetlen és istentelen poganockal állattz bosszút a bűnö
kért, kickel ez utolsó üdőben a te neped, ellened czelekedic.”

BORNEMISZA PÉTER e kérdésben is a lutheri álláspontot képvi
selte és hirdette. A bécsi egyetemen tanára és ihletője, Tanner György 
a törököt „rabies et tyrannis” kifejezéssel illette, s Bornemisza is gyak
ran prédikált a „török zsarnoki hatalmá”-ról. Thúri Farkas Pálhoz és 
Huszár Gálhoz hasonlóan sötét képet fest kegyetlenkedéseikről, óv ha
mis tanításaiktól: „Isten tartson meg minket Fia tanításában, hogy se 
török, se pápa, se cigány tévelygésre ne térjünk”, mégsem nevezi a tö
rököt Antikrisztusnak. Vallja, hogy „a török császár is Istennek szol
gája: hogy kiirtsa sok országokból a papi bálványozást” . Sok hosszabb- 
rövidebb idézet helyett csak egy frappáns hasonlatára utalunk: Isten az 
igaz keresztyéneket „a pogány törökkel óltalmaztatja, mint pásztor a ju
hokat komondorokkal” .32

Befejezésül, két esztendővel átlépve a 16. század fordulóját, szükséges 
megemlítenünk széles körű hatása miatt a talán Wittenbergben is járt 
MAGYARI ISTVÁN-t, Nádasdy Ferenc sárvári papját, akit esperesként 
társai püspöki jogkörrel ruháztak fel. Ő nem énekben, imádságban, kró
nikában vagy prédikációban vall felfogásáról, hanem rendszeres vita
iratban fejti ki, mintegy summázza a lutheri felfogást. Sárvárott 1602- 
ben Az országokban való sok romlásoknak okairól írt könyvében érvel az 
ellen, hogy a törököt Antikrisztusnak nevezzék, vagyis a két Antikrisz- 
tust vallók ellen hadakozik. „Lám, még az pogányok sem cselekednek 
ily nagy kegyetlenséget az kosztok lakos keresztyénekkel, mert erőszak
kal nem kénszerítik őket törökké lenni, s ha ki törökké nem leszen is, 
csak szolgállyon, fizessen nekik, nem ölik meg érette, nem bírságollyák, 
nem tömlecezik: sőt az mely hadat ellenünk tartanak is, nem az hütért 
elannyéra, mint az birodalomért tartják: mert ha csak az hütért hada
koznának velünk, csak egy keresztyén sem maradhatna birodalmokban, 
holott itt, ha lehetne, mind nyakokat szakasztanák az keresztyéneknek az 
pápista urak” . Polemikus iratában bőséges fejtegetések után így összegezi 
véleményét: „Mindezek és ezekhez hasonló mondások inkább bizonyít
ják pápát Antikrisztusnak lenni, hogysem mint igaz apostoli embernek”.33

Tanulmányom célja nem pusztán Luther Antikrisztus-tanának fel
idézése. Arra kívántam rámutatni, hogy az egy és két Antikrisztus-t val-
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lók állásfoglalása mögött egyház- és társadalomszemléletet meghatá
rozó nézetek rejlenek.

Sokszor hangzott a vád, hogy Luther tanítása, mivel a pogány török 
hódítókat nem tekintette Antikrisztusnak, sokakat elriasztott a reformá
tortól. Állásfoglalása azonban éppen a törökkel küzdő Magyarországon 
talált megértésre. Reformátorainknak a mindennapi életben, hazánk 
fennmaradása érdekében kellett tudomásul venniök a tényt, hogy a tár
sadalomban keresztyéneknek és nem keresztyéneknek kell együtt élniök, 
s nincs „keresztyén társadalom”. Módot kell találni keresztyének és nem 
keresztyének együttélésére. A világi hatalomtól megfosztott egyháznak 
pedig rá kellett találnia Istentől kapott feladata helyes végzésének útjára: 
a hirdetett és megtartott igével való szolgálatra.

Luthernek az a tanítása, hogy a társadalmat keresztyén és nem keresz
tyén emberek, közösségek és népek alkotják, erőteljes indítást adott az 
egyetemes és egyháztörténet humanisták által kezdett szétválasztására. 
A történelem egységét az biztosítja, hogy mind a világot, mind az egy
házat Isten kormányozza, a világi felsőségnek hatalmat, egyházának igé
jét ajándékozva. Társadalmi kérdésekben elfoglalt álláspontja és törté
nelemszemlélete is hozzájárult, hogy a wittenbergi egyetem elsőként vette 
fel oktatási tárgyként a történelem tanítását.

Általánosan elterjedt az a nézet, hogy a magyar reformátorok nem 
Luthernek, hanem humanista-reformátor munkatársának, Melanch- 
thonnak nézeteit tették magukévá. Vizsgálódásunk azonban azt bizo
nyítja, hogy kora és a jövő számára döntő társadalmi kérdésben a magyar 
reformáció terjesztőinek többsége nem Melanchthonnak, hanem Luther
nek volt követője.
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Péter Katalin

Az alattvalók ellenállási joga 
Magyarországon a reformáció után

Az alattvalók ellenállási jogáról szóló tanítás a magyar történetírásban 
eddig csak a Bocskai-felkelés ideológiájával kapcsolatban váltott ki ér
deklődést. Eckhart Ferenc1, illetve Benda Kálmán2 azt vizsgálta, hogy 
a felkelés ideológiáján az Aranybulla által rögzített középkori rendi fel
fogás vagy pedig a kálvinizmus hatása érvényesült-e.

Az ellenállás jogáról tett római katolikus egyházi nyilatkozatok figyel
men kívül maradtak. Éppen így a jog gyakorlásának Bocskai előtt volt 
esetei vagy a megfogalmazás más előfordulásai. A lutheránizmus sze
repe vagy hatása mint lehetőség sem merült fel soha. Maga az evangé
likus egyháztörténet sem vizsgálta az alattvalók ellenállási jogáról szóló 
magyarországi lutheránus állásfoglalást.

A tétel első protestáns hazai megfogalmazójának, Honter Jánosnak 
egyébként oly gondosan tanulmányozott életművében erre a motívumra 
nem figyeltek fel,2 ahogyan méltatlanul mellőzik a nagyon sok szempont
ból fontos és a Honter teológiájára igen jellemző Apologia de reforma
tione Barcensis című 1543-i írást, ahol többek között az ellenállási jogról 
való felfogását is rögzítette.

Az Apologia előzménye a Reformatio Ecclesiae Coronensis ac lotius 
Barcensis provinciae című munka. Ezt egyszerűen a Barcaságban hirde
tett lutheránus hittételek összefoglalásának szokták tekinteni, holott 
több annál. A teológiája valóban lutheránus; maga Luther Márton nyi
latkozott róla elismerően, sőt Wittenbergben is kiadták.4

Feltűnő azonban, hogy a világi hatóság és az egyház munkamegosztá
sát csak közvetve indokolja a két birodalomról szóló lutheri tanítással. 
Aszerint azt kellene írnia, hogy a magisztrátusok vették át az iskolaügy 
ellátását, a szegénygondozást és az árvák gyámolítását, mert ez Istentől 
parancsolt kötelességük. A lutheri gondolatmenet helyett viszont Hon-
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térnél a következő található: a közösség vette át e feladatokat a hatal
masságtól, mert az a kötelességének nem tett eleget.5

Honter logikája itt a népi reformáció érveléséhez áll közel; a köteles
ségmulasztás abban szokta a világi hatalom ellen támadt felkelést iga
zolni. A szász reformátor mégsem szociális feszültséget fejez ki.

Honter politikai természetű meggondolást fogalmaz meg. A hatalmas
ság gondatlansága szerinte a „haza” pusztulásával fenyeget. Bizonyos 
feladatokat a „közösség” — értelemszerűen: a szász náció — azért vett 
át, mert az ország elöljárói nem intézkedtek ezekben az ügyekben meg
felelően. A barcasági reformációt leíró munka tehát amellett, hogy lutheri 
hittételeket állít össze, egyben állásfoglalás a Szapolyai-párt politikájá
val szemben.

Az ország irányítói a célzásokat nem is értették félre, és Honternek 
az országgyűlés, illetve a gyulafehérvári káptalan előtt kellett tisztáznia 
magát. Hitsorsosai személyesen megjelenni nem engedték; írásban nyúj
totta be a magyarázatot. Az engedetlenség vádjával szemben tisztázta 
magát az Apologiá-veá.

Itt ezt írja: nem akarta sem „a szent királyi felség, Izabella királynő 
iránti köteles engedelmességet, sem a magyar birodalom igen tisztelt 
és tiszteletreméltó urait megsérteni”6. Az érvelése azonban felettébb meg
hökkentő. A hosszú oldalakon át folyó mentegetődzésben egyszer sem 
kerül a tollára a lutheri tanításokból oly logikusan következő meggon
dolás, mi szerint nem sértette meg a hatalmasságot, mert mindenek felett 
engedelmességgel tartozik.

Ehelyett arról van szó, hogy nem fordult szembe, mivel „bizonyosan 
tudjuk, hogy a szent királyi felség, legkegyelmesebb királynőnk, magá
nak és az övéinek a legmagasságosabb Isten iránti tiszteletéből kifolyóan 
sem Isten igéje ellen nem szólt, sem Jézus Krisztus rendelését vagy elő
írásait nem akadályozta.. , ” .7 Isten akaratának betöltői között Izabella 
mellett az „övéi” is felsorakoznak, a néhai János király, János Zsigmond, 
a magyar urak, talán — a homályos szöveg miatt van bizonytalanság — 
maga Fráter György is. Honter írása mégsem lehel meghunyászkodást. 
Következetesen a hatalmasság Isten iránti kötelességét hangsúlyozza, 
így szinte fenyeget: addig vagyunk engedelmesek, míg az ellenkezőjére 
okot nem adtok.

Végül le is írja. És bár a „hatalmasság” szót nem használja, a szöveg- 
összefüggésből világos: arról van szó. így áll az Apologiá-ban: „Szent 
mártírok példájából és különböző bibliai helyek tanúságából tehát bi
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zonyosan tudjuk, hogy az olyan embereknek is, akik Isten törvényeivel 
a vallás és a hit dolgában ellenkeznek és akadályozzák, örök kárhozat 
büntetése alatt nem szabad engedelmeskedni.”8

A Luther által sokat hivatkozott bibliai helyet Pál apostolnál a „fel
sőbb hatalmasság”-ról egyszer sem írta le. Most Péter apostollal érvel: 
„Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embernek.”

Majdnem két évtizeddel később, 1562-ben kerül aztán nagyon hasonló 
szöveg a másik protestáns felekezet egyik iratába: „Nem kell engedel
meskedni a hatóságnak, ha valamit a természeti törvény vagy az Isten 
dicsősége és törvénye ellen parancsol. Mert inkább kell félni Istentől, 
mint az embertől.”9 Debrecenben készült, helvét irányzatú hittételek 
összefoglalása, zsinati határozat tartalmazza.

És a helyzet érdekessége nemcsak az, hogy a helvét irányzat megismétli 
a lutheránus állásfoglalást. Nem kevésbé érdemes figyelemre: az egy
mással összecsengő szövegek szerepe is hasonló.

Honteré a gyulafehérvári káptalanhoz beadott iratból való, Meliusnak 
az ellenállási tant is megfogalmazó munkáját pedig az egri püspökhöz 
nyújtották be.10 Az egervölgyi „hadsereg, nemesek és lakosok” kérik 
el Debrecenből, és használják fel. Ők éppen úgy az engedetlenség vádja 
alá kerültek, mint Honter. A különbség csak abban van, hogy a refor
mátornak Izabella királynő alatt kellett mentenie magát, az egervölgyiek 
ügye Ferdinánd király uralma alatt támadt. Végül: az okok is gyakorlati
lag azonosak. Honter valóban elmarasztalta az ország irányítóit, és az 
egervölgyiek tényleg kijelentették, hogy lelkiismereti ügyeikbe a királynak 
nincsen beleszólása.

*

Az ellenállási jog problémája ezek szerint a reformáció után a politikai 
cselekvés összefüggésében merült fel Magyarországon. Első megfogal
mazása a népi felfogás logikájával és polgári környezetben történt, ennek 
ellenére sincsen antifeudális éle vagy a társadalmon belüli ellentéteket 
kifejező tartalma. Az érvényessége pedig korlátozott: csak a vallásügyre 
vonatkozik. Konkrétan azt jelenti, hogy az alattvalók a lelkiismeret dol
gaiban megtagadhatják az uralkodónak egyébként köteles engedelmes
ségüket.

Ez a társadalmi értelemben korlátozott, mert csak a lelkiismeret ügyére, 
azaz a vallásszabadságra vonatkozó ellenállási jog aztán végig a politi
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kával marad kapcsolatban; Magyarországon sohasem alkalmazták belső 
társadalmi ellentéteket kifejező összefüggésben.

Élesebbre is csak egyszer fogalmazódott, Melius Juhász Péternél. A 
debreceni zsinati határozattal egy időben, ugyancsak 1562-ben adta ki 
Az Arany Tamás hamis és eretnek tévelgésinek és egyéb sok tévedések
nek megcáfolására szánt munkáját. Ebben az „egyéb sok tévelgések” 
vitatása során lép túl a lelkiismereti szabadsággal azonos ellenállás-fel
fogáson. Világosan fogalmaz: „a természet törvénye, avagy a közönséges 
igazság” védelme is felment a kötelesség alól.11

Melius Juhász Péter itt eljut a belső társadalmi feszültségekből fakadó 
ellenállás helyesléséig, de nem valószínű, hogy sokak felfogását visszhan
gozná. Feltűnő egyrészt: vitairatban fejti ki, tehát éppen a maga gon
dolatával ellentétes álláspontot tekinti elterjedtnek. Másrészt: jóllehet 
Melius fogalmaz meg az 1560-as esztendőkben sok hivatalos egyházi szö
veget, zsinati határozatokat, hittételek összefoglalásait, az ellenállás 
jogának ilyen éles értelmezése egyikbe sem kerül bele. Úgy látszik, a 
saját, egyébként nagyon keményen fegyelmező püspöksége alatt állókkal 
sem tudta elfogadtatni.

1562-t követően pedig még a lelkiismereti szabadságra szűkített ellen
állási jog is eltűnik az egyházak irataiból. Éspedig feltűnően vész nyoma. 
Akkor, amikor a Debrecenben összegyűlt prédikátorok, 1567-ben, új 
hitvallást állítanak össze.

Ez az 1567-i „debreceni hitvallás” ugyanis egy sor ügyben az 1562-es 
zsinati határozatot ismétli meg. A hatalmasságról szóló tétel azonban 
átalakítva kerül bele.12 Eíosszan közli a „fejedelmek” és az „alattvalók” 
kötelességeit egyaránt. És külön cikkely szögezi le: „A fejedelmek bűneit 
meg kell feddeni.” De szó sincs arról, mintha az irántuk való engedelmes
séget bármilyen okból fel lehetne mondani. A büntetés pontos meghatá
rozásánál pedig a legelsők a legutolsókkal együtt szerepelnek: „ . . .  a bál
ványozó, nyilvános bűnös, részeges, paráználkodó és istenkáromló fe
jedelmeket, nemeseket, katonákat, tisztes rendűeket, jobbágyokat, sza
badosokat és a többieket eltiltjuk az Isten igéje hallgatásától és a sákra- 
mentumokkal való éléstől.”

Az ellenállási jog tehát eltűnt, és az a tény éppen úgy politikai össze
függésben érthető, mint a megfogalmazásé. Debrecen a Partiummal 
együtt 1565-ben erdélyi fennhatóság alá került. János Zsigmond pedig 
még előzőleg elhagyta a katolikus egyházat. A debrecenieknek nincs 
többé okuk a lelkiismereti szabadság hangoztatására.
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Az egész ügy majd a következő században kerül elő. Előbb a Bocskai- 
szabadságharc ideológiája hivatkozik az alattvalók ellenállási jogára. 
De feltűnő: jóllehet Benda kiderítette, hogy a kálvini tanokat ismerik, 
érvelésük a Magyarországon Hontertől származó alapálláson nem vál
toztatott. Bocskai alatt is a vallásszabadságra hivatkoznak. így nyilat
koznak: azok ellen lépnek fel, ,,kik minket hitünkben akarnak hábor
gatni” 13.

A lelkiismeret ügyén túl érvényes ellenállás joga majd csak Bethlen 
Gábor alatt jelenik meg. Mégpedig nem úgy, ahogy várni lehetne, az ő 
oldalán, hanem vele szemben fogalmazták meg.

A kálvini tanítást a választott vagy szervezett testületek útján gyakorol
ható és a lelkiismeret ügyén túl terjedő ellenállás jogáról világosan és 
félreismerhetetlenül az 1613-i országgyűlés foglalta törvénybe Erdélyben. 
Bethlen Gábor fejedelemmé választása alkalmával történt.

Konkrétan, a közelmúlt keserves tapasztalataira hivatkozva szögezi 
le a törvény14: „Mivelhogy fejedelemséggel és annak is autoritásával so
kan visszaélvén. . .  mindjárt az törvénytelenségre és több illetlen dol
gokra hanyatt-homok rohantanak”, tartják szükségesnek az óvatossági 
rendszabályokat.

Felhatalmaznak tehát egyes testületeket, illetve személyeket, a „kol- 
csos” városokat, a fejedelmi tanácsot, a „székely- és egyéb kapitányo
kat”, végül a „tisztviselők” bizonytalanul meghatározott csoportját, 
hogy az esetleg esküszegő fejedelemmel szemben ellenállást szervezze
nek. Nekik „légyen joguk arra, ha a fejedelem az igaz útról eltántorod- 
na, és a nekünk tett esküjét megsértve újítana valamit, hitök felszaba
dulván és összegyütvén, ellene állhassanak.”

Más kérdés, és messzire vezetne még csak áttekinteni is: a Bethlennel 
szemben törvénybe foglalt ellenállási jogot az erdélyi rendek soha nem 
gyakorolták.

❖

Végeredményben két, egymástól távol eső probléma látszik tisztázan- 
dónak. Az egyik az ellenállás jogáról vallott protestáns felfogásoknak 
a megelőző katolikus egyházi állásfoglalásokkal lehetséges kapcsolata, 
vagyis a Honternél megfogalmazott nézetek eredete.

A másik problémát az a feltűnő jelenség támasztja, hogy az ellenállási 
jog gyakorlatát Magyarországon a kálvini hatások befogadása nem vál
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toztatja meg. Ahogy Honternél a tanítás politikai összefüggésben, de a 
lelkiismeret ügyére korlátozottan merül fel, úgy hivatkoznak a 17. szá
zad első felében a királyi hatalom ellen támadt megmozdulások mindig 
a vallásszabadságra. Ki kellene deríteni, az egyes mozgalmak ideológiája 
mennyire függ eszmei hatásoktól, illetve milyen mértékig alakul a poli
tikai cselekvés valóságos lehetőségei szerint.
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Zsigmondy Árpádné Kozma Évamária

Adalékok a magyarországi 
kegyességi gyakorlathoz 

a reformációt követő időkből

Távoli korok jelentősebb eseményeiről és irodalmi műveiről még csak 
tudunk, de a mindennapi életről, annak kegyességi gyakorlatáról sokkal 
gyérebbek az adataink. Jelen tanulmány ehhez kíván adalékokat bemu
tatni két mindennapi használatra szánt kiadványfajta néhány sajátos
ságának ismertetésével. Az egyik érintett műfajt egy sajátos kiállítású 
naptár képviseli; a másik a vasárnapi, valamint ünnepi istentiszteleteken 
használatos evangéliumi és episztolái szakaszokat összegyűjtő úgyneve
zett perikópás könyv. Természetesen ez a közlemény nem vállalkozhatik 
a két műfaj kimerítő bemutatására, de néhány új mozaikdarabbal talán 
hozzájárul nemcsak a korszak kegyességi gyakorlatának képéhez, hanem 
a két műfajról eddig meglevő ismereteink gyarapításához is.

A kétféle műfaj kezdettől lényegükből adódóan kapcsolatban van 
egymással.1

A 16. század közepétől megjelenő, már könyv alakú nyomtatott nap
tárak2 számtalan hasznos tájékoztatást tartalmaztak: csillagászati, me
teorológiai, gazdasági, gyakran történelmi tudnivalókat és egészségügyi 
tanácsokat is. Mindezekben az asztrológikus világkép következtében is 
szétválaszthatatlanul keveredett a helytálló ismeretközlés és a tudomány
talan babona3, mégis egészében véve nagy szerepük volt a hasznos isme
retek széles körű elterjesztésében.

Megtaláljuk bennük a naptárakat az ókor óta hagyományosan kísérő 
illusztrációkat (minden hónapban az arra leginkább jellemző mezőgaz
dasági munkát stb. bemutatva), amelyek sok művelődéstörténeti adalék
kal szolgálnak a kutatás számára.4 A szintén antik hagyományokra visz- 
szanyúló és asztrológiai összefüggéseket kifejező állatövi jegyeket vizs
gálódásainkból kirekeszthetjük, mivel témánkat nem érintik. Az egyház
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már 567-ben hivatalosan elítélte alkalmazásukat, mint pogány eredetű 
szokást, de használatukat ez kevéssé befolyásolta.5 A naptárak természe
tesen továbbra is jelzik az egyházi év ünnepeit, az ezekre (a vasárnapo
kat is beleértve) rendelt bibliai szakaszokat, leginkább csak az evangéliu
mokat, továbbá még a lutheri reformáció területén is közlik a nap szent
jét.6 Ezek a legszélesebb rétegeket is szem eló'tt tartó, önállóan közreadott 
naptárak azonban az egyházi hagyományok folytatása mellett a kezdó'dő 
szekularizáció jegyeit hordozzák. Van viszont egy olyan típusú naptár
kiadás, amely kifejezetten a kegyességtörténet tárgykörébe tartozik, és 
kétségtelenül a lutheri reformáció hatását hordozza. Ebben a naptár
típusban a hagyományos hónapábrázolás helyett az egyes vasárnapok 
evangéliumához illő' újszövetségi képecskéket találunk. Magyarországon 
az első ilyen naptárt jelenlegi ismereteink szerint német nyelven Johan
nes Manlius7 nyomtatta Németújvárott 1583-ban.8 Ránk maradt Man- 
liusnak egy, még előző működési helyén, Llubjanában nyomtatott ugyan
ilyen típusú, az 1579. évre szóló naptára.9

Az 1584-re szóló — a vasárnapi evangéliumokhoz tartozó képekkel 
illusztrált — naptárunk töredéke Manliusnak ugyanazon évre szóló má
sik naptára10 borítófedeléből kerül elő, mint annak merevítésére szolgáló 
papiros. Míg az illusztrált töredék csak az ó-naptárt tartalmazza, az Őrző 
kötet az új-naptárt11 is közli, és így nem maradt benne hely az evangéliu
mi képecskéknek. (Manlius 1584-re magyar nyelvű kalendáriumot is 
adott ki, erről azonban sajnos csak irodalmi források tudósítanak, maga 
a nyomtatvány egyetlen példányban sem maradt ránk, így nem tudjuk 
vizsgálódásunkba bevonni.)

A töredékünket őrző kötetnél is érdemes kissé tovább időznünk az 
egyháztörténeti összefüggések miatt. Ezt az illusztrálatlan naptárt Man
lius saját műhelyében készített kötésben küldte meg pártfogójának: Sop
ron város polgármesterének, bíráinak és tanácsának. A nekik szóló aján
lás kelte november 20. A körülmények ismeretében föl kell tételeznünk, 
hogy nemcsak a nyomtatási költségekhez való hozzájárulás reményében 
írhatta Manlius, bármennyire is bőkezű mecénás lehetett a szabad királyi 
város,12 hanem annak evangélikus polgárságával fennálló jó kapcsolatá
nak is bizonysága ez a nekik ajánlott naptárkiadás.15 Ugyanis Drasko- 
vich György győri püspök 1583. szeptember 21-én rendelte el az új-nap
tár bevezetését egyházmegyéjében, melybe Sopron is tartozott.14 Rendel
kezését utóbb írásban is kifüggeszted a soproni Szent Mihály-templom 
kapujára. A város dacolt, s ezért sok huzavona és meghurcoltatás után
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evangélikus lelkészeinek, majd tanítóinak is távozniuk kellett 1584 áp
rilisában, illetve májusában.15 Az új-naptárt pedig végül is 1584 júniusá
ban a soproniak kénytelenek voltak elfogadni.16 Ez a kis történeti kite
kintés, továbbá az a tény, hogy az ó-naptár töredéke csak az új-naptárt 
is tartalmazó ó'rzó' kötet kiadói kötésébó'l került elő,17 végül az ajánlás 
igen kései dátuma fölvetik annak lehetőségét, hogy illusztrált ó-naptá
runk talán sosem készült el teljes egészében, és nem is került kiadásra. 
Ha úgy tűnik is, hogy töredékből ismert illusztrált naptárunk talán so
hasem forgott közkézen, mégis magyarországi kegyességtörténeti ada
léknak kell tekintenünk, hiszen tudatos kiadói formaválasztás eredmé
nye volt, ha — mai ismereteink szerint — nem is tekinthető a közreadó 
nyomdász egyedülálló kísérletének.

Ezután vegyük szemügyre az evangéliumokhoz illő illusztrációkat tar
talmazó naptárunk egyik lapját. Az illusztrációk jellegét és színvonalát 
érzékelteti a naptár B4b levele verzójának másolata. (1. ábra.) A bal ha
sábban legfelül a Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap evangéliuma 
olvasható. Ide kép nem kerül, talán mert a Jó Pásztort ábrázoló fametsze
tet a nyomdász már két lappal előbb, Misericordias Domini vasárnap
jánál (János 10,11—16 illusztrációjaként) felhasználta. Négy illusztráció 
a lap mérete miatt amúgy sem fért volna el. A következő vasárnap (Szent- 
háromság utáni 4. vasárnap) evangéliuma Lukács 6,36—42 (sajtóhiba 
akkor is előfordult: a naptártöredékben Lukács 16-ot olvasunk!)18 
a szálka és gerenda példázata, amelynek illusztrációja igen szemléletesen 
állítja pellengérre az elítélt magatartást. Nem mindegyik illusztráció 
ennyire kifejező: így a következő 5. vasárnapi képecske tulajdonképpen 
a tenger lecsendesítésének történetét ábrázolja, hiszen a sugárglóriás 
Jézus fekszik a hajó orrában, a tanítványok pedig a hullámokkal küzde
nek; volt pedig Manliusnak képecskéje a hajóból tanító Jézusról is (15. 
ábra.). Az egyszerű áttekinthető képecskék az ilyen kisebb pontatlan
ságok ellenére igen alkalmasak voltak arra, hogy újra meg újra felidéz
zék a vasárnapi evangéliumot akkor is, amikor a kalendáriumot haszná
lója egészen más célból, hétköznapi tudnivalókért ütötte föl.

A ránk maradt magyarországi naptárak közül még egy, kalendáriu
munkhoz hasonlóan illusztrált, de nem könyv alakú kiadványról tudunk. 
Ez egy majdnem két évtizeddel később, Nagyszebenben Simon Grün- 
gras által 1602-re nyomtatott falinaptár.19 Formája két, egymással kes
keny végén összeragasztott álló ív, elrendezése háromhasábos. A képek 
a hasábok bal szélén vannak. Grüngras illusztrációi emlékeztetnek ugyan
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a bemutatott németújvári naptártöredékre, de az evangélikus erdélyi 
szászok wittenbergi kapcsolatai ismeretében aligha kell a nyugat-ma
gyarországi nyomda hatására gondolnunk, hanem közös német forrásra. 
Manlius hasonló, Llubljanából magával hozott képeinek eredetét — a 
szlovén reformáció képviselőinek németországi összeköttetéseiről tud
va — ugyanitt találjuk meg.

Ezek a kis méretű képek németországi mintára, Hans Sebald Beham20 
hasonló méretű fametszeteire vezethetők vissza.21 Hans Sebald Beham 
öccsével, Barthel Behammal együtt a Dürer hatáskörében alkotni kezdő 
nürnbergi kismesterek körébe tartozott. Négyzet alakú, 25—26 mm-es 
újtestamentumi metszeteivel először Luther Márton Nürnbergben 1526- 
ban Hans Herrgott kiadásában megjelent nyolcadrétű Újszövetség-for
dításában22 találkozunk. A Mózes első könyvéhez készült azonos mére
tűekkel együtt pedig egy Nürnbergben 1529-ben Georg Wächter által 
kiadott, ugyancsak nyolcadrétű, a keresztyén hit bibliai alapjait versbe 
szedve közlő mű illusztrációiként.23 A Beham-metszetek jegyzékét össze
állító Gustav Pauli a mester művészileg értékesebb, nagyobb méretű al
kotásai mellett nem tartja sokra ezeket a kis formátumú bibliai képecské- 
ket, amelyekkel elsősorban röplapokon és falinaptárakon találkozunk.24

Ezek a kis méretű Beham-metszetek utóbb számos másolatban és vál
tozatban terjedtek el. „A metszetek másolása a 15— 16. században Euró- 
pa-szerte követett általános szokás v o lt... A grafikák is szinte köztu
lajdonnak számítottak; díszítő motívumaiknak, kompozíciós vagy rész
letmegoldásaiknak átvételét semmiféle művészi etika nem tiltotta.”25 
A 16—17. századi magyarországi könyvnyomtatásban is megjelennek 
különböző másolatokban, nemcsak az említett kalendáriumok lapjain, 
hanem kedvelt kísérői lettek a kor építő irodalmának is. így Manlius és 
németújvári naptárunk után Antun Vramec 1586-ban Varasdon megje
lent kétkötetes posztillájában (Postilla na vsze leto. . .  és Postilla veszda 
znovich zpravlena.. .)26 alkalmazta e sorozat számos képecskéjét. Érde
kes azonban, hogy a Batthyányak udvari papjának, Beythe Istvánnak27 
négykötetes posztillájában mellőzte ezeket a képecskéket a nyomdász. 
Hasonló méretű ornamentális díszítésű fametszetes iniciálék alkalmazásá
ban feltételezhetően már a későbbiekben a reformáció kálvini irányához 
csatlakozott patrónusnak és prédikátorának kívánsága érvényesült. A 
nyomdász, Frankovics Gergelynek, a soproni orvosnak Hasznos és fö 
lötte szikséges könyv.. . című műve — második, 1588-as kiadásában28 
is felhasznál belőlük — más jellegű illusztrációk mellett. (3. és 12. ábra)
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Ez az első nyomtatásban is megjelent magyar nyelvű orvosi mű szöve
gében is kifejezetten keresztyén jellegű, még imádságokat és énekeket is 
közöl.

A Beham-metszetek Magyarországon használatos változatai közül a 
Manlius-nyomda készletében található összesen ötven tagból álló soro
zatból ízelítőül bemutatunk néhányat. (Méretük 30x30 mm.) A képecs- 
kesor elejére sorolt két keretben közölt képet — a bölcsek látogatását 
a kisded Jézusnál és az ítéletre megjelenő Jézus Krisztus képét — a 
nyomdász által a többi képnél is szívesen alkalmazott keretben mutatom 
be (2. és 3. ábra). A Jézus életét illusztráló képek (4—9. ábráig) után 
Pünkösd (10. ábra), majd a csodatevő (11—14. ábra) és a tanító Jézust 
(15. ábra) bemutató képek következnek. A Jézus példázataihoz tartozó 
illusztrációk (16—19. ábra) sorát kiegészíti még a naptárban (1. ábra) 
található szálka és gerenda, valamint a keskeny út — szoros kapu hason
latának képe. A gazdag és Lázár (19. ábra), valamint a Jézus Krisztus 
megkísérlését ábrázoló kép (5. ábra) is naivan vall a fametsző és vele 
együtt kora gondolatvilágáról.29

Ezeket a kis méretű képeket legelterjedtebben a perikópás könyvek al
kalmazzák.30 A perikópás könyvek a vasárnapok és ünnepek hagyomá
nyos evangéliumi és levélbeli szentigéit gyűjtik kötetbe. Évszázados hasz
nálat után népnyelvű fordításaik — megelőzve a nemzeti bibliafordítá
sokat — még a könyvnyomtatás előtt elterjedtek. Gyakran egészültek 
ki imádságokkal, rövidebb-hosszabb magyarázatokkal vagy egyéb mise
részlettel.3! a  könyvnyomtatás feltalálásával és nem utolsósorban a re
formáció hatására még elterjedtebbé váltak. Magyarországon is számos 
kiadásukkal találkozhatunk 1550-től.32 A jelen tanulmány már terjedel
mi okoknál fogva sem foglalkozhatik a hazai perikópás könyvek kiad
ványtörténetével. Már témája miatt is inkább a műfaj 16—17. századi 
kiadványainak céljait kívánja az olvasó elé tárni. Választ keres arra, 
hogy milyen szükségleteket elégítettek ki ezek a művek, és milyen szere
pük volt a kor kegyességi életében. A felvetett kérdések megválaszolására 
legalkalmasabbak maguk a kiadványok, közelebbről a bennük közölt 
ajánlások és előszavak.

Az első ilyen kiadás, amely tartalmaz előszót, 1581—82-ben jelent 
meg Detrekőn.33 Mantskovit Bálint, aki Bornemisza Péter, majd utóbb 
a Károlyi-biblia nyomdásza, így ír a kiadvány céljáról Pálffy Katalin
nak, Krusit János liptói főispán özvegyének címzett ajánlásában: 
„ . . .  Én is egy kicsinyből szolgálni akarék Nagyságodnak, ezből: hogy az
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esztendő által való evangéliomokat az epistolákkal és imádságokkal 
egyetembe, kit régen Kolozsvárat nyomtattak volt, ismét újonnan az 
bécsi könyvárosok kértére kinyomtatnám, Nagyságodnak ajánlanám. 
Az én munkám noha kicsiny könyvecske, de az benne foglaltatott igék, 
örök idvösségnek épületére valók. És noha kisebb, annyival inkább 
könyebben mindenütt vélek hordozhattyák az úton járók is. És akik sok 
szót elméjekben nem foglalhatnak, akárcsak így rövideden minden va
sárnap tanulgassák meg azokat, az miről sok helyen az hívek prédikáció
kat hallgatnak. Erre is igen hasznos, hogy minek előtte az közönséges gyü
lekezetben elmennének a hívek, az előtt egynéhányszor akárcsak textus 
és betű szerint olvassák meg azt, amiről prédikáció fog lenni, és innét ta
nulják meg azt is, mint imádkozzanak, hogy Isten azok szerint építse fel 
őket.”34 Mantskovit Bálint tehát jól kézbe vehető formában akarta újból 
kiadni az evangéliumokat és episztolákat. Gondol az „útonjárókra” is; 
nemcsak a tanult embereket tartja szem előtt, hanem „a sok szót elmé
jükben foglalni nem tudókat” is; a tudatos igehallgatásra buzdít, a va
sárnapi prédikáció alapigéjének előzetes megismerésére. A bibliai textu
sokhoz kapcsolódóan imádságokat is közöl, amivel segítséget kíván nyúj
tani az önálló imádkozáshoz.35 A bécsi könyvárus, aki a perikópás könyv 
kiadását kéri, Erhard Hiller.36

A második perikópáskönyv-kiadás, amelynek előszavából idézünk, 
1616-ban jelent meg Bártfán,37 Klöz Jakab nyomdájában. A nyomdász 
Kassa város főbírájához és tanácsához intézett ajánlásában megindokolja 
ennek a korábbi kiadásokhoz képest maga fordította magyarázatokkal 
bővített perikópás könyvnek a közreadását. Ezeket ugyanis | igen fontos
nak tartotta, mert sokan . . . ” csak az históriát olvassák belőle értelem 
és tanulság nélkül. Annak okáért... magyarra fordítottam egy fő tudós 
embernek, tudniillik M [agister] Georgius Tilenusnak német írásából, ki 
Silésiában fő helyen Plébános volt: ki jóllehet ez summáriomokat és 
tanulságokat csak az ő háza népének és ott az helyben tanuló gyermekek
nek kedvéért írta vala, de azután mások is megszeretvén, Sidóul, Görö
gül, Deákul és Németül kinyomtatták.”38 A bibliamagyarázatok készí
tője aligha lehetett a költőként is ismert azonos nevű sziléziai hercegi 
tanácsos39. Sokkal inkább a lutheránus teológus Nathanael Tilesius von 
Tilenau írhatta. Neki ismeretesek többek között a vasárnapi és ünnepi 
evangéliumokra írt magyarázatai.40 A Klöz Jakab által emlegetett négy 
nyelvre fordított műnek azonban nem sikerült nyomára akadni, bár is
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meretesek ilyen kiadások ebből a korból (pl. négy nyelvű 1576-os kiadású 
lipcsei, illetve wittenbergi perikópás könyv).41

Klöz Jakab „a keresztyén olvasónak” címzett előszavában a követke
zőket írja: „Én immár egynéhányszor, kegyes olvasó, az Űrnapokra és 
főfő ünnepekre az anyaszentegyháztól rendeltetett evangéliomokat és 
epistolákat magyar nyelven kinyomtattam, csak őt magát az textust, 
amint az evangélisták azt megírták: és vöttem eszembe, hogy sok együgyű 
embereknél nem haszontalan munka volt, kik nagy szeretettel meg is 
vötték az Ő fióknak talán azért, hogy ők ritkán evangéliomi praedikációt 
hallanak, hogy mégis az evangéliomot őelottek elolvashassák kelleti ko
rán . . .  Mivel hogy ezért az szükség kévánta, hogy azon Úrnapi evangé
liomokat és epistolákat újonnan kellett kinyomtatnom hasznosnak ítél
tem, kedvesebbnek is aránzottam, ha valami rövid summáriomokat és 
tanulságokat utánavetem, melyeket egy fő prédikátornak írásából ma
gyarra fordítottam, hogy az együgyüek értelmet és tanulságot vehessenek 
belőle.”42 „Jámbor és tudós” emberekre, azok tekintélyére hivatkozik 
tehát, hogy a magyarázatokkal együtt kiadott perikópás könyvet a gyü
lekezetek jó szívvel fogadják. „Mind az által ennek kiadására én nem az 
magam fejétől mentem, hanem jábor és tudós emberekkel közlöttem és 
azoknak ítéletivel éltem. De nem az végre, hogy ezzel dicséretet vadász
szak magamnak. . .  hanem, hogy az Istennek anyaszentegyházának szol
gáljak vele, ez mostani veszedelmes és pokol időkben, az Istennek tisztes
ségére, és dicséretire, és az embereknek üdvösségökre.”43 Az előszóban 
említett korábbi perikópáskönyv-kiadásokról sajnos semmilyen további 
adat nem maradt ránk.

Az eddig tárgyalt protestáns perikópáskönyv-kiadások után követke
zik egy szintén 1616. évi római katolikus perikópás könyv44, amelyet 
Kopcsányi Pap Márton, a mariánus ferences rendtartomány tagja, 
utóbb elöljárója állított össze. Munkájához az indítékot a protestáns 
perikópás könyvek elterjedtsége adta. „ . . .  Egy Kereszturatt nyomtat
tatott magyar evangéliomos könyvecske forog kezünk között, melyet 
véletlenül olvasnak a katolikusok is.”45 Kopcsányi ezt az említett Ke- 
reszturott nyomtatott protestáns kiadást „rostálta meg” a katolikus hí
vek számára, és bővítette különböző részletekkel. „ . . .  A hitnek egy
néhány ágazati homály alatt vannak; ez lön az oka, hogy meg rostálnám 
a sokszor megnevezett könyvnek fogyatkozásit (azután értelmemet és 
ítéletemet az Anyaszentegyházban munkálkodó tudós tanítók értelme 
és ítélete alá vetvén) a vasárnapokra és innepekre rendeltetett evangé-
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Hornokat és epistolákat rendszerént igazán a mi nyelvünkén kinyomtat
tatnám a magyarországi szentek innepivel ennéhány karácsonyi és hús
véti énekekkel és a kalendáriummal megékesítvén: és az evangéliumok 
után az igaz keresztyéni és apostoli hitnek esméretiről egy kis tanúságot 
adván.”46

Keresztúrott nyomtatott perikópás könyvet azonban kettőt ismerünk: 
Kopcsányi kezében lehetett az 1614-es kiadás47, de egy másik szintén 
17. század eleji is, amely kötéstáblából került elő.48 Más felekezetű ki
adványok jóhiszemű használatáról tudósítanak egyéb források is.49

Egy 1629-ben Bécsben Michael Rickh által kinyomtatott római kato
likus perikópás könyv50 előszava a kiadás szükségességét az eddig idé
zettekhez képest új szemponttal indokolja. Rickh, latinosán Rickhes 
még néhány évvel korábban, mint az ugyancsak bécsi nyomdász Matthias 
Formica segédje, részt vett a Káldi-biblia kinyomtatásának munkálatai
ban. Az előszót azonban („A nyomtató a keresztyén olvasónak”) nem 
ő írta, hanem Holl Béla megállapítása szerint a jezsuita Némethi Jakab, 
aki Pázmány több művének sajtó alá rendezésében részt vett, nyomtatá
sét intézte, s a Káldi-biblia kiadásának gondozásában is jelentős szerepet 
kapott.41 Az előszó a következőképpen ajánlja a kötetet a keresztyén ol
vasó figyelmébe: „Minthogy Isten kegyelméből a szent bibliát, azaz az 
egész szentírást a közönséges keresztyén anyaszentegyháztól régenten 
bevött bötü szerint magyarra fordítva láttam, sőt annak kinyomtatásá
ban munkálkodtam is: azt alítottam [=gyanítottam] s nem ok nélkül, 
hogy kedves dolgot cselekedném az Isten igéje hirdető igaz tanítóknak, 
ha az szerint magán [ = külön] kinyomtatnám a vasárnapokra és innepek- 
re szolgáló evangeliomokat és epistolákat: a végre, hogy ne fáradozna 
ki-ki azoknak a bibliából való kikeresésében és leírásában; hanem mun
ka nélkül egy könyvecskében feltalálná azokat. . . . ”52 A perikópás 
könyv kiadása során tehát a misére készülő papokra gondoltak, hogy 
a szertartáskönyvek mellett ne kelljen a folióméretű bibliát kézben tar
taniuk vagy a textusokat hetente kimásolniuk.53 Ez a bécsi perikopás 
kötet érdekes összefüggésben van a Káldi-biblia kiadásával. Ugyanis az 
új perikópás kötetet maga Káldi György szerkesztette, nem készítve új 
kéziratot, hanem a biblia próbalapjain jelölte meg a kinyomtatandó ré
szeket, ide írva egyes szakaszok címét, bevezető szavait stb. Mindezt egy
értelműen bizonyítja a váci Egyházmegyei Könyvtárban kötéstáblából 
előkerült néhány korrektúralap.54

A perikópás könyvekről alkotott képünk teljességéhez tartozik tan-
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könyvjellegű használatuk megemlítése, ha ilyen tárgyú előszót itt bemu
tatni nem is tudunk. Talán ilyen utalást tartalmaz Klöz Jakab idézett elő
szavának az a mozzanata, hogy „sok együgyű emberek... nagy szeretet
tel meg is vötték az ő fióknak” . Viszont egyértelműen nyelvgyakorlás 
lett az ige tanulásából például a Tilenusnak tulajdonított summáriumok- 
nak — nyilván a perikópákkal együtt — „Sidóul, Görögül, Deákul és 
Németül” történt kinyomtatása esetében. Ne feledjük el azonban, hogy 
e nyelvek ismerete elsősorban a teológiai stúdiumok alapfeltétele volt.

Mind a bibliai illusztrációkkal ellátott naptárak, mind az egyszerű és 
magyarázatos perikópás könyvek arról tanúskodnak, hogy az egyház 
buzgó szolgái és hívei, a reformációt követők, de a római katolikusok is 
ilyen módon is igyekeztek a bibliai mondanivalót az egyszerű emberek 
hétköznapi életéhez közelebb vinni, minél közérthetőbben és a valóságos 
szükségletnek megfelelően.55 Ez az igyekezet pedig azonos az igét az 
egyszerű embereknek a maguk nyelvén prédikáló Lutheréval.

Jegyzetek

1 Ismert vallástörténeti tény, hogy a napoknak valamiféle naptári jellegű 
számontartása és a kultikus cselemények rendje legalább a neolitkor óta 
összetartozik. Az európai kultúrkörre bélyegét rányomó keresztyén egyházi 
esztendő — az üdvtörténeti rendhez igazodó de tempore jellege mindenkor 
megkövetelte az ünnepek naptári rendjének figyelemmel kísérését. Ebből 
adódóan a liturgikus használatra szánt könyvek elé ugyanúgy odakerülnek 
a naptárak, mint a magánhasználatra készült imakönyvek bevezető részébe. 
Ezt a — még a kéziratos korban kialakult — gyakorlatot változatlan formá
ban átveszik a könyvnyomtatás elterjedésével nyomtatásban megjelenő 
liturgikus művek. A népnyelvű bibliarészlet-fordításokkal és teljes bibliafor
dításokkal együtt vagy velük párhuzamosan külön kiadványként megjelen
nek a naptárak népnyelvű Változatai is. Bővebben lásd: Jakab Elek: A kalen
dáriumokról történelmi és politikai tekintetben (Bp. 1881. Értekezések a Törté
neti Tudományok Köréből IX. 4. 23—24. — Kovács Imre: Régi magyar ka
lendáriumaink 1711-ig (Debrecen 1938. 4). — von Lieres Vita: Kalender und 
Almanache (Zeitschrift für Bücherfreunde Leipzig 1926. 102).

2 Sührig, Hartmuth: Niedersächsische Schreibkalender im 17. Jahrhundert 
(Bücher und Bibliotheken im 17. Jhdt in Deutschland Wolfenbütteler Schriften 
zur Geschichte des Buchwesens Bd. 6. Hamburg 166).

3 Mária Terézia alatt 1754-ben az állami cenzúra be is tiltotta a babonás egész
ségügyi szabályok közlését. Jakucs István: A csízió és a kalendárium törté
nete, különös tekintettel a debreceni régi naptárakra. (Debrecen 1965. Déri 
Múzeum Évkönyve 1962—64. 205).
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4 A legrégibb hónapábrázolásnak tekinthető egy görög relief a Kr. e. 1—2. 
századból, amelyen még igen jól érzékelhető a kultusz és a kultúra kölcsönös 
egymásbafonódása. Az első keresztyén naptárnak tekinthető 354-ből való, 
úgynevezett Chronographus naptártáblázatában jól kivehetően keveredik 
a keresztyén és nem keresztyén elem. így pl. január hónap képe nyilvánva
lóan egy előkelő római férfit ábrázol, amint áldozati tűznél házi istenségei
nek áldozatot mutat be. A tűznél melegedő emberek képe utóbb január
februárra, tehát téli hónapokra jellemző képként él tovább. A 9. századi 
Karoling-reneszánsz korában határozzák meg az egész középkorra elfoga
dottan érvényes hónapábrázolásokat. Ez a helyi éghajlati sajátosságoknak 
megfelelően kissé el is tolódhatik. L.: Borzsák István: A hónapábrázolások 
ikonográfiájának kérdéséhez (Bp. 1958. Antik tanulmányok 255—261).
— Heinzer, Felix: Monatsbilder in Kalender im Wandel der Zeiten (Karlsruhe 
1982. Bad. Landesbibliothek 105 — 106).

5 Rohner, Ludwig: „Nimm wahr der Zeit. . . ” in Kalender. . .  21.
6 Ágostai Hitvallás 21. cikk: De cultu sanctorum docent, quod memoria 

sanctorum proponi potest, ut imitemur fidem eorum et bona opera iuxta 
vocationem. . .  Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche 
(Göttingen 1952.283b col.).

7 J. Manlius 1575-től 1582 áprilisában bekövetkezett kiutasításáig mint nyom
dász, könyvkereskedő és könyvkötő tevékenykedett Ljubljanában a szlové
nek között a reformáció szolgálatában. Kiutasítására is az engedély nélkül 
kiadott szlovén nyelvű bibliafordítás próbanyomatos lapja miatt került sor. 
Magyarországra jövetelét az befolyásolhatta, hogy a magyar korona területén 
a más közjogi helyzettel együtt más volt a reformáció helyzete is. A végeket 
védő vitézek között pedig még fokozottabban tűrték a reformáció hitének 
gyakorlását.

8 Régi Magyarországi Nyomtaványok (Bp. 1971. — továbbiakban: RMNy — 
S 537A — Borsa Gedeon: Nyomtatványok Manlius kötéstábláiban {Magyar 
Könyvszemle 1976. 288).

9 Almanach Durch Doct. Jacobum Strauss... gesteh auffs Jar. M.D.LXXIX
— Prognosticon Vnnd Practica... auff das Jahr. M.D.LXXIX. . . .  
Gedruckt zu Laybach... durch Hans Mannei. Lelőhely: Ljubljana, 
Arhiv SR Slovenije; jelzet: RKP 160 r

10 RMNy 537.
n A mindenfelé nagy ellenkezést kiváltó új-naptár irányelveit XIII. Gergely 

pápa 1582. február 24-i Inter gravissimas... kezdetű bullája tette közzé. 
Rudolf (mint császár e néven második) 1583 októberétől teszi kötelezővé 
birodalmában az új-naptár használatát. Magyarországon sok huzavona után 
1588-ban a pozsonyi országgyűlés 28. törvénycikke újra elrendeli, nem dönt
ve el ezzel a nálunk is, külföldön is mai szóhasználattal élve felekezeti vitá
vá fajult és még soká elhúzódó kérdést. A naptárreform tudományos meg
indokolása csak 1602-ben jelent meg a jezsuita Clavius tollából. A naptárki
adások történetében a vita vetületeként itthon és külföldön is sorra jelen
nek meg az ó- és új-naptárt együtt tartalmazó kalendáriumok. Kovács 
i. m. 5—6. — Römer, Gerhard: Kalenderreform und Kalenderstreit im 16. 
und 17. Jahrhundert {Kalender. . .  73).
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12 Részletesen lásd Borsa Gedeon: Ismeretlen Manlius-naptár (Magyar Könyv
szemle 1955. 116).

13 A város életében nagy nyugtalanságot kavaró naptárkérdéshez kapcsolódóan 
gyorsan együtt kinyomtatott ó- és új-naptár a jól eladható kalendáriumfor
mát kereső üzletemberi magatartás mellett — a nyomdász ljubljanai tapasz
talatai ismeretében — útmutató állásfoglalás is lehetett a kétféle naptár 
együttes figyelembevételének lehetőségére. Itt talán szabad feltételezni a hit 
szempontjából közömbös, adiaforon kérdésekben hajlékony augusztinuszi— 
lutheri magatartás megnyilvánulását. (A nagyszombati római katolikus 
naptárak a pápa és a király iránti engedelmesség jegyében csak az új-naptárt 
közük.)

14 Hazánkban ekkor a lutheri reformációt követő gyülekezetek és lelkészeik 
a hitvallási kérdésektől eltekintve jogi és anyagi vonatkozásban elismerték 
a püspökök hagyományos igényeit Luthernak Isten két birodalmáról szóló 
tanítása értelmében. L. Sólyom Jenő teológiai előadásairól készült kéziratos 
jegyzet.

is Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története I. (Sopron 1917. 
139-161).

16 Lásd 12. jegyzet 117.
17 Meg kell említeni a teljesség kedvéért, hogy számos unikum töredéke került 

elő kötéstáblákból, így nem egy naptár is, pl. RMNy 520 és magyarázata 
ugyanott.

18 A versszámozás ekkor még nem terjedt el, bár Robert Estienne párizsi 
nyomdász 1551-ben készítette el, tovább tagolva a 13. századból származó 
fejezetbeosztást.

19 RMNy 881.
20 Róla bővebben Thieme, Ulrich — Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der 

bildenden Künste von der Antike bis zur Gegenwart (Leipzig 1909. Bd. 3. 
193-195).

21 Soltész Zoltánná: Hans Sebald Bekam metszeteinek útmutatása egy XVI. 
századi csonka perikópás könyv meghatározásánál (Országos Széchényi 
Könyvtár Évkönyve 1959. 191). — Uő.: A magyarországi könyvdíszítés 
a XVI. században (Bp. 1961. 60—61). — Borsa G.: Die Illustrationen der 
ältesten ungarischen Perikopenbücher 3. {Gutenberg-Jahrbuch 1981. 229, 232).

22 Die deutsche Buchillustration in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Hrsg. 
Max Geisberg, München 1932. 2. Folge. Heft. 9. Nr. 907 — 1171).

23 Pauli, Gustav: Hans Sebald Beham. Ein kritisches Verzeichnis seiner Kup
ferstiche, Radierungen und Holzschnitte (Baden-Baden 1974. Studien zur 
deutschen Kulturgeschichte Bd. 33, 134, 246, 480). — A Mózes első könyvé
hez készültek leírása: 276—304.; az újszövetségiek: 304—319.

24 Pauli: i. m. 10-11.
25 Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században (Bp. 

1961. 16).
26 Badalic, Josip: Jugoslavia usque ad annum MDC.

(Aureliae Aquensis 1959. Nr. 192).
27 RMNy 552, 553, 554.

82



28 RMNy 617.
29 Borsa G.: Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. Teil 3. 

(Gutenberg-Jahrbuch 1981. 229—233). — Soltész Zoltánná i. m. 115. és 
LXVIII. 2—5. — Zsigmondy Árpádné: J . Manlius nyomdakészlete (Orsz. 
Széchényi Könyvtár Évkönyve 1982. Sajtó alatt).

30 Borsa G.: Die Illustrationen.. .  Teil 1 —5. {Gutenberg-Jahrbuch 1979, 1980, 
1981, 1982, 1983).

31 Pietsch, Paul: Ewangely und Epistel Teutsch. Die gedruckten hochdeutschen 
Perikopenbücher 1473—1523 (Göttingen 1927. 8 — 12).

32 RMNy 91. — Borsa G.: Die Illustrationen... Teil 5 {Gutenberg-Jahrbuch 
1983. 186).

33 RMNy 486.
34 RMNy 486) (2a- 3 b.
35 A magyarországi perikópás könyvek kiadásaiban Luther Márton háza 

népéhez tartozó Veit Dietrich (1506—1549) imáságai terjedtek el. L. Prőhle 
Károly teol. akad. előad, kéziratos jegyzet, továbbá szíves szóbeli közlése. 
— Az imádságok szövegének korabeli változatát közli Bornemisza Péter 
posztilláinak alapján Schulek Tibor: Régi magyar imádságok (Győr 1941. 
Evangéliumi szakkönyvtár). — Incze Gábor: A magyar református imádság 
a XVI. és XVII. században (Debrecen 1931. 39, 106, 127 és 131).

36 RMNy 486.
32 RMNy 1096.
38 RMNy 1096 * 3b.
39 Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrtenlexikon. Bd. 4. (Leipzig 

1751. 1198. col.).
40 Uő.: i. m. 1200. col.
41 Graz, Universitätsbibliothek: I. 24 906—24 907. Kolligátum 1. címlapja 

hiányzik, négynyelvű perikopás könyv, Wittenberg 1574. Joannes Cra- 
to. — Koll. 2. Evangelia anniversaria dominicorum et festorum dierum, 
germanice, latiné, graece et ebraice (edita studio et opera Johannis Claii 
Hertzbergen Lipsiae 1576).

42 RMNy 1096 * 6a- 6 b.
43 Uo. *  6b.
44 RMNy 1102.
43 Uo. A6a.
4« Uo. A8a.
«  RMNy 1070. 48.
48 RMNy 900.
49 Johann Spangerbergnek, a Luther köréhez tartozó lelkésznek, majd Eisle

ben első generalsuperintendensének prédikációs kötete igen közkedvelt volt. 
(Sok nyelvre le is fordították.) Megtévesztésig hasonlító római katolikus 
változatát készíti el Croendonck salzburgi szerzetes pap, s azt az ellenre
formáció idején az osztrák protestánsok eredetiként olvasták. — Oskar 
Sakrausky: Der kleine Katechismus Doktor Martin Luthers in der evange
lischen Unterweisung in Österreich {Die evangelische Diaspora. Zeitschrift 
des Gustav Adolf-Werkes 1961. 79).
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50 RMNy 1421.
51 Holl Béla: Ferenczffy Lőrinc (Bp. 1980. 173 — 178).
52 RMNy 1421)(la- 2 b.
53 A Káldi-biblia súlya mintegy három kilogramm, a Károlyi-bibliáé hét. Gerinc

méretük egyformán 31 cm körül van. A súlykülönbség a papíron múlik.
54 Holl Béla: Adalékok a Küldi Biblia történetéhez (Magvar Könyvszemle 

1956. 53).
55 A következő századokban megjelent perikópás könyvek még sok érdekessé

get őriznek a kutató számára. Kegyességtörténeti-kegyességrajzi szempont
ból figyelemre méltó a műfaj megmaradása a bibliakiadások mellett is. 
A reformátusok a perikopahagyományt hazánkban is elhagyták, legkésőbb 
a 18. század utolsó negyedére. (Benedek Sándor: A magyarországi reformá
tus egyház istentiszteletének múltja (Rotenturm 1971. 145).
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Ferenczi Ilona

A lutheri liturgia hatása 
16-17. századi istentiszteleti rendünkre 

és annak nyomai századunkban

Minden hitbeli és teológiai megújulást hozó mozgalom, így a reformá
ció résztvevői is szükségképpen a liturgia területén való megújulást is ke
resték. A reformáció vezető egyéniségei a kezdetben gazdag evangélikus 
liturgia szempontjából nézve pozitív vagy negatív irányban befolyásol
ták az istentiszteleti rend alakulását. Luther megjelenésével és működé
sével az ősi „katolikus” liturgia még nem ment át nagy átalakuláson. 
Az egyházon belüli megújulást kereső Luther az istentisztelet rendjének 
formálásában különösen arra törekedett, hogy az úrvacsora szentségének 
tisztaságát megőrizze. Az úrvacsora kiszolgáltatása maradt az istentisz
telet központja, minden megelőző cselekvés erre irányult. Luthernek 
különböző nyelveken (latinul és németül), valamint más-más formában 
megjelent istentiszteleti rendtartásai, hitvallási iratai kisebb eltérésekkel 
mind ennek az előkészítő folyamatnak a fontosságáról tanúskodnak. 
Ennek jegyében alakult át a római mise szertartása, és ennek hatására 
szinte változatlanok maradtak a régi hórák helyébe lépő mellékisten
tiszteletek, melyekben az úrvacsora kiszolgáltatása nem kapott helyet.

Luther liturgiái tevékenységét most olyan szempontból vizsgáljuk 
meg, hogy milyen területen és hogyan hatott a magyarországi evangélikus 
liturgia létrejöttére és „fejlődésére”, továbbá mi maradt meg napjainkra 
ebből a gazdag liturgikus életből.

Az istentiszteleti szertartásokkal foglalkozó első liturgikus munkájában 
(Von Ordnung, des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523) Luther a római 
miséből indul ki, és hangsúlyozza az énekelt részek fontosságát, mert ezek 
szövege többnyire az „írásokban” is megtalálható. E rendtartás általá
nosságai az ugyanabból az évből származó Formula missae et Commu
nionis pro Ecclesia Wittembergiensi című iratában konkretizálódnak. 
Luther ebben részletesen tárgyalja az istentisztelet, az evangélikus mise
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felépítését. A mise liturgiája három részre oszlik: bevezetés, a tulajdon
képpeni mise, befejezés.1

a pap imádsága 
43. zsoltár 
confiteor-imádság

introitus 
Kyrie eleison 
Gloria in excelsis 
salutatio
oratio vagy collecta 
epistola
graduale allelujával, esetleg sequentia is2
salutatio
evangélium
Symbolum Nicaenum
prédikáció
salutatio
praefatio
szereztetési igék
Sanctus, Benedictus, utóbbi alatt elevatio 
Pater noster 
Pax Domini
communio, közben Agnus Dei 
postcommunio-imádság

salutatio
benedicamus Domino 
áldás

Szerényebb liturgiát kínál Luther 1526-os német nyelvű istentiszteleti 
rendje, a Deutsche Messe, melyet a wittenbergi plébániatemplomban 
használtak.3 Felépítése lényegét tekintve abban különbözik latin nyelvű 
elődjétől, hogy a mise bevezető' része, a misére való készülés (praeparatio 
ad missam) elmarad, és az istentisztelet az ünnepet meghatározó introi- 
tus-zsoltárral kezdődik. A rendtartás több helyen, különösen a grego
rián misetételek helyett német egyházi énekeket javasol, igy a graduale
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és alleluja helyett a Nun bitten wir den heiligen Geist vagy a Nicaenum 
helyett a Wir glauben all an einen Gott kezdetű éneket lehet használni. 
A Sanctus helyén annak Jesaja dem Propheten das geschah kezdetű pa
rafrázisa énekelhető. (Amíg a Formula missae-ban lehetőség nyílott arra, 
hogy a tanító, misszionáló jellegű prédikáció megelőzze a misét, addig a 
Deutsche Messé-ben az igehirdetés állandó helyet kap.4) Ebben az újabb 
istentiszteleti rendben tehát már egyházi népénekek is szerepelnek. A 
nem Luthertől származó, de a wittenbergi templom számára készült 
Ordenung der gesenge der Wittenbergischen Kirchen (1543—44) a teljes 
egyházi évre táblázatszerűén kidolgozott formában tartalmazza a vasár- 
és ünnepnapok gazdag, sokrétű énekelt liturgiájának tételeit.5 Ebben 
gregorián énekek, valamint új egyházi énekek, több szólamé cantiók 
és motetták váltakoznak szervezett felépítésben.

Az új népénekek tartalmilag és formailag sok esetben a gregorián 
mintát követik, s mint ilyenek, méltó utódnak tekinthetők: „Az evangé
likus egyházi népénekkel zenei tekintetben is olyan értékkel gazdagította 
Luther az egyház liturgiáját, amely semmiben sem marad — akár a tar
talom mélységes gazdagságát, akár pedig a kifejezésbeli forma szent jel
legét nézzük — a régi gregoriánus liturgikus élet szépsége mögött, sőt 
vele egyenrangúnak bizonyult.”6

Az evangélikus misén kívül a nap reggeli és esti óráiban is tartottak 
istentiszteleteket. Ezek a mellék-istentiszteletek különösen az iskolai ok
tatással, annak anyagával voltak összefüggésben. A reggeli istentisztelet, 
a matutinum vagy a prima, valamint az esti rendtartás, a vespera nagy 
vonalaiban hasonlóképpen zajlott le:7

matutinum:

adjutoriumot nem említ, de valószínűleg ezzel kezdődött
2— 3 zsoltár antifónákkal
3— 4 lectio responsoriumokkal 
ének
igemagyarázat
katechismus
imádság
ének
Te Deum vagy Quicunque vult salvus 
Adesto-antifóna
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versiculus
collecta
benedicamus Domino

A vasárnapi matutinumtól eltérően hétköznapokon a négy lectio után 
Zachariás éneke, a Benedictus szerepel antifónával, majd Kyrie, Pater 
noster, versiculus, collecta, benedicamus Domino. (Ezt követően csak a 
papok maradnak az istentiszteleten, a gyerekek az iskolába mennek.8)

A vesperában a responsoriumokat himnusz követi, és az igehirdetés 
utáni rész a Magnificat, litánia és Nunc dimitis tételekkel bővül.

Magyarország területén fennmaradt 16—17. századi énekes liturgiát 
tartalmazó kézirataink, nyomtatványaink főképpen e két utolsó isten- 
tiszteleti formát, a mellék-istentiszteletek rendjét őrizték meg. A 16. szá
zad közepén nálunk is igen elterjedt lutheri reformáció azonban — mint 
ahogy azt a néhány rendelkezésünkre álló agenda vagy agendaszerű kéz
irat tanúsítja — a főistentisztelet alakulására is hatással volt. A Witten- 
bergből kiinduló reform természetszerűleg a német, majd a szláv vidéke
ken terjedt a leggyorsabban, de a magyar nyelvű agendák szerkesztésé
ben is szerepet játszott. A főistentisztelet rendjét Heltai Gáspár 1550-ben 
megjelent agendájának első kiadásából ismerjük. Ennek a Formula 
missae-ve 1 való összevetése nyomán néhány kisebb eltérésre mutatha
tunk rá: a prédikáció és a praefatio között gyülekezeti ének és általános 
imádság hangzik. Rendkívül fontos, hogy a praefatiót a Sanctus követi, 
majd az úrvacsorái imádság, s csak ezután történik a consecratio.

Amikor Huszár Gál az Úr vaczoraia ki szolga/tatasanac modgyarol ír, 
tulajdonképpen a főistentisztelet liturgiáját adja meg. Ez az egyetlen for
rásunk, ahol a fó'istentisztelet rendje teljes részletességgel áll előttünk 
úgy, hogy a különböző jellegű utasítások között kottával ellátott énekek 
is megjelennek.9 Az istentisztelet folyamata a következő:

Imádság: Ur Isten mi mennyei ßerelmes Bent Atyanc, hálát adunc 
Kyrie Magne Deus: Felseges Isten hatalmassagnac Ura 
Gloria: Diczöség magasságban Istennek
Collecta, az az A Hiveknec közönséges könyörgesec: Mindenható 

öröc Atya Isten, nagy hála adassal 
Ez Imádság után Epistola következic . . .  Az után imez diczere- 

tet mondgyuc: Halát adgyunc minnyaian az Ur Istennec
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Graduate az az A kössegnec közönséges aietatos könyörgésé 
ä Bent Leleknec malaßttyaert, mikor ä Lelki paßtor ä prédiká
tor ßekibe fel megyen Predikallani: 1er mi keriünc Bent Lelket.

A Lelki Paßtor mägyarazuän az Euangeliomot es ä Predicaciot 
el vegezuen ä Chorus mind-iarton ä kereßtyeni hitnec formaiat 
ä Credot kezdi enekelni ä kösseggel egyetembe . . .
Azt vegezuén, ä Minister így kezdi-el ä

Praefaciot: Mind öröckön öröcke diczeriüc az Ur Istent.
Sanctus: Szentec Angyaloc mennyorßagban teged Isten diczer- 

nec.
Ezeket el monduän, ä Minister az Urnac aßtalahoz áll, holott ä 

Bent Vaczorahoz való kenyer és bor keßen vagyon: es ott ä 
Christusnac érettünc való haláláért es meg váltásáért ßep 
czendeß beßeddel mind az egeß kösseget Istennec való hála 
adasara inti. Szol ä ßent Vaczoranac ßerzeserölis, okarol, mod- 
gyarol es haßnarol. Azt el vegezuén, kezebe veßi a Communi- 
calasra való kényért, s ä Testamentomnac igeitis el mondgya. 
Annac utanna ä pohartis kezebe veßi es ä Testamentomnac 
igeit el monduan, imádkozásra inti ä népét: es-egyßer s mind 
terdre esven s-kezeket Istenhez fel emeluén nagy bizodalom- 
mal es aietatos ßüuel el-mondgyac á

Mi Atyankot . . .  Fel keluén
Communicalnac, es ä Communicalaskor imez isteni diczeretet 

mondgyac, auagy mást ä melly önekiec tettzic: Iesus Christus 
mi Iduössegünc.

A communicalast el vegezuen, es ä Minister á kösseguel egyetembe 
azUr Istennec halat aduan, mindeneket tißtasagra, alazatossagra 
az igassag mellet való nyomorúság ßenuedesre, igaz atyafiui 
ßeretetre es ßegenyeckel való irgalmassag tételre intuén, Meg 
aldgya őket, es el bozcattya ä Bent Gyülekezetnec héleröl.

Énekes liturgikus könyveink, az úgynevezett graduálok nem tartalmaz
zák a teljes istentiszetelet folyamatát. Ezekbe a szertartási könyvekbe 
olyan téteteket jegyeztek te, melyeket a kórus (gyermekek) vagy a gyüle
kezet énekelt. Ilyenek a főistentiszteletet bevezető introitus, Kyrie, Gloria, 
néhány sequentia, Sanctus, Agnus Dei és a Symbolum Nicaenum, melyet 
már egészen korán a Luthertől származó Mi hiszünk az egy Istenben 
népének váltott fel. Különös módon nem találunk adatokat a graduate,

93



alleluja és a communio éneklésére. Valószínűleg már ezeket is népénekek
kel helyettesítették. Az énekes liturgikus könyvekből kimaradnak azok 
a tételek, melyek a pap szolgálatát alkotják. Az imádságok, olvasmányok, 
Miatyánk, a szereztetési igék elmondása ünnepélyesen, néhány hangos 
dallamformula, ima- és lectio-tonus alkalmazásával történt.10 Ezeket a 
formulákat a papoknak valószínűleg már a tanulóévek alatt el kellett 
sajátítaniok. Az igeolvasással kapcsolatban ilyen „éneklési módra” 
utal Huszár Gál utasítása is: „Mikor á Psalmusokat el vegezic, Capitulo- 
motis mond á Minister, Az az, az ó Testamentombol auagy az uybol, 
egy tzikelt a mellyet akar, auagy kedig ä melly Epistolat ä Postillaban az 
üdöre ßabtanac, lassú eneklessel elmondgya illyen módón.”11

A főistentiszteletből tehát olyan tételek maradtak fenn (legtöbbjük 
a mellék-istentisztelet anyagával vegyesen), melyek a középkori gregorián 
zenének a folytatói, vagyis a középkori tételeket valamilyen szövegi vagy 
dallami változatban hozzák. A zsoltárból, versusból (szintén zsoltárvers), 
kis Gloriá-ból és a visszatérő zsoltárból álló introitus mindig a vasárnap 
tartalmához kapcsolódik. (Ezért is sajnálható, hogy idővel kiveszett a 
gyakorlatból, és a tisztán a szentírási szakaszt felhasználó liturgikus té
telt egyházi népének pótolta, sok helyen az ősi Veni sancte spiritus, a 
Szentlélekért könyörgő általánossá vált antifóna.) Introitusok kizárólag 
nagyobb ünnepekre készültek, s ezek általában a gyermekek és a kórus 
váltakozó énekére épülnek (1. kottapélda).

Jelentős számban jegyeztek le ordináriumtételeket is; különösen figye
lemreméltó, hogy a Sanctus milyen sokféle szöveggel jelenik meg (2. 
kottapélda). A Credo a Mi hiszünk az egy Istenben strófikus népének 
formájával is a középkori dallamkezelésre mutat vissza, ahogyan meg
őrizte azt a tulajdonságát, hogy a hosszú szöveg miatt ritka a dallami haj- 
lítás, és a szótagoló énekmód a jellemzőbb (3. kottapélda).

Amíg a Formula missae csak két sequentia használatáról szól, a mi 
liturgikus forrásaink nem számolnak le radikálisan ezzel a műfajjal, ha
nem több ünnepkörbe is beépítik (4. kottapélda).

A főistentisztelet anyagához természetesen hozzátartozik az az óriási 
mennyiségű új ének és énekfordítás, amely a 16—17. század folyamán a 
régi gregorián anyag helyett került a liturgiába. Az új énekeket többnyire 
a prédikáció témája köré csoportosították. (Mivel a következő századok
ban ez az énekanyag terjedt el és honosodott meg az istentiszteleteken, 
ezért a 20. században az énekes liturgia múltját is főképpen ezen a terü
leten keresték és kutatták.)
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A liturgiát illetően azonban sokkal gazdagabb a mellékistentiszteletek
ről, a reggeli és délutáni vagy esti (prima és vespera) istentiszteletek 
rendjét tartalmazó énekes forrásanyagunk. A wittenbergi szertartásból 
ismert reggeli istentisztelet szerényebb változatban jelenik meg graduál 
jainkban. Huszár Gál mindkét, prímákat is tartalmazó énekeskönyvé
ben (1561, 1574) csak egy zsoltár szerepel naponta és az abból kivonatolt 
hozzátartozó imádság. A zsoltárt (prózai zsoltárfordítás zsoltártónusban 
énekelve) antifóna keretezi. Az antifónás zsoltározás a vespera istentisz
teletben nagyobb jelentőségűvé válik. Az általában rövidebb terjedelmű 
antifónák az aznapi olvasmánnyal szoros összefüggésben állnak. Szöve- 
gileg és dallamilag középkori mintákat követnek, néhol kidolgozottabb, 
néhol csonkult formában, de esetenként új „alkotások” is megjelennek 
eddig nem használt szövegek vagy dallamok alkalmazásával (5. kotta
példa). Az olvasmányokat (lectiókat) responsoriumok követik, de nem 
a középkori terjedelmesebb formában, hanem az úgynevezett „responso
rium breve” változatban (6. kottapélda).

A mellékistentiszteletek anyagából legtovább, egészen a mai napig is 
fennmaradtak az ősi himnuszok (ma már inkább ritmizált alakzatban). 
Himnuszt énekeltek a napszakokról, a teremtésről, és természetesen min
den ünnepnek voltak saját himnuszai. Kálmáncsehi Sánta Márton „hó- 
ráskönyvében” a középkori általános himnuszokat osztja be a hét nap
jaira (a 7. kottapéldában egy hétközi himnusz). Az úrvacsora nélküli 
mellék-istentiszteletet a benedicamus Domino tétel éneklése zárja. Li
turgikus forrásainkból több száz ilyen benedicamust ismerünk. (8. kotta)

Az említetteken kívül még néhány, egy-egy speciális ünnepkörre szóló 
liturgikus tétel sorolható fel, például a böjti litániák, a nagyheti szertar
tásban a lamentációk, Kyrie puerorum és a passiók. A szorosan vett li
turgikus anyagból tulajdonképpen csak ezek éltek tovább. (Erre utal az 
Öreg Graduál néhány meglevő példánya, ahol a nyomtatvány haszná
latát kizárólag a nagyheti szertartásos énekek igazolják.)

A reformáció kezdeti időszakában nemcsak a Krisztus életével kap
csolatos ünnepek tartoztak az egyházi esztendő különleges napjai közé, 
hanem az úgynevezett evangéliumi szentekre való emlékezés is. Heltai 
agendáján kívül Huszár Gál egyik énekénél (Úr Isten neueld bennünc 
az igaz hütet) is ilyen ünnepmeghatározás szerepel: Az Apostaloc ünne
pire avagy egyéb ßenteknec emlékezeti napian való Antiphona.12

A 17. század folyamán egyre inkább egyszerűsödik az istentisztelet 
liturgiája. A szertartási könyvek utasításai szerint már nemcsak a mise
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változó, hanem állandó részei helyett is gyülekezeti énekeket énekelnek. 
A tartalmi beosztás, az arányok is megváltoznak. Nem tulajdonítanak 
olyan nagy jelentőséget az úrvacsora ünneplésének, mely egyre inkább 
az istentisztelet függelékévé válik. Az 1636-os összegező liturgikus törek
vés az Öreg Graduál kétszáz példányban történő kinyomtatásával teljes 
mértékben mentési kísérlet marad. A helyzetről sokkal hitelesebb képet 
adnak az 1630-as, negyvenes, ötvenes években kiadott lőcsei énekesköny
vek, melyekben a himnuszok, gyülekezeti énekek, zsoltárok és külön
böző alkalmakra szóló (főképpen halottas) énekek már a maihoz hasonló 
funkciót töltenek be.

Bár még a 17. század második felében is készültek elszórtan énekes li
turgikus könyvek (az egyik közülük az Öreg Graduál-nak majdnem telje
sen hű kéziratos másolata), a liturgia egyszerűsödési folyamatát már 
nem lehetett feltartóztatni. A következő századok alapjában véve litur
giaellenes vallási mozgalmai siettették az eredeti lutheri liturgia teljes 
felszámolását.

Tennivalóink a „ lehetetlen' ’ megvalósítására — ezt a címet adta több 
mint ötven évvel ezelőtt megjelent könyve egyik fejezetének Jánossy La
jos.13 Jánossy liturgiái munkássága nemcsak elméleti, hanem gyakorlati 
jellegű is volt, hiszen saját gyülekezetében is bevezette az eredeti gazda
gabb liturgia használatát.14

A liturgia megújulásáért végzett fáradozások hosszú távú eredményhez 
nem vezettek. Hiányzott az a néhány békés évtized — amivel Jánossy a 
a liturgia 17. századbeli hanyatlását is magyarázza —, de a törekvések az 
egyház támogatását sem tudhatták magukénak. (Pedig a liturgia megúju
lása az egyház megújulását is elősegítheti.) Találkozunk ugyan elszige
telt próbálkozásokkal — például a Budapest-Kelenföldi Evangélikus 
Egyház matutinumot és vesperát énekelt vasár- és ünnepnapokon az 
1950-es években —, de a liturgikus éneklés nem megy át általános hasz
nálatba.

A liturgikus zenéhez felhasználható szöveg, előadói együttes és zenei 
alapnyelv tekintetében ma igen különbözőek a vélemények. A nemrég 
elhunyt egyházzene-kutató, Oskar Söhngen szerint csak bibliai vagy 
nem bibliai, de liturgikus szövegek alkalmasak a megzenésítésre.15 
A több szólamú zene, különösen a hangszeres zene még nem nyert telje
sen polgárjogot a liturgiában. A zene nyelvezetéről szólva Söhngen első 
helyre teszi az egyszerű elemekből épülő zenét (=gregorián zenét):
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„Végül az egyházi zene stílusbeli problémájáról: a zene, amely a liturgiát 
akarja szolgálni és kifejezésre juttatni, nem használhat olyan zenei nyel
vet, amelyik szubjektív érzelmekkel és zenén kívüli jelentéstartalommal 
van felruházva. Minél közelebb marad a nyelvezete a zenei őselemekhez, 
annál inkább megfelel arra, hogy a liturgiának a személyest fölülmúló 
Isten-dicséretét és Krisztus-dicséretét zenei eszközökkel megvalósítsa. 
Ezzel egy új, második normarendszer alakul ki, amely a művészi érték- 
tartalom elsőségét korlátozza és részben hatálytalanítja: művészileg 
magasan álló művek bizonyos körülmények között az egyházi zene ská
láján egészen alulra rangsorolhatók. (Kétségtelen, hogy ezt a mondatot 
nem lehet megfordítani . .  .)”16

Az egyszerű liturgikus zenei stílust megtestesítő gregorián zenének csak 
egy-egy darabja bukkan fel újabb énekeskönyveinkben, azok is általában 
megváltoztatott formában (a himnuszokból átalakított gyülekezeti éne
kek), jóllehet a 16—17. században magyar nyelvre átültetett gregorián 
dallamok többsége méltónak bizonyulna arra, hogy a gyülekezetek vagy 
kisebb csoportok liturgikus életét gazdagítsák. (Különösen az esti isten
tiszteleteket lehetne például Huszár Gál vespera-rendjével színezni.) 
Mindamellett az a legszükségesebb, hogy az istentiszteletre szánt litur
gikus zene — legyen az gyülekezeti ének vagy hangszeres zene — Isten 
dicsőségét szolgálja, olyan módon, ahogy ezt Barilier is megfogalmazza: 
„Azt az elvet képviseljük, hogy amit Istenért teszünk, jónak kell lenni, 
és amit Istennek áldozatul viszünk, olyan szépnek kell lenni, amennyire 
csak lehetséges .. .” 17

Jegyzetek

1 Luther istentiszteleti rendjének ismertetését, a német misével és további két 
korabeli liturgikus renddel való összevetését 1. A. Boes: Die reformatorischen 
Gottesdienste in der Wittenberger Pfarrkirche von 1523 an (Jahrbuch für 
Liturgik und Hymnologie 4 (1958/59), 1—40).

2 Luther csak a karácsonyi és a pünkösdi sequentia éneklését engedélyezte.
3 Boés i. m. 13 — 17.
4 Vö. Jánossy L.: Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon 

(Bp. 1932. 86).
5 Az énekek egész évre szóló táblázatba foglalását lásd az említett Boés- 

tanulmányban: az eredeti szerint Tafel 1 és Tafel 2, átírásban a kötet végén, 
a függelékben.

6 Jánossy i. m. 94.
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7 Boés i. m. 24—25.
8 Boes i'. m. 24.: „Volget bald die predigt oder priester lectio. Die knaben aber 

gehen nach dem benedicamus domino in die schule.”
9 Huszár Gál 1574, f CXCIIlT-től. A mise változó részei már nem épülnek be 

szervesen ebbe a rendbe.
10 Raffay S.: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez {Protestáns Szemle 

1933. aug. —szept., 10).
11 Templomainkban elvétve ma is hallható az „énekelt” imádság és igeolvasás, 

így a lőcsei evangélikus gyülekezetben is. Ez a fajta ünnepélyes előadásmód 
azonban a reformáció különböző irányzatainak érvényre jutásával sajnos 
többnyire kiveszett.

12 Huszár Gál 1574, f CCCXXXX.
13 Jánossy i. m. 210.
M Jánossy azonban végül is az „unum necessarium” elvet vallja, és a tiszta 

tanítást állítja előtérbe. L. Jánossy i. m. 215—216.
15 Vő. O. Söhngen: Was heisst „evangelische Kirchenmusik” ? (In: Festschrift 

für Walter Wiora, Bärenreiter Verlag 1967, 125).
16 Söhngen i. m. 125. „Schließlich auch hinsichtlich der stilistischen Haltung 

der Kirchenmusik: als Musik, die der Liturgie dienen und Ausdruck geben 
will, kann sie keine musikalische Sprache gebrauchen, die mit subjektiven 
Emotionen und außermusikalischen Bedeutungsgehalten aufgeladen ist; je 
näher ihre Sprache bei den musikalischen Urelementen bleibt, desto besser 
wird sie geeignet sein, das überpersönliche Gottes- und Christuslob der 
Liturgie mit musikalischen Mitteln zu verwirklichen. Damit ergibt sich 
eine neue, zweite Normenreihe, welche die erste der künstlerischen Wertge
halte limitiert und z. T. auch außer Kraft setzt: künstlerisch hochstehende 
Werke können in der Skala der Kirchenmusik unter Umständen ganz unten 
rangieren. (Allerdings darf man diesen Satz nicht umkehren...)”

17 R. Barilier: Le chant d'Eglise. Probleme des textes {Les Cahiers Protestants, 
1 Lausanne 1962. 48).: „Nous supposons admis le principe que ce qui est 
fait pour Dieu doit étre bien fait, et que ce qu’on consacre á Dieu, doit 
étre aussi bien beau que possible . . . ”
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LUTHER ÉS A REFORMÁTOROK





Székely György

Húsz János öröksége 
Luther reformációjában

Bár mintegy száz esztendő választja el működésüket, sok párhuzam és 
közös vonás mutatkozik Húsz János és Luther Márton tevékenységében. 
A cseh prédikátor és professzor nagyobb egyetemi pályafutással dicse
kedhetett volna. A prágai bölcsészkar dékánjaként, majd átmenetileg 
Vencel király bizalmát élvezve, az egyetem cseh professzorainak szóvivő- 
jeként jelentős nemzetközi szerephez is jutott, rektor volt. A szerzetes 
Luther 1507. május 2-án olvasta első miséjét, és 1508 telén helyezték a 
wittenbergi konventbe, az ottani egyetemen előadásokat kezdett tartani. 
Róla is elmondhatjuk tehát, hogy prédikátor és professzor volt. Ez jelzi, 
hol jutottak fórumhoz önálló gondolataik kifejtéséhez. De maga a ket
tős tevékenység — a katolikus egyház szemében a szószék és a katedra 
eretneksége — nem magyarázza meg a kivételes pályákat. Ehhez azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy bármilyen megbízatásokat és tisztségeket 
viseltek, olyan egyházi javadalommal járó méltóságot egyikük sem vál
lalt, ami elvonta volna őket az értelmiségi foglalatosságtól, a kritikai 
gondolkodástól, főleg ami anyagilag (javadalomhalmozás útján) érde
keltté tette volna őket a 15—16. századi pápai vonalvezetésben. Ez vezette 
mindkettejüket a korábbi egyházbírálók tanulmányozására.

Húsz Jánosnak már korán, amint gondolkodóba esett az egyház ál
lapotairól, kezébe került Wiclif (Wyclef) János angol gondolkozó és elő- 
reformátor (1320—84) egy kéziratgyűjteménye. Ennek néhány traktá
tusáról (De individuacione temporis, De ydeis, De materia et forma, De 
veris universalibus) másolatot készített, és azt 1398. szeptember 30-án 
(Szláv Szent Jeromos napja) befejezte. Önálló elemzései, cseh valóság
vizsgálata, oktatómunkája közben sem szakadt el Húsz János több mint 
egy évtizednyi harca során ettől a gondolkodótól. A hierarchikus egyház
zal való szakítását is a Wiclif írásainak szabad használata körüli vita
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siettette. Amikor a prágai érsek 1410-ben összeszedette Wiclif írásait, 
és egy gyűjteményt Húsztól is elvétetett, majd a fó'pap udvarán elégették 
az angol előreformátor műveit, a pohár kicsordult: Húsz János a cseh 
főváros Betlehem-kápolnájának szószékéről tiltakozott egyházi elöljá
rójának eljárása ellen. Hangja rendkívül éles volt: „Bizony úgy kellene, 
mint ahogyan Mózes az Ótestamentumban elrendelte, hogy mindazok, 
akik az Isten törvényét védelmezni akarják, kardot övezzenek és felké
szüljenek, hogy mi is felövezzük a kardot, és védelmezzük az Isten törvé
nyét.” Hangja megfelel Luther első reformációs írásai heves Róma-elle- 
nes harckészségének. Az erőviszonyok azonban mások voltak. A 15. 
századelőn az egyház nem tűrte, hogy szabadon terjedjenek Wiclif és 
Húsz tanai a megvásárolható, nyereség- és birtoklási vágytól eltelt fő
papság ellen, a birtoktalan és világi hatalom nélküli egyházról, a kivá
lasztottak, erre elrendeltek gyülekezeteként. A konstanzi zsinaton 1414- 
ben, évtizedekkel halála után elítélték Wiclif tanításait!

Tilalommal, kéziratpusztítással nem lehetett teljesen megsemmisíteni, 
eltitkolni Wiclif, majd Húsz tanait, olykor ezek „tévelygéslistája”, cá
folata segítette nézeteik ébrentartását, tette ezeket titkos meditáció tár
gyává. Példaként olyan 15. századi rostocki tudósok életét hozhatjuk fel, 
akik biztosan olvastak eretneknek bélyegzett könyveket. Amikor Her
mann von Hamme meghalt, hagyatékában volt egy Wiclif-munka 
(Tractatus Wicleff de communi sophistria). Több irányban tájékozódha
tott Heinrich von Geismar, akinek könyvtárában, bár alighanem visszá
járól, bűnlajstrom formájában olvasni lehetett a mérsékelt és radikális 
angol és cseh előreformáció tételeiből (Articuli Hussitarum, errores 
Wicleff, ArticuliLu/larclarum de Anglia). Ezekből a forrásokból nem lehet 
eldönteni, hogy ezek az egyetemi oktatók maguk hogy viszonyultak az 
angol és cseh előreformációs tanokhoz, rokonszenveztek-e velük. Ez 
egyértelműen nem derül ki Nikolaus Russ (Rutze) pap esetében sem, 
akinek több írását 1490 körül Lübeckben kinyomtatták. Főművét al
német nyelven írta (Boek dán dren Strenghen), és ez Húsz János több írá
sának fordítását, illetve átdolgozását tartalmazza. Ezekből az olvasó 
megismerkedhetett Húsz élesen kifejtett pápa- és papbírálatával. Ebben 
olyan eltévelyedésekről volt szó (fizetett misék, bűnelnézés, szentkép
szolgálat), amiben kivetnivalót a hivatalos egyház sem találhatott, ta
lán kritikai rendszerbeli helyükre sem figyeltek fel. Az esetek azonban jó 
példák arra, hogyan kerülhettek ilyen tantételek az összefüggésekre érzé
keny gondolkozó kezébe. Ilyen volt a fiatal Luther Márton. Vívódását
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maga írta meg Önéletrajzá-ban: „Mikor Erfurtban még fiatal teológus vol
tam, egy alkalommal a könyvtárban egy könyvet találtam, amelyben Húsz 
János beszédei voltak feljegyezve és leírva. Nagyon érdekes volt olvasni, 
hogy a fő eretnek mit tanított, annál is inkább, mert könyve egy nyilvá
nos könyvtárban megtalálható volt, és nem égették el. Oly sok mindent 
találtam benne a magam számára, hogy valóban elszörnyülködtem azon, 
hogyan is lehetett egy ilyen embert megégetni, aki a Szentírást annyira 
keresztényi módon és hathatósan tudta felhasználni. Mivel azonban nevét 
oly szörnyű kárhoztatás terhelte, akkoriban még úgy vélekedtem, hogy 
a falak egyszeriben elfeketülnek, és a nap fényét veszti, ha Húszról jót 
gondolnék. Ezért a könyvet becsuktam, és sebzett szívvel távoztam. Az
zal vigasztaltam magamat, hogy talán még mielőtt eretnekké lett volna, 
írta ezeket. Nem tudtam még ugyanis, hogy mi történt a konstanzi zsi
naton.” A német reformátor tekintett vissza itt múltjába, a fiatal katoli
kus teológusra, aki a dilemmát még elodázással próbálta megoldani 
vagy feledni. Ez az epizód mégis észrevehetetlen lépcsőfok maradt a re
formációba emelkedéshez. Éppen Rostock, Lübeck, Erfurt példái jelzik, 
hogy a problémát nem lehetett elhessegetni, s maga Luther utal rá vissza
emlékezésében, hogy az író és az eretnek Húsz János ellentmondása te
relte figyelmét a Konstanzban történtek tanulmányozására. Akik akar
ták is elhárítani, bírálni katolikus tudósként, szerzetesként Húsz tanait, 
mint olvasók sokan szükségképpen hatása alá kerültek. Erről pedig már 
egyidejű beszámolót hagyott hátra a cseh előreformátor írását olvasó, 
elemző német reformátor. Amikor 1520. február 14-én Luther levelet írt 
Spalatinnak (Georg Burckhardt), ebben már nyíltan vallott szemlélet
alakulásáról : „Eddig öntudatlanul tanítottam és tartottam meg az egész 
Húsz Jánost. Johann Staupitz is ugyanebben az öntudatlanságban taní
tott. Röviden, mi valamennyien anélkül hogy tudnók, husziták vagyunk. 
Igen, Pál és Ágoston szó szerint husziták.” Ez a szász dinasztiának is 
szólt, hiszen Spalatin udvari káplán és könyvtáros volt. Reformátor) 
útjukat nem járta végig az említett Johann von Staupitz. 1512-ig witten
bergi professzor, aki kikerült a tartományi és városi politika áramköréből. 
Hogy Luther ellen ne kelljen fellépnie, 1520-ban lemondott az Ágoston- 
rend németországi vikáriusi méltóságáról, és Salzburgba húzódott.

Ahhoz, hogy Luther egyházbírálóból reformátorrá váljék, szükséges 
volt meghatároznia viszonyát a konstanzi perhez, melynek Húsz János 
áldozatává lett: mivel nem volt hajlandó visszavonni tanait, mint eretne
ket megégették. De a vértanúságnak volt politikai vonatkozása is: Húsz
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olyan császári menlevéllel érkezett Konstanzba, amelynek meg kellett 
volna védenie őt és biztosítania visszatérését is a zsinatról. Már évszá
zados vita folyt arról, hogy a Zsigmondtól kiállított dokumentumot ér
telmezhette-e úgy a zsinat, hogy az csak az odavezető utat biztosította. 
Pedig az oklevél szövege kétséget nem hagy afelől, hogy a császár teljes 
garanciát ígért Húsznak. Foglalkoztatta a lutheri reformációt, hogy Húsz 
bátran fenntartotta zsinattal és ellenpápával szemben azt a magasztos 
elvet, miszerint Isten és ember közt Krisztus az egyetlen közvetítő, nem 
pedig a papi működés. Luther tehát a pápaság, a császárság és a lelkészi 
intézmény felfogása terén egyaránt nagy személyi kockázatot vállalt, 
amikor 1520-tól Húsz János tanítványának vallotta magát.

A német reformátor ismételt állásfoglalása a zsinatok ellen és Húsz 
János ügyéért a pápaság elleni harc középpontjába állította a cseh vér
tanút, mint a reformáció előfutárát. 1520. február 14-én Luther Spala- 
tinnak írt levélben fakadt ki: „Nézd, kérlek Téged, milyen szörnyűségek
be kerültünk a cseh vezetők és tanítók nélkül: az álmélkodástól nem tu
dom, mit gondoljak, hogy Istennek olyan rettenetes ítéleteit látom az em
berekre. Az egészen nyilvánvaló evangéliumi igazságot, most már több 
mint száz éve nyilvánosan elégetve, ma elátkozottként tartják, és ehhez 
nem szabad senkinek sem csatlakoznia. Jaj a földkerekségnek!” Ezek 
a bizalmasan írt szavak már olyan gondolatkört sejtetnek, amelyet tör
téneti fejtegetés formájában részletesen nyújtott Luther a Wittenbergben 
1520-ban írt sorsdöntő munkájában: A német nemzet keresztény nemes

ségéhez: a keresztény rend megjavításáról. Itt nyíltan vallotta a né
met reformátor, hogy a jámbor Zsigmond császárnak többé nem volt 
szerencséje a konstanzi zsinat után, amelyen hagyta, hogy a fickók meg
törjék a menlevelet, amelyet Húsz Jánosnak és Jeromosnak adott, és 
hogy innen van minden jaj csehek és németek között. Legfőbb ideje, 
hogy a németek egyszer már komolyan és igazságosan elővegyék a cse
hek ügyét, hogy mindketten egyesülhessenek, hogy a kölcsönös gyalázko- 
dás, gyülölség és irigység megszűnhessék. Ehhez a németeknek el kell 
ismerniök az igazságot, magukat igazolniok kell, és a cseheknek valamit 
nyújtaniok kell: hogy ugyanis Húsz János és Prágai Jeromos Konstanz- 
ban pápai, keresztény, császári menlevél és eskü ellenére kerültek mág
lyára, ami isteni tilalom ellenére történt, és a cseheket keserűségbe űzte. 
Luther nem javasolja, hogy a cseheket a két szín alatti áldozástól el
állásra kényszerítsék, mivel az sem keresztényietlen, sem eretnek, hanem 
ha akarják, maradjanak annál a maguk módján — mégis az új püspök
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legyen rajta, hogy emiatt ne keletkezzék egyenetlenség, hanem ő jóságo
sán magyarázza, hogy egyik sem tévelygés, amint az se okozzon viszályt, 
hogy a papok másképpen öltözködnek és viselkednek, mint a világiak. 
Ke szorítsák a cseheket római papi törvények felvételére, ha nem akarják, 
hanem fogadják el, hogy hitben és Szentírásban helyesen forgolódnak, 
mivel a keresztény hit és rend jól megállhat a pápa elviselhetetlen tör
vényei nélkül. A keresztségben szabadok lettünk, és csak az isteni igék
nek vagyunk alattvalói. Ha a pikardok [husziták] egyetlen tévelygése, 
hogy az oltáriszentséget valódi kenyérnek és bornak gondolják, de alatta 
Krisztus húsát és vérét valójában, nem vetné el azokat Luther, hanem a 
prágai püspökre bízná, mivel az nem hittétel, hogy a kenyér és bor nem 
lényeges, hanem az a hittétel, hogy a természetes kenyérben és borban 
Krisztus húsa és vére van természetesen. Tűrni kell mindkét fél felfogá
sát, amíg meg nem egyeznek. A hit kára nélkül sokféle módot és formát 
el kell szenvednünk. Ha volna tévelygés és megoszlás Csehországban, 
nem eró'szakkal, nem dacolással, sem sietősen nem lehet egybegyűjteni 
őket, ebben időt kell hagyni, és nyugodt kedélyt tanúsítani. Csehország
ban nem szabad az egykori egyházi földbirtokokat szigorúan visszakö
vetelni.

A fejtegetés láncolata világossá teszi, hogy Luther a konstanzi zsinat
tal leszámolva, következményeit elemezve jutott el a pápa nélküli és sze
kularizált egyház gondolatköréhez, nem római típusú szertartások jogos
ságához. De korabeli gyakorlati politikai fontossága is volt ennek az ér
velésnek: Húsz János császári menedéklevelét azért is hangsúlyozta, 
mivel hasonló jogtiprás elkerülésére a légkört akarta megteremteni: 
a wormsi birodalmi gyűlésre (1521) el kívánt menni. Annak esztendejé
ben Luther a pápai kiátkozó bullára válaszoló írásában határozottan 
tért vissza a konstanzi esetre: „Húsz János valamennyi cikkelye, amelye
ket Konstanzban elítéltek, egészen keresztényi, és én vallom, hogy a 
pápa ott övéivel mint igazi antikrisztus járt el, a szent evangéliumot ítélte 
el Húsz Jánossal, és annak helyére a pokoli sárkány tanát helyezte.” 
Így a teljes szakításnál is megragadható a pápai vétek Konstanzban. Ez 
a továbbiakban is eklatáns eleme maradt a lutheri reformációnak. 1530- 
ban Luther elmélkedve a szent isteni szó dolgairól, így fogalmazott: 
„Amikor a pápisták Konstanzban megégették Húsz Jánost, biztosra 
vették, hogy a pápaságot nagyon emelték. De a pápa sohasem volt any- 
nyira megvetett, mint attól az időtől kezdve.” Az így szervesen összefor
rott cseh előreformáció és német reformáció szélesebb összefüggésbe ke
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rült a német—svájci humanista és reformátor Vadianus felfogásában 
(Grosse Chronik): nála a reformáció reformátorok egymásutánja. A ke
reszténység Vadianus szerint sötétségben volt Húsznak a konstanzi zsi
naton történt megégetése után; elnyomták az igazságot, mígnem Isten 
igéje hatalmát újra megjelentette három férfiú (Rotterdami Erazmus, a 
szászországi Luther Márton és a svájci szövetségbeli Zwingli Ulrik) ál
tal, mire a szerzetesi félrevezetés összeomlott.

Miután a konstanzi per jogellenes volta tisztázódott Luther és hívei 
szemében, a cseh eló'reformáció vezetőjének emlékét fel akarták elevení
teni. Luther és wittenbergi köre egymás után adta ki Húsz leveleit és írá
sait részben latinul, részben németül. Luther Márton személyesen gon
dozta Húsz János fogságabeli leveleinek egy kiadását, és ahhoz előszót 
írt. Kitűnt Húsz történeti felidézésében Johannes Agricola (eredetileg 
Schnitter), aki Eislebenben született 1494-ben, és ott 1525 óta az első 
protestáns latin iskola rektora, 1526—36. években prédikátor volt. 
Ott írta, illetve fordításban adta ki 1529-ben, még mint Luther feltétlen 
híve Húsz konstanzi perét, amely tartalmazza az ellene hozott végleges 
ítéletet (Sententia definitiva), amelyet az általános zsinat (Sacrosancta 
Generalis Constantiensis Synodus) hozott. A kiadó nézetét az a német 
nyelvű feldolgozás tükrözi, amely határozottan protestáns ízű címet visel: 
História és igaz történet, hogyan ítélte el nyilvánosan a pápa és csoportja 
a szent evangéliumot Húsz Jánossal a konstanzi zsinaton Krisztus Urunk 
születése utáni 1414. esztendőben. A forrást, mint Agricola közli barátjá
val, Johannes Secerius nyomdásszal, Paulus Rockenbach zeitzi orvos
doktor könyvtárában találták meg, és Nicolaus Krompach barátja ül
tette át németre. A szerzőt Agricola nem ismerte, de úgy vélte, hogy Petrus 
Notarius volt. Helyesen látta: Petr z Mladonovic magister volt Húsz 
írnoka. A forrásátültetés végén Húsz János magister históriája a rövid, 
visszatekintő cím. A kötet tartalmazza Poggio Guccio di Bracciolini 
levelét a Jeromos-ügyről. A sokoldalú válogatás a huszita és katolikus 
szerzőtől, különféle műfajú írásokból Johannes Agricola koncepcióját 
dicséri. Ez a színvonal tette alkalmassá a kisvárosi tanárt és prédikátort 
arra, hogy 1537—38 során már Wittenbergben tanítson. Ekkorra ké
szült el a konstanzi per dramatizált feldolgozásával. A német munka 
Húsz János tragédiája, amelyet Konstanzban a keresztényieden zsinaton 
tartottak, minden kereszténynek hasznos és vigasztaló olvasására címmel 
a szerző neve nélkül jelent meg. A drámai feldolgozással Luther már nem 
értett egyet. De eltávolodásuk mélyebb oka teológiai felfogáskülönbsé
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gük volt. Más kiútja immár nem volt a haladó gondolkodónak, mint 
hogy más tartományi fejedelmet választott védnökül: Agricola 1538-tól 
Brandenburg szuperintendense, 1540-tŐl berlini udvari prédikátor. De 
Húsz emléke nemcsak a szövegek és feldolgozások által élt, hanem iko
nográfiája kialakulásával is. Már Agricola drámájának címlapjára is 
Húsz arcképe került. Még megragadóbb volt a vértanúság ábrázolása: 
ismeretlen mester 1530 táján készített fametszetet Húsz máglyahaláláról. 
Az 1415. július 6-ára utaló kép érdekes kompozíció: szakállas pap kezé
ben könyv van, amelyen németül áll írva, hogy „Isten szava megmarad az 
örökkévalóságban”, ami maga is tiltakozás a reformáció elnémító]' el
len ; hátterében a cölöphöz kötött Húsz alatt ég a máglya, körötte hóhérai 
és főpapok, az ég gyűrűjéből pedig a Szentlélek galambjából sugárnya
láb éri Húsz eretneksüvegét. A reformációs metszet megindító hatású 
volt. Egyik eleme látható a lübecki Jürgen Creutzberger formametsző 
és levélfestő Husz-képmásán: a vértanú német szövegű imakönyvet tart 
kezében, felirata szerint a szent vértanú Húsz János képe, akit Krisztus 
megvallása miatt a konstanzi zsinat elítélt és megégettetett 1415. július 
8-án. A kép alá német verses szöveget helyeztek. így lettek Húsz János 
és Prágai Jeromos a reformáció kegyes előfutáraivá annak megfelelően, 
hogy Németország helyzetét a korai reformációs röpiratok az egykori 
Csehországéval vetették egybe. Ez a szöveges és képi szemlélet a lutheri 
reformációból egyenes úton került Bornemisza Péter tollára: „Mi időnk
be és csak előttünk sok mártíromok, sok firfiak, nagyok-kicsinyek, Húsz 
János, Prágai leronimus, papok és községök mint bátorították az kínok 
közt ő magokat, megolvashatjátok a könybe, kit rólok írtak.” Bornem
iszát is felháborította, hogy a sátántól megkonkolyozott tudomány 
gyomlálóit a pápa „az ő dühös kegyetlenségével, tűzzel, fegyverrel, töm- 
löccel ottan lenyomta, amint Húsz Jánost is megégeté”.

Luther Mártonnak a huszitizmushoz való viszonya Húsz ügye megíté
lésén túl nem egy csapásra tisztázódott. Siettette ezt az a lipcsei vita (1519. 
július), amelyet a skolasztikus Johannes Mayr von Eck doktor, ingol- 
stadti teológiaprofesszor beszélt meg katolikus részről az akkor még 
Lutherrel egyetértő wittenbergi professzorral, a Karlstadtból való And
reas Bodensteinnel. Eck és Karlstadt vitájába bekapcsolódott Luther, 
és ez alkalmat adott a katolikus vitafélnek, hogy a reformátort eretnek
gyanúba vonja azzal, ha sikerül Lutherből kicsalnia annak elismerését, 
hogy Huszt jogtalanul égették meg, hogy pápa és zsinatok tévedhetnek. 
Eck azonban túllőtt a célon, amikor vitapozíciója javítása érdekében a
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huszitizmus eszmevilágához közelítette a disputádét, hiszen ezzel elő
mozdította a reformádó néhány kérdésének bátor tisztázását, egy lo
gikai lánc végighaladását. Világossá vált Lutherek előtt, hogy a pápaság 
történetileg fejlett ki, s a keresztény üdvnek részesévé lehet lenni a pápa 
nélkül is. Luther a vita során megvédte a csehek és egykori vezetőjük 
ügyét, még ha ezzel a konstanzi zsinat ellen szólt is, sőt általában vallotta 
meg, hogy zsinatok is tévedhetnek, csupán a Szentírás tanítása hiányta
lan. Ezáltal a reformáció elszakadása a katolikus egyháztól előrehaladt, 
mégsem adva könnyű alapot Luther esetleges felelősségre vonásához. 
Az lett világossá, hogy a reformátor nem hajlandó egészében elítélni 
a huszitizmust, de nem is azonosította magát a Húsz utáni áramlatok
kal. Johannes Eck csak annyit csikarhatott ki Lutherből: „A husziták
nak nem minden cikkelye eretnek.” Az adott helyzetben tehát körülte
kintően, de tisztes módon védte meg Húsz személyét és tanait, noha őt 
zsinat égettette meg. Ennyiben Luther reformációját szervesen építette 
a cseh előreformációra. Elismerésül két prágai prédikátor megküldte 
néki Húsz Jánosnak az egyházról írott művét (De Ecclesia) üdvözlő 
írással egyetemben. A reformáció pedig haladt tovább a huszitizmus 
megítélésében a cseh háború százados évfordulóján. Luther felismerte, 
milyen fontos az egyház reformáció előtti alakulásában a csehek kérdése, 
a huszita háborúk utóhatása. Ha veszélyes vádként vetették fel vele 
szemben: azt tanítja, amit Húsz tanított, lassacskán maga is felismerte és 
vállalta, hogy nézetei milyen közel állnak a cseh elítéltéhez. A kényes és 
nehéz ügyben Luther az igazságkeresés gondolatát állította középpontba.

Luther reformációt megindító lépéseihez azonban nemcsak általános 
egyházpolitikai és etikai okok adták a lökést, hanem a reneszánsz sig- 
noriává világiasult Egyházi Állam jövedelemformái miatti felháborodás, 
hiszen a bűnbocsánattal és keresztes jövedelmekkel kapcsolatos egyházi 
ügyletek Luther szemében mint anyagi visszaélések tűntek fel. Bár a ró
mai egyház történeti körülményei lényegesen különböztek a Husz-kora- 
belitől, XXIII. János ellenpápa egyházától, a családi érdekekbe (nepo
tizmus) merült pápaság nem kevésbé volt visszataszító az egyház magasz
tos céljait következetesen képviselő Luther Márton szemében. A papok 
anyagi bűneinek elemzése, értékelése és megítélése nyomán jutott el Lu
ther az egyházi hierarchia csúcsáig, és lényegében ugyanahhoz a követ
keztetéshez, amit Húsz János fogalmazott meg: „ . . .  ezekben nem kell 
követni a római pápa decretumát, mivel ő gyakran — a bíborosokkal 
együtt — szimoniákus volt” (1410). Mély összefüggés, hogy Húsz és
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Luther is az egyház búcsú- és kereszteshadjárat-rendelkezései ellen for
dult. A római Szent Péter-bazilika építkezéseinek finanszírozására a pá
paság már évek óta (1513 októberében meghirdetve) a bűnbocsánat nyúj
tását vette igénybe anyagiak ellenében. A mainzi érsek gondoskodott 
az indulgencia adása módjának közzétételéró'l, a Domonkos-rendi Tetzel 
János pedig a behajtásról. Ez váltotta ki a méltatlankodó Luther 1517. 
október 31-i reformációs fellépését. A katolikus egyház merev ragaszko
dása a hibás módszerű búcsúhoz abban érte el tetőpontját, hogy 1517 
utolsó hónapjaiban Tetzel az érseki bűnbocsánat-megbízatás mellett 
inkvizitori és eretnekbírói tisztet (Ketzermeister) is betöltött: a hiba el
követője lépett fel bíró gyanánt.

A valóságos és az eszményi egyház összemérése során vált világossá, 
hogy cseh husziták fontosnak tartották, jusson Luther tudomására Húsz 
müve az egyházról. Miért látták a huszita prédikátorok ebben az írásban 
a vértanú mester életművének lényegi kifejeződését? Húsz bíráló műve 
az egyházról (De Ecclesia) valós vádirat volt a feudális egyház ellen. 
Azzal a véleményével, hogy nem a pápa, hanem Krisztus az egyház feje, 
a cseh előreformátor alapjaiban ingatta meg a pápaság tekintélyét. Ez 
magyarázza meg a kéziratos könyv nagy külföldi visszhangját és erős ha
tását Lutherre. A német reformátor egyes elítélt Husz-tételek védelme- 
zésével katolikus körökben nagy népszerűtlenséget aratott, főleg mert 
vallotta, hogy nem szükséges az üdvözüléshez hinni a római egyház 
minden más egyház felett állásában. Ellenségei ezért „a szász Húsz” 
megbélyegző névvel illették, ami a cseh husziták által támadott országok
ban az árulás színezetével volt egyenlő. Valójában arról van szó, hogy 
saját országa és az európai egyház problémáinak elemzésével valaki (Húsz, 
illetve Luther) maga eljutott kritikai állásfoglaláshoz, és azután vállalt 
elődöt (Wiclif, illetve Húsz) tanaihoz. Ez utóbbi magyarázza meg Húsz 
rendszerező művének kéziratos és nyomtatott terjedését. Nemcsak szász 
és lutheri, hanem általánosabb német (és esetleg német-svájci) terjedésé
ről van szó, mivel a rendszerezett összegezett alapmű kritikai és pozitív 
kifejtésben az előreformációs tanokról közvetlenül szólt a reformációs 
egyházakhoz és újítani kész katolikusokhoz. A De Ecclesia 1413-ban 
keletkezett, kritikai szövegkiadásának alapjául Thomson a prágai egye
temi könyvtár egy 1413—14 fordulóján írt kéziratát használta. De már 
a reformáció korában terjedt német nyelvterületen. Hagenauban 1520- 
ban kinyomtatták (Paulus Constantius: De causa Boemicd). Ugyanab
ban az évben Baselben vagy Mainzban is kiadták (Liber egregius de
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unitate ecclesiae, cuius autor [=Husz] periit in concilio Constantiensi). 
Egy kéziratos németre fordítása megmaradt a 16. század első feléből a 
strassburgi káptalan levéltárában. A latin kiadás belekerült Ioannes 
Montanus és Ulricus Neuberus 1558-as nürnbergi nyomtatású forrás- 
gyűjteményébe ( lohannis Hús et Hieronymi Pragensis confessorum Christi 
Historia et monumenta). A többször kiadás a nyugat- és közép-európai 
reformáció 14— 16. századi előretörésében a folyamatosságot hangsú
lyozza.

Luther nem túlzott óvatosságból, nem visszafogott magatartásból ke
rülte el Húsz sorsát. Még Wormsból szervezte Spalatin szász fejedelmi 
parancsra Luther menekítését. 1521. május 4-én fegyveres lovasok tá
madták meg Luthert és barátait, és Wartburgba vitték a reformátort. 
Hamar világossá lett számára, hogy tartományúra és védelmezője, 
Bölcs Frigyes eszelte ki ezt az időleges menedékhelyet számára. Mint 
világi nemes, György néven (Junker Jörg) élte napjait a várban mint 
udvari ember. Csak a várparancsnok tudta, ki is valójában. 1521. má
jus 14-én írta Luther Spalatinnak: „Most keresztényi szabadságban élek, 
szabadon ezeknek a zsarnokoknak a törvényeitől.” Az álnév alatti elrej
tés 1522 márciusáig nyúlt, és megmentette Luthert a reformáció tovább
vitelére. Azt kell hinnünk, hogy Húsz sorsából okulva jártak el így. A 
cseh előreformátor büszkén fejtegethette a konstanzi zsinat színe előtt: 
„Az igazságnak megfelelően mondottam azt, hogy szabadon jöttem ide, 
és ha nem akartam volna idejönni, sem az a király [Vencel], sem ez itt 
[Zsigmond] nem bírt volna rákényszeríteni, mivel olyan számosak és 
olyan hatalmasak a cseh urak, akik szeretnek engem, hogy én egészen 
jól megvédhettem és elrejthettem volna magamat erődeikben.” Luther 
védelmezői nem engedték meg, hogy a német reformátor ezt az esetleg 
számára is végzetes kockázatot vállalja.

Katolikus oldalról diszkreditálásnak szánták, hogy Luther irataiban 
huszita szellemet fedeztek fel. De az ekkor már nemcsak hittételek, hanem 
társadalmi törekvések kérdése volt: a vádak szerint Húszra és híveire 
vezethető vissza Luther csaknem minden hamis tétele, amelyek koráb
ban Csehországban, most Németországban felkelést, zendülést, rablást, 
gyújtogatást és gyilkosságot és az egész közügy súlyos megrázkódtatá
sait idézték elő. Svájci katolikus kantonok (Luzern, Uri, Schwyz, Unter
walden és Zug) 1524. április 8-i oklevele új Husz-féle tévelygésként (hus- 
sischen Irrung) írja le a reformációt. Amikor a katolikus beállítások vád
ként elevenítették fel a huszita párhuzamot, a cseh előzményt, akaratla-
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nui is kettős előjellel mutattak rá az egyházi és a társadalmi reform vagy 
felkelés összefüggésére — meghatározott köröket tehát éppen vonzottak 
a megbélyegezni akart tanok. Egy a kor problémáit tárgyaló irat, amely 
1524-ben Münchenben jelent meg nyomtatásban Johann Lochernél, 
címlapján páncélos vitézzel, mondanivalóját a megszemélyesített „pa
rasztellenes” levélírónak a Karsthanshoz írott panaszlevelébe rejti, de 
Seneca-idézete tanúsága szerint a humanizmus szele is érintette. Ez fel
idézi a cseh előreformátor vértanúságát (Hussius mártír széljegyzeten, 
verderbung des Hussen szövegrészben) és az őt követő áldozatokat 
(marterer). Alighanem gúnyos értelemben szerepel itt, hogy ezekkel (az 
eretneküldözésekkel) óvakodtak a régi férfias német szíveket és erényt 
ehhez megkeresni, az Istent kegyelemért kérlelni és igaz megvilágoso
dásért. Luther működési körzetében gyarapodott azok száma, akik az 
angol—cseh—német egyházújító tanokat magukévá tették. Otto Brun- 
fels, volt karthausi szerzetes azáltal is lett Elzász egyik legismertebb re
formátora, hogy befolyásolta őt a humanizmus, és ennek keretében 
Hutten Ulrik megismertette őt Wiclif János és Húsz János egyházkri
tikai írásaival, bennük a szegény egyház igényével és az „isteni jog” 
emberi cselekvésre egyedül érvényes törvényével. 1524 augusztusától 
1525 áprilisáig — tehát a parasztháborúba átvezető feszültség idején — 
Brunfels közvetlen levelezésben állt Lutherrel, aminek alkalmát egy olyan 
háromkötetes huszita írásgyűjtemény adta, amelyet Brunfels Hutten 
hagyatékából szerzett és azt Strassburgban Schott nyomdájában kiadta, 
részben németre fordítva: mindhárom kötetet Luthernek ajánlotta. A re
formátor 1524. október 17-én írt köszönőlevele világossá teszi, hogy 
Luther a huszita iratok kiadását megszorítások nélkül pártfogolta. Pe
dig a Húsztól radikálisan értelmezett „isteni jog” érvként szerepelt a pa
rasztok követeléseiben. Ez volt addig Németországban a legterjedelme
sebb huszita iratkiadvány. Az 1524. augusztus—1525. március közötti 
publikációval egyidejű Wiclif Párbeszédek című munkája megjelenése. 
Akarva vagy akaratlanul, Brunfels e kiadásokkal hozzájárult a paraszt- 
háború eszmei előkészítéséhez. Ezt fel nem ismerve vagy felismerve, de 
a kockázatot vállalva Luther a legmesszebb ment el abban, hogy for
radalmas evangélikus prédikátorok kezébe társadalomkritikai anyagot 
engedjen. A huszitizmus bekapcsolása a német erények és kívánalmak 
áramkörébe immár déli és nyugati német területeken annál kevésbé 
tűnhetett veszély előidézőjének Luther szemében, mert maga Húsz Já
nos nem jutott el a feudális kizsákmányolás megszüntetésének gondola

8* 115



táig. E fokon Luther sem tudott és a társadalmi forrongás sodrában nem 
is akart túllépni. Luther védeni kezdte a világi feudalizmus állásait, új 
egyháza kisfejedelmi védnökeit — holott közben az egyházi feudalizmus 
radikális támadására gondolt, a kisvárosi polgárság olcsó egyházigényét 
el nem feledte.

A német reformáció közvéleménye mind sokoldalúbban ismerte fel, 
hogyan lett a vértanú Húsz János eszmei örököse, megvalósíthatatlan 
céljainak letéteményese Luther Márton. A fametszetek útján Húsz mind 
több német protestáns intézményben és családnál lehetett otthon. Arc
vonásait leginkább Erhard Schön (1491?—1542) fametszetéről ismerték 
meg: Húsz eszerint doktorföveges, szakállas-bajuszos, sovány, derűs 
tekintetű férfiú volt, prémgallért viselt. Inkább az értelmiségit láttatja 
benne ez a kép, mint a 15. század papját. Ezáltal is közelebb került a 16. 
század második negyedéhez. Schön a Dürer halála utáni legterméke
nyebb nürnbergi rajzoló volt, aki mintegy ezerkétszáz fametszet számára 
készítette az előképet, ezek egyike a népszerűvé vált Husz-kép. Egyes 
példányain feltűnik Hans Guldenmundt (1490 körül—1560) neve, aki 
rajzszínező, nyomdász és főként kiadó volt, esetleg formametszőként 
tevékenykedett a kép körül, de inkább csak megbízásba adta a nyomta
tódúcot. Ugyancsak metszetként terjedt egy olyan csoportkép, amelyen 
Húsz átkerült a 16. század reformációs személyei közé. Korábban Lukas 
Cranach személyes munkájának tartották, ma inkább a Cranach-műhely 
alkotásának tekintik azt a fametszetet, amelyen Luther Márton és Húsz 
János együtt osztanak úrvacsorát fejedelmi személyeknek, mintha a cseh 
előreformátor élő kortársa volna a reformációt támogató szász (Wettin- 
házbeli) választófejedelmeknek. A templomi kép előterében térdel 
Iohans (Állhatatos János szász herceg, meghalt 1532), neki Lvther 
(Luther Márton) a boroskelyhet emeli szájához, térdel a herceg testvére 
Lriderich (a katolikus III. Bölcs Frigyes választófejedelem, meghalt 
1525), neki Hvs (Húsz János, az eredetileg katolikus pap) paténáról az 
ostyát adja szájába; hátul egy sarokban Lvther ülve beszélget (új módon 
gyóntatva) Iohan Frid. (I. Nagylelkű János Frigyes választófejedelem, 
meghalt 1554) trónusa mellett; hátul úrasztalnál ül Iohann Friderich 
(ifjú; II. János Frigyes herceg, meghalt 1595), Iohannes Wilhel. (János 
Vilmos) és apjuk lohanns Frid. (idős; a Nagylelkű), Sibilla (Clevei 
Sibylle, a Nagylelkű felsége); jobbszélen oszlop mellett áll az idős 
lohanns F rider... A kép, illetve metszet készítője szimbolikus úrvacso
raosztást ábrázolt, de ezzel a fejedelmi család több nemzedékbeli tagjai
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és Luther többször szerepelve valóságos életképet alkottak a hivó' néző 
számára, aki Huszt is valóságos résztvevőnek érezhette. A két szín alatti 
áldozást a cseh és a német reformátor együtt vezette le. Az oltáron víz
tartó áll az élet vízével, amely a megfeszített Krisztus sebeiből folyik. 
Az oltárra helyezett megfeszített testesíti meg Krisztus reális jelenlétét 
az úrvacsorában.

Ezt — a késő középkor embere számára nem szokatlan és nem zavaró — 
együttes jelenlétet több reformátori és fejedelmi nemzedék között csak 
megerősítette magától Luthertől kezdve a protestáns és szász hagyomány. 
Maga a német reformátor fogalmazta meg ezt az összetartozást: „Húsz 
János rólam jövendölt, mivel Csehországból ezt írja: »Ők most egy ludat 
fognak megsütni, de száz év múlva egy hattyút fognak hallani énekelni, 
amit szenvedjenek el!«” Ezt magyarázattal megtoldva vette át egymástól 
több nemzedék lutheránus szellemű szász történetírása: a százéves cseh 
lúd hosszú tollai Húsz Jánosra vonatkoznak (mert ’hús’ cseh nyelven 
ludat jelent), akit száz évvel ezelőtt Konstanzban a zsinaton hűség és hit 
ellenére, mint főeretneket megégettek, aki azonban ezt a prófétai jósla
tot hagyta hátra: „Ma megsüttök egy ludat, száz év múlva jönni fog egy 
hattyú, azt ti bizonnyal sütetlenül fogjátok hagyni” . Ez be is következett, 
mert mintegy száz évvel Húsz János halála után van, amikor fellépett 
Luther, mint a hattyú, hogy énekelje a maga evangélikus hattyúdalát, 
amely olyan kedvesen csendült fel, hogy az egész világ örvendezett raj
ta. De hogy a tollakat széttörni nem lehet, abból ered, hogy tőletek a szel
lemet nem vehetik el. Ugyanebbe a hagyományanyagba került egy külö
nös történet, amely 1518. év ismeretlen napján játszódik, és amelyet 1600 
körül fogalmaztak meg arról, hogyan lett hangosabbá és tisztábbá Isten 
szava Húsz János idejétől addig a sziléziai Neukirchen régi házában: a 
konstanzi zsinaton volt egy Sigmund von Zedlitz, aki ellen utána a pápa 
hívei mindig acsarkodtak, akit huszita eretneknek szidalmaztak, amire 
ő rímet szerzett és mindenfelé szokása volt hirdetni: ő Isten barátja, 
a boroszlói püspök és minden pap ellensége. Ennek volt fia György, aki 
1444-ben született és magas korban, 1552-ben halt meg. Ez, amikor meg
tudta, hogy egy wittenbergi szerzetes elkezdett írni és tanítani a pápaság 
ellen, 1518-ban két okos alattvalóját, özvegyembereket elküldte Luther
hez, hogy szorgalmasan üdvözöljék és kérdezzék: ő volna-e az a hattyú, 
amelyről Húsz János jövendölt? Ezt a választ kapta: olyan idő adódnék, 
amit Isten vele tenni akarna. . .

Mindezek a szertartási, irodalmi, művészeti hagyományok igazolják,
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hogy Húsz János örökségének vállalása nem csupán Luther Márton egyéni 
fejlődésének volt tényezője, hanem a német reformáció társadalmi-esz
mei hatóerői közt is szerep jutott neki. Luther reformációja ebben a te
kintetben egyaránt volt folytatás és kezdet.
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Zsindely Endre

Luther és Buliinger Henrik

Az úrvacsoratan körüli heves vita és az ebből adódó feszültség Luther 
és Zwingli között, mely egészen 1531-ig, Zwingli elestéig fennállott, 
ismert történeti tény. Fontos kérdés azonban: hogyan alakult Luther 
viszonya a zürichi egyházhoz Zwingli halála után? A tanulmány ehhez 
a témához kíván hozzájárulni, amikor részletesen tárgyalja Buliinger 
Henrik zürichi reformátor Lutherhez fűződő kapcsolatát.

Buliinger Henrik1 1504. július 18-án született Bremgarten városkában, 
Zürichtől nem messze. Tanulmányait szülővárosában, majd a n ém e t- 
holland határ közelében fekvő Emmerichben (ahol a Luther nevelteté
sében oly fontos szerepet játszó „Közös élet testvériség” evangéliumi 
jellegű kegyességi mozgalom hívei rá is nagy hatást gyakoroltak)2 és vé
gül a kölni egyetemen végezte, s a magister tudományos cím elnyerésé
vel zárta le 1522 elején. 1523-tól kezdve a Zürich közelében fekvő kappeli 
kolostor iskolájának vezetője, majd a kolostor reformátora, 1529-től 
pedig bremgarteni lelkész, egészen a vesztes Második Kappeli Háború 
utáni elűzetéséig. Közvetlen ezután, 1531 decemberében Zürich vezető 
lelkészévé választják az elesett Zwingli Ulrik helyébe; ezt a tisztséget ha
láláig, 1575. szeptember 17-ig viselte. Több mint száz könyvet írt, leve
lezése pedig közel tizenkétezer darabból áll.3 Jelentősége nagyobb, mint 
régebben gondolták: Buliinger volt a Zwingli-féle svájci reformáció meg- 
mentője, megszilárdítója és — Kálvin Jánossal együttműködve — európai 
méretű hatóerővé fejlesztője. A Második Helvét Hitvallás (1566) szerzője 
élete végére a „református ökumené” valóságos pátriárkája lett, való
ban megérdemli tehát, hogy az egyháztörténeti kutatás figyelme ma fo
kozottabb mértékben fordul feléje. Annál fontosabb, hogy Lutherhez 
való viszonyát e helyen alaposan szemügyre vegyük.

Buliinger evangéliumi hitre térése és csatlakozása a reformációhoz,
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ami 1521—22 fordulóján következett be, saját megállapítása4 és a kuta
tók egybehangzó véleménye szerint5 nem annyira a reformáció kivál
totta vitáknak és teológiai műveknek, mint inkább az egyházatyákkal 
való komoly foglalkozásnak volt köszönhető: az egyházatyák vezették 
el őt a Szentírás világosságára. Az is kétségtelen viszont, hogy mindez 
nem légüres térben, Luthertől nyert hatások nélkül történt. Buliinger 
ugyanis naplójában6 világosan utal arra, hogy a Luther kiátkozása körül 
Kölnben 1520-ban fellángolt heves vitát ő maga is érdeklődéssel követte, 
és Luther ugyanabban az évben megjelent három reformátori főművét 
azonnal elolvasta. Bizonyosra vehető tehát, hogy az indíttatást a közép
kori skolasztikától való elszakadáshoz és az egyházatyákon keresztül 
az Igéhez való közeledéshez elsősorban Luthertől kapta.

A svájci történetírásban mutatkozott olyan tendencia is, mely ennek 
a Buliinger életében bekövetkezett fordulatnak egész jellegét megpróbálta 
egyenesen szembeállítani Luther megtérésével: „Könnyen és simán ju
tott el az új hitre; a nagyszerű lelki tusakodás, amelyet Luther a világ 
szeme elé tárt, őt nem ragadta meg.”7 A fiatal Buliinger egy nemrég nyom
tatásban megjelent levele ennek éppen az ellenkezőjéről győz meg: „Négy 
éve már, mint tudod — írja egy barátjának 1525. április 17-én —, hogy 
kezdtem erre a meggyőződésre eljutni, és bizony annyit gyötrődtem vele, 
hogy. .. igen gyakran egész életem felől kétségbeestem.” 8 Ugyanakkor 
hálát ad Istennek, hogy a „tenger legsúlyosabb viharai” közepette sem 
hagyta el őt, és eljuttatta az igaz hitre.9

A reformáció elfogadását hamarosan újabb Luther-művek és főleg 
Melanchthon Locz-jának tanulmányozása követte, Buliinger tehát pá
lyája kezdetén kétségkívül döntő hatásokat nyert Wittenbergből; Zwing- 
litől viszont, aki éppen ekkor, 1522-ben lép fel nyíltan reformátorként 
Zürichben, Buliinger még semmiféle indíttatást nem kaphatott. Buliinger 
evangéliumi hitre jutását az mutatja a legvilágosabban, hogy a kolostori 
iskola „praefectus”-i tisztét Kappelben csak azzal a feltétellel vállalta el 
1523 elején, ha a katolikus mise látogatása és a szerzetesi élet minden kö
telezettsége alól felmentik. Tizenhét éves volt ekkor.10

Zwinglivel 1523 őszén ismerkedett meg személyesen Zürichben, miután 
egyik legfontosabb művét, az Első Zürichi Hitvita (1523. január 29.) té
teleinek magyarázatát11 elolvasta12. Ettől kezdve az egyetértés és együtt
működés mind szorosabb lesz közöttük, úgyhogy az évtized végére bi
zalmas barátság alakul ki a húsz évvel idősebb zürichi reformátor és a 
fiatal kappeli tanár, majd bremgarteni lelkész között.13 Ez abban is meg
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nyilvánult, hogy Zwingli kívánságára Buliinger részt vett több fontos 
összejövetelen Zürichben14, és elkísérte Zwinglit a Berni Hitvitára 1528- 
ban15. Részt kellett volna vennie a zürichi küldöttség tagjaként a híres 
Marburgi Kollokviumon is 1529-ben, de ezt a gyülekezetében közvetle
nül a reformáció bevezetése után uralkodó állapotok nem engedték meg. 
így történt, hogy Lutherrel való személyes megismerkedésére végül még
sem került sor.16

A fiatal Buliinger azonban még ekkor sem tekinthető egyszerűen 
Zwingli tanítványának. Kappelben 1523 és 1529 között majdnem az 
egész Újtestamentumot végigmagyarázza tanítványainak — ezzel is 
Luther nyomdokában haladva17 — s a Római levél exegézisénél különösen 
jól kimutatható Luther és Melanchthon hatása.18 Tanácsért szívesen és 
gyakran fordult Zwinglihez19, de a teológiai gondolatok értékelésénél 
meglepő önállóságot mutatott20. Érdekes tény az is, hogy a „szimbolikus 
úrvacsoratan”-hoz Buliinger — augustinusi, valamint valdens gondola
tokat követve — Zwinglitől függetlenül, sőt korábban vagy legalábbis 
egyidejűleg jutott el, s azt bizalmas beszélgetésben közölte is a zürichi 
reformátorral 1524. szeptember 12-én.21 A Zwingli és Luther között fo
lyó úrvacsoratani vitában Buliinger kétségtelenül Zwingli oldalán állt, 
és segédkezett is egyik vitairata megfogalmazásánál.22 A fiatal kolostori 
tanító benső szabadságára és ökumenikus gondolkozására mégis jellemző 
az a tanács, amit egyik tanítványának adott búcsúzóul 1525. február 
5-én: „Semmi esetre se pártoskodj. Hagyd, hadd legyen az egyik luthe
ránus, a másik zwingliánus, Te viszont légy keresztyén!”23

Az a hatalmas, történelmi horderejű csapás, ami a zürichieket a kap- 
peli csatában Zwingli és több, mint ötszáz zürichi férfi elestével érte, új 
fejezetet nyit Buliinger életében és Lutherhez való viszonyában is. Amikor 
ugyanis Zürich város tanácsa két hónappal később, valószínűleg Zwingli 
régi kívánságának megfelelően, őt választotta meg a város vezető lelké
széül24, akkor huszonhét éves vállára egyszerre ránehezedett Zwingli 
nem könnyű öröksége: a zürichi egyház megmentésének minden gondja 
a vesztes háború után. Az új zürichi antistes (egyházvezető) így egyben 
a Zwingli-féle hagyomány őre és képviselője is lett, s ebben a minőség
ben hamarosan az európai nyilvánosság elé kellett lépnie. Első felada
tának tartotta, hogy a „paphoz nem illően” harcban elesett Zwingli 
becsületét a katolikus és protestáns részről hallható vádak vagy szemre
hányások ellen irodalmi síkon megvédelmezze. Már 1532. január 28-án 
ünnepi beszédet tartott Zürichben halott barátja védelmében A prófétai
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tisztségről címen, és még ugyanabban az évben erélyesen szembeszállt 
Zwingli régi ellenfele, Johannes Fabri bécsi katolikus püspök egyik 
Zwinglit és a csatavesztett reformátusokat gúnyoló vitairatával; mind
két mű hamarosan megjelent nyomtatásban.25

Történelmi tény, hogy 1531 után Luther is több ízben nyilatkozott 
Zwingliről és a Bázelben röviddel őutána elhunyt Johannes Oekolam- 
padiusról, és mindkét svájci reformátor halálát úrvacsoratanukra vezette 
vissza, amellyel kihívták Isten haragját.26 Ez a fagyos légkör jellemzi a 
svájci és a lutheri reformáció kapcsolatát a Zwingli halálára következő 
korszak elején; ezt követi egy enyhülési hullám 1536 és 1538 között, 
majd egy újabb feszültség, mely azután a teljes szakadáshoz vezet 1545- 
ben. Mindez eléggé ismert területe a régebbi és újabb reformációtörténeti 
kutatásnak27, így nem sok értelme volna vele itt részletesebben foglalkoz
ni. A következőkben inkább úgy igyekszünk végigpillantani ezen az egész 
Zwingli-utáni korszakon, hogy figyelmünket Buliinger szerepére és Lu
therhez való viszonyára összpontosítjuk.28

A zürichiek Buliinger vezetésével szintén irodalmi úton igyekeztek el
lensúlyozni Luther Zwingli-ellenes támadásait, bár ebben a két tábor kö
zötti állandó közvetítő szerepét vivő Bucer Márton igyekezett őket mér
sékelni. Buliinger előszót írt Bertramus középkori teológus 840-ben ke
letkezett tanulmányához Az Úr testéről és véréről címmel, amelyet zü
richi lelkésztársa, Leo Jud fordított németre és adott ki 1532 júniusában; 
kiemelte annak egybehangzását a zürichi úrvacsoratannal, és a művet 
— Luther nyílt leveléhez hasonlóan — Albrecht brandenburgi őrgróf
nak ajánlotta.29 1 533 augusztusában pedig, válaszképpen Luther frank
furtiakhoz intézett iratára, de neve említése nélkül, Frankfurt város 
tanácsának ajánlotta Az apostolok cselekedeteihez írt kommentárját.30 
Az ellentétek különösen a közép- és dél-német városokban (többek 
közt Frankfurtban, Augsburgban és Ulmban), valamint a Württem- 
bergi Hercegségben élesedtek ki, ahol zwingliánusok és lutheránusok 
közvetlenül álltak szemben egymással, és versengtek egy-egy gyülekezet 
vezetéséért. Bucer, az örökös közvetítő, sikertelenül utazgatott Witten
berg és a nagyobb svájci református városok (Zürich, Bern és Bázel) 
között. Alaptételét — hogy tudniilik a két fél úrvacsoratana között a 
lényeget illetően nincs is ellentét, csak kifejezéseikben különböznek, s 
ezt újabb kifejezések elfogadásával át lehetne hidalni — eleinte mindkét 
oldalról bizalmatlanul fogadták. A svájciak, Buliinger javaslatára, egy 
általa szerkesztett (bár kiadásra nem került) közös, zwingliánus szellemű
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hitvallást fogadtak el az úrvacsoráról 1535 tavaszán31, Luther pedig to
vábbra is támadta a svájci „sákramentáriusokat”, többek közt 1535-ben 
a Galata-levélhez kiadott nagy kommentárjában32. Régi híres Zwingli- 
ellenes vitairatának, a Hitvallás az úrvacsoráról-nak33 1535-ös újabb ki
adása szintén tovább szította a kedélyeket34.

Közben azonban a német birodalmi politika alakulása, elsősorban a 
svájci úrvacsoratan felé hajló dél-német városok nehéz helyzete a biro
dalomban, ahol a protestánsok közül csak az Ágostai Hitvallás követó'i 
élveztek — ideiglenes — türelmet, egyre sürgetó'bbé tette a megegyezést 
Luther és a svájciak, illetve az ezekkel rokonszenvező' dél-németek kö
zött. így került sor, számos tárgyalás és közvetítgetés után, az úrvacsora
tan terén elért híres Wittenbergi Egyezség (concordia) megkötésére 
1536. május 23-án Luther, illetve munkatársai és a dél-német városok 
lelkészei között, akiknek szószólója Bucer volt. Ő végül is gyakorlatilag 
Luther álláspontját fogadta el, miután az igen erélyes, szinte fenyegető 
módon addigi zwingliánus úrvacsoratanuk feladását követelte tőlük, 
ha valóban kívánják vele az egyezséget.35 Anélkül hogy ehelyütt teoló
giai részletekbe bocsátkozhatnánk, meg kell állapítanunk a legújabb 
kutatási eredmények alapján, hogy az egyezség a dél-németek engedé
kenysége következtében jött létre, akik lényegében elismerték Krisztus 
testi jelenlétét az úrvacsora jegyeiben, s hogy a „méltatlanok” is részesed
nek az Úr testében és vérében; Luther a maga részéről semmiféle enged
ményt nem tett.36

A svájciak nem vettek részt a wittenbergi összejövetelen, írásbeli le
mondásukban azonban kifejezték vágyakozásukat az egység után, és 
mellékelték Bázelben 1536. március 27-én elfogadott hitvallásukat. En
nek az úgynevezett Első Helvét Hitvallásnak a szerkesztésében lényeges 
szerepe volt Buliingernek37, de részt vettek benne Bucer és Wolfgang 
Capito is, akik igyekeztek némelyik zwingliánus kifejezésnek élét venni 
és az egészet Luther számára elfogadhatóbbá tenni38. Buliinger ugyan
ekkor kiadta saját előszavával Zwingli utolsó nagy művét, a Fidei Chris
tianae expositio-139, emellett Zwingli és Oekolampadius néhány idevágó 
levelét is megjelentették Züricben, Bucer egy korábbi iratával együtt40. 
A cél csupán annak a hangsúlyozása volt, hogy a svájciak ugyan kíván
ják az egyezséget, de továbbra is kitartanak Zwingli tanítása mellett, 
mindez mégis alaposan megnehezítette Bucer helyzetét a wittenbergi 
tárgyalásokon.41

A Wittenbergi Egyezség a résztvevők aláírásával azonban még nem
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lépett életbe: előbb meg kellett hozzá szerezni a világi felsőbbségek és 
a nem jelenlevő lelkészek beleegyezését. A svájciakra vonatkozóan is 
azt határozták, hogy tárgyalni kell velük a „Concordiá”-hoz való csat
lakozásról, miután hitvallásukat Luther több ponton homályosnak mi
nősítette42. A református svájci városok azonban, Buliinger tanácsára, 
Luthernek adott 1537. január 12-i válaszukban ragaszkodtak közben 
nyomtatásban is megjelent hitvallásukhoz, s a „Concordia” szövegét 
ítélve homályosnak, aláírását megtagadták; ugyanakkor viszont remé
nyüket fejezték ki, hogy a kívánt egység máris megvalósulhat43. Luther 
1537. december 1-én kelt válasza megértő és szeretetreméltó hangot ütött 
meg: a még meglevő ellentéteknek idő kell, amíg elsimulnak, és „a za
varos víz letisztul” ; az ellentétek áthidalását Bucerre bízta.44 Az öröm 
nagy volt Svájcban. Annál kellemetlenebb meglepetést jelentett a sváj
ciak részére Bucer egy Lutherhez intézett levele (1537. január 19.), amely 
indiszkréció folytán nyilvánosságra került; ebben elég lebecsülő hangon 
írt a svájciak tanairól és Lutherhez küldött január 12-i nyilatkozatukról 
— Buliinger felháborodottan vett tudomást minderről.45 Ez lehetett 
a főoka annak a bizalmatlanságnak, amivel Buliinger és a svájci refor
mátusok Bucer és Capito további javaslatait és követeléseit elvetve, 
Luthernek Zürichből közvetlenül, adott válaszukban, 1538. május 4-én46 
továbbra is kitartottak hitvallásuk mellett, s Luther levelét úgy értel
mezték, hogy az egyetértés már megvalósult, és azt a fennálló különbsé
gek mellett is fenn kell és lehet tartani47. Luther 1538. június 27-i válasza 
szintén barátságos volt, de a további közvetítés feladatát ismét Bucerre 
és Capitóra bízta.48 A svájci református városok ekkor már nem látták 
értelmét a további tárgyalásoknak; úgy érezték, megtették, amit tehet
tek a „concordia” érdekében, ezért 1538 őszén le is állítottak minden ez 
irányú erőfeszítést.49

Hiba lenne azonban a Wittenbergi Egyezség részleges kudarcáért 
elsősorban a svájciakat okolni.50 Az egész nagy fontosságú kísérlet kez
dettől fogva egy nagy félreértés jegyében folyt, s ezért főleg a közvetítő 
túlzott optimizmusát terheli a felelősség: Bucer sem a svájciaknak 
Lutherről, sem Luthernek a svájciakról nem festett reális képet. Az úr
vacsoratanát kemény következetességgel képviselő Luther hirtelen meg- 
enyhüléséről szóló buceri híreket a svájciak amúgysem hitték el egészen. 
Végül is rá kellett jönniük, hogy az 1536 és 1538 közötti barátságos 
hangulat csak feltételes és ideiglenes volt, azzal a céllal, hogy időt és al
kalmat adjon a Wittenbergi Egyezség szigorúan előírt szövegének alá
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írására. A svájciaktól viszont képtelenség volt elvárni pár évvel a kap- 
peli csata után, hogy a békepontokban garantált vallásukon változtassa
nak, hogy azután gyanakvó katolikus svájci ellenfeleik „lutheránizmus- 
sal” vádolhassák ó'ket. Sokkal fontosabbnak látszott számukra saját 
egységük megőrzése — ez különösen Buliinger szívügye volt —, mivel a 
vereség után Bern és Zürich között évekig feszült volt a viszony, s a Wit
tenbergi Egyezség körüli vita az ellentéteket feltétlenül újra kirobbantotta 
-volna. Mindehhez hozzájárult még a hitéért meghalt Zwingli nagy tekin
télye és a svájciakra mindig jellemzó' idegenkedés mindenféle külföldről 
jövő fizikai vagy lelki kényszerrel szemben. A wittenbergi „Concordiá”- 
nak bizony nem sok esélye volt Svájcban.

Buliinger és Luther közvetlen kapcsolata mégis éppen ennek a rövid 
enyhüléses korszaknak egyik eredménye volt. Buliinger 1538 márciusá
ban levelet írt Luthernek51, és mellékelte egy frissen megjelent művét: 
A Szentírás tekintélyéről. . .  és a püspöki méltóságról.. ,52. A Wittenbergi 
Egyezség ügyét ugyan nem említi53, de rendkívül nagy tisztelettel fordul 
Lutherhez, „mint elsőrangú fővezérhez a pápisták elleni harcban”, 
és szól a kölcsönös barátság és szeretet jegyében remélt együttműködés
ről is az egyház javára54. Luther 1538. május 14-i barátságos válaszában55 
hangsúlyozza, hogy a svájciaknak nem egy írása igazán tetszik neki, 
bár tisztában van a közte és köztük fennálló különbségekkel. Dicsérő 
szavakkal szól Zwingliről és Oekolampadiusról, akiknek hirtelen halála 
igen megrázta őt, főleg mert azt kellett hinnie, hogy hitben tőle teljesen 
elszakadva haltak meg. Nem tartja helyesnek, hogy Buliinger kiadta 
Zwingli Fidei Christianae expositio-ját: „holott tudnod kellett volna, 
hogy sok olyasmi van benne, amin nemcsak nekünk, hanem minden 
kegyes embernek joggal meg kellett botránkoznia. Látod, teljesen nyíltan 
beszélek Veled, minden harag nélkül.” Luther a továbbiakban is őszintén 
szól az ellentétekről, mégis azt kívánja, hogy az egység még halála előtt 
megvalósuljon.56 Sok minden volt ebben a levélben, amit Buliinger nem 
hagyhatott válasz nélkül: 1538. szeptember 1-én egyszerre írt Luthernek 
és Melanchthonnak.57 A humanizmus virágos nyelvén biztosítja Luthert 
szeretetéről és nagyrabecsüléséről, főleg szókimondó őszintesége miatt. 
A levél lényege három kérdésben foglalható össze: 1. Mivel a svájciakat 
Bucerék kifejezetten biztosították afelől, hogy (bázeli) hitvallásukat Lu
ther nem helyteleníti (?!), így nem látják be, miért habozik a svájciakkal 
ily módon helyreállt egységet máris kimondani és nyíltan elfogadni. 2.
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Felvilágosítást kér, mi az, amit Luther Zwingli említett művében meg- 
botránkoztatónak tart, holott az soha olyan szépen és világosan nem taní
tott az úrvacsora lényegéről, mint éppen abban, amikor Augustinusra 
és Kriszosztomoszra hivatkozva arról írt, hogy a kegyes hívek „Krisztus 
valóságos testét az úrvacsorában sákramentális módon és lelkiképpen” 
veszik. 3. Mivel Luther a köztük levő ellentétekről szólt levelében, arra 
kéri, hogy kezében levő hitvallásukból nevezze meg, melyek azok. Végül 
szinte könyörögve kéri a német reformátort, fogadja sorait jó szívvel, 
mert őszinte kívánsága, hogy végre „megszűnjön a civakodás és gyanú- 
-sítgatás”, amely csak ellenségeiket erősíti.

Ezzel le is zárul Luther és Buliinger levélváltása. Nyilvánvaló, hogy 
Zürichben nem tudták és nem is akarták belátni, hogy Wittenbergben 
egészen mást vártak el tőlük: a feltétel nélküli csatlakozást, vagyis a 
„Concordia” jóváhagyását és aláírását. Ez érdekes módon kiérezhető 
többek közt Luther Buliingerre tett megjegyzéseiből is. Milyen véleményt 
alkotott hát magának a német reformátor Buliingerről? Asztali beszélge- 
tései-ben kétszer említi meg a fiatal zürichi antistest, és mind a kétszer 
erősen negatív hangnemben. Ebben nem kis szerepet játszhatott a több, 
mint húsz évi korkülönbség: Az úrvacsoratanról beszélve, 1533 tavaszán 
türelmetlenül utasítja vissza egy mellékmondatban „Buliinger gyerekes 
szócséplését” .58 A svájciakkal folytatott barátságos hangú levelezés ide
jén pedig, 1538. május 10-én, négy nappal Buliingerhez intézett válasz
levele előtt (amelyben többek közt megköszönte Buliinger leveléhez mel
lékelt művét) igen megvetően nyilatkozott róla, pontosabban Buliinger 
A Szentírás tekintélyéről. . .  című művében az anabaptistákról és az 
Igéről, illetve a Szentlélek munkájáról kifejtett véleményéről: „Tévelyeg, 
és maga sem tudja, mit hisz. Én jól látom hamisságukat, nem akarják, 
hogy tévedésük kiderüljön. Mi meg ők két végletet képviselünk: Ők 
teljesen elvetették a szó szerint értelmezett Igét és a sákramentumok 
hatóerejét, mi viszont erősen hangsúlyozzuk azt. Most aztán keresik 
a középutat, dicsérik az Igét és a sákramentumokat, azért, hogy mi is 
elhagyjuk a másik végletet képviselő (helyes) álláspontunkat, és egyek 
legyünk velük.”59

Ilyen, egymástól teljesen eltérő célkitűzések és elvárások mellett nem 
csoda, ha a svájci egyházakkal tervezett egyezség ügye zátonyra futott, 
még mielőtt igazán megindult volna. Mindehhez persze hozzájárult még 
mindkét részről egy sor nagyon is emberi tényező60: az egyik oldalon az 
öregedő Luther bizalmatlansága és hevessége, a másikon a maguk fel
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fogásához ragaszkodó óvatos svájciak bizonyos csökönyössége említ
hető' meg elsőrenden.

Luther már 1538 végétől kezdve újra rendszeresen és nyilvánosan bí- 
rálgatni kezdte Zwinglit, illetve követőit. A zsinatokról és egyházakról 
című művében61 nestoriánus eretnekséggel vádolta Zwinglit, ami ellen 
Buliinger és a zürichi lelkészek levélben tiltakoztak 1539. augusztus 
30-án62, hivatkozva a szerintük már létrejött és érvényben levő kölcsönös 
megbékélésre. Luther 1541 őszén Intés a török elleni imádságra című 
iratában Zwinglit lázadónak nevezte, és az újrakereszteló'kkel állította 
egy sorba.63 Leveleiben szintén szaporodtak a zürichiek elleni megjegy
zések.64 Mikor azután 1543. augusztus 31-én Luther kemény hangú leve
let írt Christoph Froschauer zürichi nyomdásznak (aki előzőleg megküldte 
neki ajándékba az első zürichi fordítású teljes bibliát), és abban minden 
közösséget felmondott a zürichi lelkészekkel, elveszetteknek nevezve 
őket, akiket eleget figyelmeztetett már, ezután viszont nem fog megszűnni 
ellenük imádkozni65 — akkor ezt mindenki vészjelnek érezte: Luther 
és Zwingli úrvacsorái vitájának felújítása folyamatban volt. Zürichben 
ekkor határozták el Zwingli műveinek gyűjteményes kiadását.66 Buliin
ger mindenesetre megígérte Bucernek, hogy amíg Luther a további nyil
vános támadásoktól tartózkodik, addig a zürichiek is hallgatni fognak.67 
Közben azonban Luther, aki Bucerre is megneheztelt, mert az nem lépett 
fel a svájciak ellen, bejelentette, hogy újabb nagy irodalmi támadásra 
készül. Ennek a hírét többek közt egy magyar diák, Macarius-Bódog 
Józsa közvetítette Zürichbe 1544 őszén.68 Érdekes magyar vonatkozás 
az is, hogy Luther vitairatát közvetlenül nem is a svájciak, hanem az általa 
szintén „Schwármer”-nek ítélt Kaspar Schwenckfeld magyarországi 
sikerei váltották ki.69

Az események most már gyorsan követték egymást70: 1544. szeptember 
végén megjelent — Melanchthon és Bucer tanácsa ellenére — Luther 
rendkívül heves vitairata, a Rövid hitvallás a szent sákramentumról11. 
Bullingerék erre A zürichi egyházak szolgáinak igaz hitvallása12 kiadásával 
válaszoltak 1545 márciusában, Bucer kéréseivel mit sem törődve, szintén 
igen goromba hangon. Luther nem felelt többé a zürichieknek közvetle
nül73, de továbbra is eretnekeknek nevezte Zwinglit és híveit prédiká
cióiban és írásaiban; örült, hogy a svájciak végre maguk is elismerték, 
hogy ellenségei. 1546. február 18-án bekövetkezett halála azután még 
teljesebbé tette a szakadást a reformáció két főága között, amire ma 
mindnyájan csak őszinte fájdalommal tekinthetünk vissza.
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Bencze Imre

Konrad Cordatus, 
Luther Budáról indult küzdőtársa

Dr. Sólyom Jenő és
dr. Gustav Hammann emlékére.

Konrad Cordatusról nem maradt ránk korabeli ábrázolás, metszet vagy 
festmény. Bár nem kizárt annak lehetősége, hogy egyszer még előkerül 
egy régi kép, melynek alakjai között megtaláljuk őt is. De amint írásai
ból s kortársai megjegyzéseiből következtetni lehet: termetes, kemény 
tartású, erős alakot képzelhetünk el, akinek szava határozott, és hangja 
érces. Vívódó lelkű, de döntése mellett szilárdan kitartó egyéniség. „Szög
letes” — quadratus —, ahogy Melanchton mondta róla, s ezért sokszor 
szinte nyers és bántó. De vállalja a kockázatot, a harcot, s nem retten 
meg a szenvedéstől sem. Közvetlen és nem színlelő, őszinte és igazságot 
kedvelő. Valahogy olyan, mint a választóvíz: körülötte tisztázódnak az 
álláspontok, kiderülnek a gondolatok. Jól felkészült tudós teológus, sőt 
a teológia doktora, és olyan prédikátor, akinek szónoklata magával ra
gad, akinek igehirdetésére érdemes figyelni. Nem hiába adta ki halála 
után majd egy évtizeddel maga Melanchthon Cordatus postilláját, egy 
csokorra valót niemegki prédikációiból.

De miért jelentőségteljes, nemcsak érdekes, hanem minket érdeklő, 
számunkra fontos egyéniség Cordatus? Mert azonkívül, hogy benne fo
gant meg először a gondolat: érdemes feljegyezni a nagy reformátorral 
folyt társasági beszélgetések gyöngyszemeit — s így születtek meg Luther 
„asztali beszélgetéseinek” gyűjteményei —, számunkra, magyar evangé
likusok számára azért is fontos ő, mert a magyarországi, közelebbről 
budai reformáció első jelei hozzá kapcsolódnak! A reformátori igehirde
tés egyik legelső képviselőjének tekinthetjük őt hazai földön!

Saját vallomása szerint budai tartózkodása idején tusakodta végig a hit 
által való megigazulás számára egzisztenciális kérdését. Magyar földön 
kezdődött el kálváriája meggyőződéséért. Jelmondataként használta
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a „Veritas odium parit” mondást. Az elfogadott igazságért való küzde
lemben minduntalan gyűlölettel kellett szembenéznie.

Több mint fél évszázada jelent meg életéről az egyetlen alaposabb 
magyar nyelvű ismertetés.1 Azóta egyháztörténetírásunk csak egy-két 
mondatban emlékezik meg róla. Annak idején Payr Sándor megírta 
életét, feltárta a magyarsággal való sokféle kapcsolatából azt, ami a for
rásokból akkor rendelkezésére állt. A később ismeretessé lett adatok 
nyomán Cordatus életének és működésének több homályos pontjára de
rült fény, s ezek alapján a reformátor élete, műve világosabban rajzoló
dik ki előttünk. Luther keménykötésű, harcos életű munkatársára való 
emlékezésre késztet a jubileumi esztendő is: mindkettőjük születésének 
fél évezredes fordulója.

Származás

Cwittinger Dávid egyenesen magyar származásúnak tartotta.2 Cseh tör
ténészek, Hrejsa és Varsík, morvának gondolták.3 Pedig származása 
szerint osztrák, amint saját maga állítja (austriacus). Már Payr Sándor 
Weissenkirchenből valónak vélte.4 Feltételezését igazolni látszott az a 
tény, hogy Cordatus wittenbergi immatrikulációja alkalmából 1524-ben 
osztráknak és közelebbről weissenkircheninek jelölte magát.5 Ennek kö
vetkeztében Payr Alsó-Ausztriában kereste a szülőhelyet „a Wachau szép 
völgyében”, Zoványi pedig Morvaországban.6 A félreértés tisztázásában 
segítségünkre siet Cordatusnak egy saját kezű feljegyzése, amelyet Julius 
Müller közölt, és Igor Kiss hívta fel rá a figyelmet.7 Egy 1542-ből való 
kiadvány lapszélére ugyanis ezeket írta Cordatus: „Leombach im Land 
ob der Ens. In der Pfarrjn zu Weisskirchen, Ein Meil wege unter Wels, 
1543.”8 Vagyis nem az alsó-ausztriai helységben, hanem Felső-Ausztriá- 
ban, az Enns völgyében, a Wels közeli Leombach községben látta meg a 
napvilágot. Müller közli azt a lapszéli bejegyzést is, amely korára utal: 
„Nunc ago 60.”9 Habár ezek az adatok az 1542-ben megjelent Collo
quium Wormaciense lapszélein szerepelnek, az 1543-as évszám jelzi az 
olvasás, illetve bejegyzés valós idejét, s így segít minket Cordatus szüle
tési évszámának meghatározásában. Hatvanévesen vetette tehát papírra 
megjegyzéseit koráról és származásáról. Az eddig elterjedt 1476 és 1480 
születési évekkel szemben tehát feltétlen előnyben kell részesítenünk a sa
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ját kezű beírás adatait, s Konrad Cordatus születési évének helyesen 
az 1483. esztendőt tarthatjuk!

A hónapot és napot nehezebb meghatározni. Feltételezve azonban, 
hogy korának szokása szerint a keresztelés napján kaphatta keresztne
vét, a Konrad nevet, elképzelhető, hogy november 25-én született, mert 
másnap Konrad püspöknek, a hitvallónak (f975) van az ünnepe.10

S ha ez így igaz, akkor egyazon esztendőben, sőt hónapban született 
tehát a nagy reformátorral. Teljesen egyidősek lehettek! Talán ez is ma
gyarázza jó viszonyukat, meleg kapcsolatukat, de még természetük hason
lóságát is. Cordatus küzdőtársként állt hűségesen Luther oldalán, s an
nak halála után néhány héttel ő is befejezte földi pályafutását.

Amikor azonban Cordatus származásával foglalkozunk, születési dá
tumánál lényegesebb kérdés a szellemi örökség megvizsgálása, kiderítése. 
Milyen volt az a környezet, amelyben felnőtt, s ahonnét útnak indult 
a leombachi fiatalember? Mit kapott a családi háztól, s mit vihetett 
magával életútjára?

Erre vonatkozólag egy német kutató alapos munkájából nyerünk rész
letes és megbízható választ.11 Konrad édesapjának neve Wolfgang Hertz 
volt, s gazdatisztként dolgozott az egyik legnagyobb leombachi birto
kon. Édesanyja pedig a szomszédos Schleissheimből való Margarethe 
Kohlgruber. Jómódú és tekintélyes családban élt s nevelkedett az ifjú 
Konrad, az akkori viszonyokhoz képest gondtalanul.

A szellemi háttérrel kapcsolatban már Payr Sándor megállapította 
Cordatusról: „huszita családból származott” 12. Payr kérésére Wiczián 
Dezső részletesen átvizsgálta — még 1929-ben — Cordatus postilláját13. 
Közlése szerint a második rész 352. oldalán a Szentháromság ü. után 24. 
vasárnapi igehirdetésben olvasható az a polémia, amelyet Cordatus a ha
lotti misékkel kapcsolatban folytatott. Itt az óegyházi perikópa evangé
liumáról, Máté 9,18—26 textusáról szólva beszél a Jairus házában meg
jelent halottsiratókról, majd megkérdezi: „Kik ma a halottsiratók?” — 
s erre emlékezetéből felidézi, hogy valamikor az édesapja a szerzeteseket, 
papokat gúnyosan „halottsiratóknak” nevezte. Erre a véleményre azon
ban bizonyára nem magától jutott, hanem Húsz János, illetve annak kö
vetői nyomán.14 Visszaemlékezett olyan adatra is Cordatus, miszerint 
a husziták szép számban éltek egykor környékükön, s a hivatalos egyházi 
hatóság kíméletlenül üldözte őket. Valószínűleg a hírhedt Peter Zwicker 
dominikánus inkvizitori ténykedésére gondolt, amikor is például 1397- 
ben csupán Steyrban több mint ezer személyt vetettek hitelvi vizsgálat
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alá, s ítélkeztek felettük.15 Évekig kellett nekik büntetésképpen felsőru
hájukon a kék vagy vörös színű megkülönböztető jelet viselniök bűnbána
tuk jeleként. Ekkor tán nyolcvan vagy száz valdenst is megégettek a fe
jedelem parancsára, úgyhogy azt a helyet, ahol eltemették őket, „eret
nektemetőnek” nevezték.16 Ezt Cordatus is említi éppen fentebb idézett 
prédikációjában: „Húsz követőit az Enns környékén házról házra fel
kutatták, s ha nem tagadták meg hitüket, mind máglyára kerültek Steyren 
kívül. Ezt a helyet manapság is »eretnektemető«-nek hívják.”

Cordatus családjában tehát szóba került az „eretnekek” dolga, s apja 
a maga meggyőződését legalábbis ebben a bizalmasabb körben nyíltan 
hangoztatta. Cordatus olyan otthonban nevelkedett, ahol bizonyos kri
tikával tekintettek az egyház reprezentánsaira, s ahol többször beszéd
téma lehetett az egyházi gyakorlat, valamint a Szentírás üzenete közötti 
éles ellentét. A „régi egyház” bűnei és mulasztásai odasodorhatták Corda- 
tust is az „eretnekek”, az újat akarók táborába!

A családban bizonyára Konrad volt a legidősebb fiúgyermek, mert 
Martin nevű öccse nála tizenöt évvel később szerepel a bécsi egyetemi 
anyakönyv bejegyzései között.17 így a gazdasági munkában alaposan 
kivehette részét, amint ez a gazdálkodók családjaiban szokásos volt. 
Megedződhetett a kemény munkában, s kitágulhatott látóköre is a vál
tozatos feladatok végzése közben. Udvari cselédek, a birtokon tevékeny
kedők s a gazdasággal kapcsolatban levők széles köre színesítette a csa
ládtagoktól nyert benyomásokat.

Tanulmányai

A szülői ház után az iskola hatott jelentősen Cordatus további fejlődé
sére. Mivel a bécsi egyetem anyakönyvében „Conradus Hertz ex Wels” 
bejegyzés található, így kézenfekvő, hogy a welsi iskolából kerülhetett 
oda.18 Ez volt Leombachhoz a legközelebb eső iskola. A helyi plébániá
hoz tartozó intézmény és nem kolostori iskola szerzetes tanárok vezetésé
vel, mint például a kremsmünsteri. Ismerve az idős Hertz vélekedését a 
barátokról, aligha bízta volna fiát azok kezére. A welsi iskoláról viszont 
tudjuk, hogy a századfordulón már itt működött Wolfgang Mosenauer, 
az új szellemi irányzat, a humanizmus egyik jeles képviselője, aki ugyan
csak Bécsben kapott egyetemi képzést még 1491-től. Cordatus és Mose-
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nauer között már Welsben kezdődhetett a kapcsolat, s tán éppen ez utóbbi 
hatására indult el Konrad is, egyetemi tanulmányait megkezdendő, az 
akkor virágzó bécsi egyetemre.19

1502. április 14-én iratkozott be a fiatal Cordatus Bécsben tíz welsi 
iskolatársával együtt, s lefizette a szabályos beiratkozási díjat: „29 den.” 
(dénárt). Itt tanított retorikát és poétikát neves tanárok között Konrad 
Celtis, aki megalapította a hírneves „Dunai Tudós Társaság”-ot (So
dalitas Litteraria Danubiana), és nagyon elevenné, pezsgővé tette a szel
lemi-kulturális életet. A humanisták német és kelet-európai köreivel — 
így Budával és Krakkóval is — szoros kapcsolatot alakított ki. A fiatal 
Hertz •— Melanchthon megállapítása szerint — Konrad Celtis révén 
„valamelyest javult a latin nyelvben.”20

A teológiai fakultás dékánja ebben az időben a ferences rendi Johann 
Ricutius (Ricuzzi) olasz származású hittudós, filozófus és ugyancsak 
humanista, aki különösen görög nyelvben volt kiváló, s Duns Scotus 
filozófiai irányzatát képviselte. Elképzelhetetlen, hogy ne hatott volna ő 
is határozottan Konrad Hertz szellemi-lelki fejlődésére!

Témánk során azonban nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a bécsi 
egyetem nagyszámú diákseregében Cordatus a magyar tanulók népes 
csoportjával is megismerkedhetett. Az 1490— 1520. közötti időszakban 
csupán Budáról és Pestről negyvenhárom hallgató lépett be a magyar 
bursa tagjai közé! Esztendőnként legalább egy-egy új tanuló. Cordatus- 
sal egyidőben Johannes Pleystwyter, Laurentius Cremnitzer, Jacobus 
Meyxner és Mathias Prepositus nevét is ott találjuk, akik mind Budáról 
jöttek. De a bécsi egyetemet kereste fel Johannes Henckel is — később 
Mária királyné udvari papja —, aki 1498-ban szerezte meg a magister 
artium fokozatot, 1507-ben a magyar bursa tagsági díját lefizette, s 1510- 
ben egyházjogtanból doktorált.21 Bizonyára megismerkedett a budai 
származású s polgári családból való Johannes Kreslinggel is, aki 1508. 
április 14-én iratkozott be, s akivel később együtt találjuk Budán és a 
bányavárosok ban.

Cordatus tehát Bécsben szerezte meg a szükséges egyetemi fokozato
kat, s itt avatták lelkésszé 1507-ben. J. Müller közli Cordatus önéletrajzi 
visszaemlékezéseiből: „Amikor Csehországban voltam kántor, nagyon 
szerettem volna két szín alatt venni az úrvacsorát, de azt gondoltam, 
hogy ez eretnekség. Gondolataim oda vezettek, hogy Rómába induljak 
azzal a feltétellel, ha ott megmondják, hogy az egyház mikor alapította 
az egy szín alatti úrvacsorát, akkor ebben az egyházi rendben maradok.
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De Rómában senki sem tudta ezt megmondani, még a legtanultabbak 
sem. Ez huszonnégy éves koromban történt. Most hatvan vagyok.”22

Hatvanéves ember visszaemlékezése ez fiatalságára. Ma már nehéz 
megállapítani, vajon mennyire formálta ezt a megfogalmazást a reformá
ció szelleme. Vajon nem a múltba vetítette-e vissza akkori hitét? Minden
esetre ez az egyetlen adat arról, hogy Cordatus egykor Csehországban 
is működött! Amint visszaemlékezik: „cantor” volt, a „clerus minor”- 
hoz tartozott. Vagyis a plébános segédjeként szolgált, és így olykor misét 
is mondhatott. Ebben az időben tehát felszentelt papnak kellett lennie. 
Eszerint 1507-ben avathatták lelkésszé, mert huszonnegyedik életévét
— az 1483. születési évet figyelembe véve — 1507-ben érte el. A csehor
szági működés ténye erősíti előbbi megállapításunkat, hogy tudniillik 
Cordatus családja kapcsolatban volt a huszitizmussal. Sőt az „ . . .  in 
Boemia essem cantor” említése valószínűvé teszi azt, hogy éppen a cseh 
testvérek egyik gyülekezetében szolgált. Ilyen közösségben merülhetett 
fel benne az a mélységes vágy, hogy az űrvacsorát két szín alatt vehesse 
magához. Ez a nyugtalanság késztette őt arra, hogy teológiai-bibliai 
választ keresve kérdésére, felkerekedjék és elinduljon Rómába. De mi
kor járt Cordatus Rómában?

A Wrampelmeyer kiadásában megjelent Cordatus-kézirat, a Tagebuch 
über dr. Martin Luther. . . ,  közkeletűen Asztali beszélgetések-nek neve
zett naplófeljegyzés 250. pontjában találunk erre utalást. Eszerint Cor
datus hallotta Rómában Aegidius de Viterbo lázító beszédét, s tudott 
arról, hogy a pápát detronizálni akarta. Csakhogy e két esemény nem 
lehetett egyidőben. Aegidius, mint az Ágoston-rendiek generálisa 1512. 
május 2-án, az V. laterani zsinat megnyitásán mondott ünnepi beszédet
— de aligha szólt akkor II. Gyula pápa ellen. Viszont 1527-ben próbál
kozott az Angyalvárba húzódott pápa lemondatásával — ám sikertele
nül.23 A visszaemlékezésben abban is téved Cordatus, hogy Gyula pápa 
tette volna kardinálissá Aegidiust. Holott II. Gyula 1503-tól 1513-ig volt 
a pápai trónon, viszont Aegidius 1517-ben lett kardinális.

Hozzávehetjük még Wrampelmeyerből az 1536. számú feljegyzést,24 
amely szerint Luther így mondta: „Sándor pápa hitetlen, látszatra meg- 
keresztelkedett (marannus) volt. Őt Gyula követte, aki olyannyira gyű
lölte, hogy az elődjének címerével díszített minden ajtót és ablakot kivé
tetett, ezt Cordatus látta.” II. Gyula 1506 nyarán vonult be svájci gárdá
jával Rómába. Nagyszabású mecénási tevékenysége révén hatalmas át
alakításokat végeztetett palotáin, s ő kezdeményezte a régi Szent Péter-
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templom lebontását és helyébe antik stílus szerint új, még hatalmasabb 
bazilika építését. A munka megindulása az 1507—8. esztendőkre tehető. 
Cordatus tehát — amennyiben mindezeket látta — legkorábban ezekben 
az években járhatott Rómában. Ne feledjük azonban, hogy Luther is 
felkereste a pápai várost, láthatta mindezeket 1510—11 telén, s lehetséges, 
hogy csak igazolni akarta szavait Cordatusra való hivatkozással.

Melanchthon Cordatus postillájához írt előszavában a római utat nem 
említi, viszont úgy tudja, hogy Bécs után még Ferrarában tanult, s nem
csak Aquinói Tamás, hanem Gerson teológiáját is hallgatta, sőt itt lett 
a teológia doktora.25 Természetesen az idős Melanchthon késői vissza
emlékező adatai nem lehetnek teljesen pontosak. Például úgy tudja, 
hogy Cordatus már 1523-ban ment Wittenbergbe. Annyi azonban 
bizonyos, hogy Cordatus is említi prédikációiban, hogy tanulmányokat 
folytatott Ferrarában.26, , . .. Habár tízszer is elmentem iskoláikba, Bécs- 
b e . .. Ferrarába és Rómába. .. egy szót sem hallottam a Krisztusban 
való igaz hitről. Mivel azonban a szászországi Wittenbergában ezt meg
hallottam és megértettem, ezért eretnek lennék.” Másutt pedig: „ . . .  ál
datlan teológiájuk licenciátusa lettem Ferrarában.. .”27

Vagyis Melanchthon túlzott, amikor ferrarai doktornak mondotta 
Cordatust. Ott csupán licenciátust szerzett, hiszen még 1534-ben, amikor 
Michael Celius könyvéhez előszót ír, hozzáfűzi: „ . . .  ich bin ein Licen- 
tiat der Heiligen Schrift” .28 Csak 1542 után nevezi magát doktornak. 
Vagyis valószínűleg niemegki tartózkodása idején lett a wittenbergi teo
lógia doktora. Viszont a „tízszer” említése némi támpontot ad az idő 
meghatározásához. Ha ugyanis ezt tíz szemeszternek, vagyis öt évnyi 
tanulmányi időnek tekintjük, akkor az 1502—1507. közötti bécsi egye
temi időszaknak felel meg. Ez ismét megerősíti előbbi állításunkat, hogy 
pappá szentelése és kántori működése az 1507. évre esett. Rómában így 
1508-ban járhatott, Ferrarában pedig a következő esztendőkben. Min
denesetre 1512 előtt, mivel a ferrarai egyetem licenciátusai és doktorai 
között 1512-től nem szerepel már a neve. Az egyetemi anyakönyv adatai 
ugyanis hiányosak, s éppen az 1503—1512. évből valók nem találhatók.29
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Cordatus hazánkban
A minket foglalkoztató legfontosabb kérdés, hogy Cordatus vajon mikor 
és hol tartózkodott Magyarországon. Megnyilatkozásaiból és a ránk ma
radt levéltári anyagból sajnos nem adható meg világosan, egyértelműen 
a válasz.

Postillájának egyik prédikációjában azt mondja, hogy „csak a kegyes 
Lajos király idejétől fogva” volt prédikátor Budán, Magyarországon.30 
II. Lajost azonban már kétéves korában, 1508-ban megkoronázták. 
Ez idő tájt Cordatus Rómában és Ferrarában járt. Hammann — Wram- 
pelmeyer nyomán — 1510-re teszi Cordatus budai tevékenységének kez
detet.31 Payr viszont csak 1512 második felére gondol.32 Gyakorlatilag 
azonban II. Lajos csak Ulászló halála után, vagyis 1516-ban foglalta el 
a trónt, tízévesen, amikor kormányzótanácsot állítottak mellé, melyben 
helyet foglalt Bakócz érsek és Bornemisza János mellett Brandenburgi 
György őrgróf is, a király nevelője. Ezért valószínű, hogy Cordatus is 
csak ebben az időben került Budára a humanista körökkel való barátsága 
révén. Az egyik budai iskolában 1516-tól tanított Bartholomeus Frank- 
fordinus Pannonius is, aki nagyon jó viszonyban volt vele, hiszen évek 
múltán is baráti, közvetlen szóval említi Körmöcbányáról írt levelében 
„a mi Konrádunkat”33.

Cordatus papi tevékenységet végzett, és nem tanítóskodott, amint 
Payr előbb feltételezte.34 Szalkay érsek 1525. május 21-i levelében a le
tartóztatott Cordatust budai „presbyter”-nek, vagyis lelkésznek nevezi. 
Prédikátor, hitszónoklatot végző káplán lehetett, s nem plébános, aki
nek elsőrendű feladata az igehirdetések tartása volt. Az ilyen káplánokat 
a plébános fogadta fel; tulajdonképpen személyi szolgálatban állottak, s 
a plébános el is bocsáthatta őket. Míg a javadalmasokat, oltárigazgatókat 
stb. csak kánonjogi eljárással foszthatták meg beneficiumaiktól. Cordatus 
ellátását a plébános biztosította, fizetése csupán évi harminc-negyven 
arany volt. Nem a legfényesebb, de annál kedvezőbb a lakása, valószínű
leg a Várhegy oldalán, nagyszerű kilátással. Mellékesen csak a halotta
kért mondott imádságok, gyászmisék alkalmával kapott két-két aranyat.

Budai esztendeire visszaemlékező adat az is, amit J. Müller említ írá
sában.35 Eszerint Simon Grynaeust is jól ismerte, aki ugyancsak a bécsi 
egyetemen szerzett magister artium fokozatot, majd orvosi és teológiai 
tanulmányokat folytatott. Mint humanista körökben forgolódót Bran
denburgi György őrgróf hívta Budára, és így lett a vári Szent György-
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kápolna mellett működő fiúiskola tanára. Ez az iskola látta el az udvar
beli apródok és énekesfiúk közismereti tanítását. Tanártársai voltak itt 
a Krakkóból jött Johannes Lang és a neves zeneszerző-karnagy Thomas 
Stolzer is. Ez utóbbi Mária királyné biztatására 1522-ben esküvői mo
tettát komponált a 127. zsoltár szövegére, s több más zsoltárfeldolgozást 
is készített.

Grynaeus életvitelére nézve Cordatus nem szépíti a dolgot, amikor 
élvhajhász kicsapongónak mondja, de saját magát sem festi le jobb szín
ben, amikor őszintén beszél anyagiasságáról. Mindez azonban egy le
tűnt korszak jellemzése! Ugyanis mindketten a reformáció irányzatához 
csatlakoztak — legkésőbb 1521-től!

Ugyancsak postillájában említi Cordatus, hogy három évig tartott, 
míg eljutott annak felismerésére, hogy Isten előtt a bűnös hit által, cse
lekedetek nélkül igazul meg, míg aztán Wittenbergben hallhatta és meg
ragadhatta a Krisztusban való hitet.36 Ez is igazolja, hogy Luthernek 
a wormsi birodalmi gyűlésen való magatartása, bátor hitvallása — il
letve az ott járt szem- és fültanúk beszámolói — nyomán indult meg Bu
dán és általában magyar földön a reformációhoz való csatlakozás döntő 
módon. A római egyház már 1520-ban kiközösítette Luthert az „Ex
surge Domini” bulla értelmében, s ezt kihirdették a magyarországi szó
székeken is. Hatása azonban éppen ellenkező lett: felkeltette az „eret
nekség” iránt érdeklődők figyelmét. Cordatus, aki alkalmasint hozzáju
tott Luther műveihez, és György őrgróftól személyes élménybeszámolót 
is kapott, „eretnek”-hajlamával a hit által való megigazulás örömhírét 
kezdte hirdetni, s kemény kritikát gyakorolt a római egyház reprezen
tánsai felett.

Cordatus tevékenysége azonban túllépte Buda határait. Jó barátjának, 
Bartholomeus Frankfordinusnak — ki közben Selmecbányán lett jegy
ző — 1522. május 19-én kelt levele mutatja, hogy a reformációhoz való 
csatlakozása után hamarosan a felvidéki bányavárosokban járt.37 Van, 
aki vándorprédikátorságnak tekinti ezt az időszakot. Ilyesmire utal a 
következő mondat: „Cordatus Konrád és a körmöcbányai eredetű 
budai lelkész Kreuszlin (vagy Kreszling) János misszionáriusokként 
bejárván a bányavárosokat, már 1523-ban Luther szellemében hirdették 
az evangéliumot.”38

Helyesebb azonban vendég-]} rédikátors ág ró I beszélni. Besztercebányán 
éppen 1521-ben heves vita kerekedett abból, hogy a városi tanács a plé
bánossal szemben magának vindikálta a jogot, hogy prédikátort válasz
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szón, illetve hívjon. A békéltetési kísérletek kudarcba fulladtak. A tanács
tagok a reformációhoz húztak, és úgy oldották meg a fogas kérdést, hogy 
Valentinus Schneider bíró egyszerűen vendég prédikátorokat hivatott 
idó'nként városukba. A városi számadáskönyvek mutatják, hogy olykor 
egy-egy nagy ünnepen, máskor hosszabb ideig, például böjti időszakban 
tartózkodott közöttük vendég igehirdető. Már 1522-ből van adatunk 
erre, aztán 1523 húsvétján D. Hoffmannról, 1526-ban S. Bernhardról 
tudunk. Bizonyára így kerülhetett Cordatus és budai társa, Johannes 
Kresling is a felvidéki bányavárosokba. A reformáció itteni erős hatá
sáról árulkodik az az adat, mely szerint már 1522-ben egy besztercebá
nyai hallgatót, Georg Baumhäckelt, találunk a wittenbergi egyetemi anya
könyvben.39

Egyébként a Wittenberg felé meginduló diákáramlás sodrába került 
Cordatus is. Felbolygatott lelkiismerete már évekkel azelőtt kereste az 
igazságot. Nem tudott megnyugodni az egyházi élet fonákságai miatt. 
Ezt éles hangon szóvá is tette prédikációiban. Izgatta az úrvacsora két 
szín alatt való kiszolgáltatásának kérdése. S felkavarta a megigazulás 
mikéntjének keresése. A nála jóval fiatalabb Martin nevű fivére már Lu
ther katedrája előtt ült 1523-ban, hogy hallgassa a tekintélyes doktort. 
Ugyanez évben Budáról Balthasar Gleba és Simon Grynaeus mentek ki. 
Biztató, hívó, bátorító szavakat tőlük is kaphatott Cordatus. Nem is egye
dül, hanem valószínűleg az ugyancsak budai Johannes Uthmannal in
dult Wittenbergbe, ahol 1524. június 19-én immatrikulálták.40

Elsősorban Luthert hallgatta. A ,,forrás”-ra volt kíváncsi! Anyagi 
gondjai ekkor még nem lehettek41, mert hiszen saját pénzén küldött haza 
fivére, Martin szolgájával lutheri könyveket terjesztésre. Ezt a szolgát 
azonban könyveivel együtt megégették valahol Buda határában. Luther 
két levelében is utal erre a szomorú tényre42, s mindkét esetben György
nek nevezi a reformáció első magyar vértanúinak egyikét. Cordatus ké
sőbb Zwickauba kerülve, a Nikolaus Hausmann-nak írt levél margójára 
jegyezte: „János volt a neve, Martin testvérem szolgája, a könyveket 
pedig, amelyeket eladni akart, az én pénzemen vásároltuk.”

Ki lehet ez a János?
Mivel Otto Braunfels Tauber bécsi vértanúságával együtt említi 

Johannes Cruss nevét, Enders őt gyanította 43 De sokkal inkább gondol
hatunk arra az eddig ismeretlennek tartott mártírra, akit Cordatus postil- 
lájában említ, s aki ugyancsak Felső-Ausztriából származott: „ . . .  Han
sen Baumgartner auss dem Landte ob der Ens. . .  ”44 Ez a fiatalember a
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szülőföldről kísérhette Martin Cordatust Wittenbergbe, s vállalkozott 
arra, hogy Luther könyveit Magyarországra hozza. Vállalkozása mártír- 
sággá lett a magyarok német- és „eretnek”-gyűlölete miatt.

Cordatus wittenbergi tartózkodása alatt még aligha tudhatott erről az 
esetről, mert néhány hónapi lelki-szellemi feltöltekezés és hitében való 
megerősödés után visszatért Budára. Újabb budai működése azonban nem 
terjedhetett hosszabb időszakra, mert már 1525 májusának elején barát
jával, Kreslinggel együtt letartóztatták. A rákosi országgyűlés törvény
cikkein még meg sem száradt a tinta, s a klérus már akcióba lépett, hogy 
a veszedelmes „szakadárokat” elnémítsa.

Felvetődik a kérdés, hogy az éppen ezekben a napokban kitört bá
nyászlázadásban volt-e valami részük a letartóztatott prédikátoroknak. 
Két dolgot kell ezzel kapcsolatban figyelembe vennünk. Az egyik: ami
kor a besztercebányai bányászok sztrájkba fogtak, és megtagadták bérük 
felvételét az értéktelenebb új pénzben (nova moneta), a két budai pap 
már Szalkay prímás foglya volt.45 A másik: ellenük a vád egyöntetűen 
a reformáció szellemében való prédikálás (contione heretica)! És nem 
lázadás vagy annak szítása. Bár kétségtelen, hogy élvezték a lázadó mun
kások szimpátiáját. A körmöcbányai tanácstag, Dyonisius Schneider 
és Peter Ungerfeind selmeci városi tanácsos egyaránt mellettük állott, 
sőt. közbenjárt értük a besztercebányaiak közvetítésével az érseknél. 
A besztercebányaiak ugyan már előbb testvérileg figyelmeztették a sel
meci és hodrusi fölkelőket levélben. Elismerték követeléseik jogosságát, 
s azt a reményüket fejezték ki, hogy ebből valami „isteni”, „krisztusi”, 
illetve „evangéliumi” jöhet majd elő, de intették őket, hogy ne használ
janak erőszakot a király és az isteni renddel szemben.46

Ezek a gondolatok nagyon is lényegesek. Jelzik a reformátori tanítás 
továbbgyűrűzését. Hiszen Luther is ezt vallotta-hirdette a német paraszt- 
háborúval kapcsolatban. A keresztyének ugyan kötelesek közbelépni 
a nyomorúságban levőkért, de ezt sohase tehetik erőszakkal és mások 
kárára. A besztercebányaiak levele is jelzi, hogy a bányászfelkelés pusz
tán gazdasági okokból és nem ideológiai alapon történt. Szerencsés Imre 
gazdaságpolitikája ellen tiltakoztak, mert a pénz leértékelése elsősorban 
a kétkezi munkásokat érintette.

A két budai prédikátor harmincnyolc héten át tartó fogságot szenve
dett budai és esztergomi börtönökben. Pedig már május 27-én követek 
mentek Budára érdekükben, amint azt a körmöcbányai számadáskönyv 
bejegyzése mutatja 47 Majd Cordatus barátja, B. Frankfordinus próbált
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közbenjárni érte szeptember 16-án és december 23-án Esztergomban.48 
Végül is a besztercebányaiak levele49, valamint Mária királyné segítsége 
folytán 1526 februárjában szabadultak meg.

Cordatus ekkor hagyta el másodszor hazánkat, s rövidebb ausztriai 
tartózkodás után július 1-én ért újra Wittenbergbe, most már kifosztot- 
tan és szegényen. Magyarországi munkásságát így értékelték késó'bb Lu
therek: „az evangéliumot hirdette Pannóniában!”50 Luther nem sokkal 
ezután készítette el a négy vigasztaló zsoltármagyarázatot a megözvegyült 
Mária királynénak.

Luther küzdötársa

Luther azonnal gondoskodni igyekezett a menekült és otthontalan barát
ról, akinek képzettségét és szónoki tehetségét is jól ismerte. Előbb 
Liegnitzbe ajánlotta az újonnan alapított akadémiára tanárnak. Cordatus 
mint Wittenberg exponense a schwenckfeldiánusok rajongó csoportjával 
került összeütközésbe. Ezek az érzelmi keresztyének a kiválasztottságot 
a lélek belső érzésére építették, elvetették a gyermekkeresztséget, és sem
mibe vették a lelkészi tisztet. Luther eleinte derekas helytállásra biztatta 
küzdőtársát, mondván, az evangéliumé a végső diadal, de 1527. január 
29-én már arra kéri, hogy jöjjön csak hozzá, és hagyja „Krisztus ellensé
geit” magukra.

Rövid wittenbergi tartózkodás után Cordatus Ausztriába, majd Joa- 
chimstalba (Jáchymov, 18 km-re Karlovy Varytól) vándorolt, s itt nő
sült meg. 1528 márciusában már együtt hívja őket Luther magukhoz, 
ahol Martin Cordatus özvegyével is találkozhatnának.

Aztán a tél elmúltával a zwickaui egyik lelkészi állásba ajánlja a refor
mátor Cordatust, akit ott 1529 márciusában meg is választanak. „Li- 
cenciátusnak”, „fidelis et bonus vir”-nek nevezte őt leveleiben, s „a 
hit mind ez ideig meg nem félemlített tanújaként” állította elébük.51 De ez 
a rendíthetetlen férfi újra szektás tévtannal és magatartással került szembe. 
Kemény helytállását Luther így emlegette: „Ha Istennek olyan követre 
van szüksége, akinek az ellenféllel kell szembeszállnia, akkor olyan em
bert használ, mint Cordatus, akinek szava és tette is kemény!”52

Zwickauban értesül Cordatus a magyar földet elárasztó és már Bécs 
felé özönlő török sereg fenyegetéséről. János szász választófejedelem 
segélycsapatokat szervez az osztrákok megsegítésére. Cordatus ekkor a
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„haszontalan papírmázolás” mesterségéhez folyamodott, s a török ellen 
induló katonák részére könyvecskét írt, amelyben nemcsak megindokolja 
Magyarország és Ausztria „romlását”, hanem tanácsot adva biztatja 
a harcosokat, hogy a háborúban is Isten igéjét kövessék bűnbánó szívvel 
és hittel. Végül egy hosszabb imádságot csatolva ehhez, Gabriel Kantz 
tipográfus nyomdájában kinyomatta.53

Zwickauban született meg egyetlen gyermekük, de néhány hetes ko
rában már meghalt, s 1530. április 2-i levelében Luther mint a gyermek 
keresztapja vigasztalja a gyászoló szülőket, s lebeszéli Cordatust arról, 
hogy az ágostai birodalmi gyűlésre utazzék.54 Zwickauban halhatott 
meg Krisztina, Cordatus felesége is, mert többet nem szerepel neve a le
velekben, és a megözvegyült férfi 1531 májusában egyedül ment Witten- 
bergbe, miután a zwickaui városi tanáccsal való vitája miatt el kellett 
hagynia állását. Tíz hónapon át Lutherék vendége, míg 1532 tavaszán a 
közeli Niemegk lelkésze lett. Ebben az időben kezdte el feljegyezni a tár
salgási beszélgetéseket, indítást adva másoknak is ahhoz, hogy gyűjtsék 
egybe Luther mondásait.

A niemegki szolgálat utolsó esztendeiben, 1536—37-ben nagyon fel
izgatta magát a Cruciger, illetve Melanchthon előadásaiban elhangzott 
tanítás miatt, és szélhűdéses rohamokat kapott.55 A megigazulással kap
csolatban ugyanis azt mondották, hogy a jótettek ugyan nem üdvösség
szerzők, mégis „causa sine qua non”-jai az üdvösségnek. Cordatus fel
háborodásában még Lutherhez is fordult, mert ezeket a gondolatokat 
a tiszta tanítástól eltérőnek találta. Luther józanságán és bölcsességén 
múlott, hogy végül is tisztázták a kérdést. Luther kijelentette, hogy az 
újjászületett embernek szükségesek ugyan a jótettek, de nem a megigazu- 
láshoz, az üdvösséghez, hanem a hit gyümölcseiként. Ezzel Melanchthon 
is egyetértett, s így a vihar elcsitult.

1540 őszén Stendalba ajánlotta Cordatust a reformáció három vezér- 
egyénisége: Luther, Melanchthon és Bugenhagen. Itt sem volt könnyű 
dolga a rábízott és sokszor képzetlen, hanyag, a hit dolgában is bizony
talan lelkészekkel. Különösen éles harcba került Joachim Müller lel
késszel, akit végül is egy teológiai vitában sikerült meggyőznie. Stendal- 
ból indult az Odera melletti Frankfurtba, hogy fejedelme megbízásából 
részt vegyen az ottani egyetem doktoravatásán. A beteges és idős embert 
útközben érte a halál. Spandau közelében hunyt el 1546. március 12-én, 
három héttel mestere halála után. Sírja ismeretlen.

Mozgalmas életút színesedik előttünk. Folytonos mozgás, új és új ne
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kibuzdulás, s kemény harcok sora. Elfogadta már 1521-ben a reformáció 
igazságát, s amellett szállt síkra akár az „ó-hitűekkel”, akár városi tanács
csal, akár rajongó tévtanítókkal kellett megküzdenie. Mindvégig állhata
tos maradt. Luther okkal-joggal mondhatta: „Ha máglyára kerülnék, 
dr. Pomeranus (vagyis Bugenhagen) velem jönne a tűzig, de Cordatus 
a tüzbe is!”56

Cordatus jelentősége éppen az, hogy a reformátori tanítás tisztaságáért 
s ennek megőrzéséért harcolt szüntelen minden szolgálati helyén. Nem
csak jó barátja, hanem küzdőtársa maradt a nagy reformátornak. Meg
becsülését, elismerését fejezte ki Luther, amikor a legnagyobb teológusok 
közé sorolta: „Ha most meghalnék, három jó teológus maradna utánam: 
Bugenhagen, Brenz és Cordatus!”57

Mi, magyar evangélikusok is hálával emlékezhetünk reá: itt, Buda falai 
között lett ő azzá, ami: a reformáció elismert harcosává.

1483. november 25. (?) 
1502. április 14.
1507
1508
1509-1510 
1516-tól (legkésőbb) 
1521
1522. május 19.
1524. június 19.
1525. május 21. előtt 
1525. június 18. körül
1525. december 29.
1526. februárban 
1526. július 1.
1526. augusztus elején
1526. december 1.
1527. május—június
1527. júliustól
1528. március 6.
1529. március 31.
1529 őszén
1529. december
1530. április 2. előtt

Életrajzi adatok

született Cordatus Leombachban. 
beiratkozik a bécsi egyetemre, 
pappá szentelik „cantor” Csehországban. 
Rómában.
Ferrarában teológiai licenciátust szerez.
Budán a Mária-templom prédikátora, 
a reformáció hívévé lesz. 
a bányavárosokban vendég igehirdető, 
a wittenbergi egyetem hallgatója.
Szalkay érsek lefogatja Budán, 
esztergomi börtönben, 
a besztercebányaiak levele szabadulásáért, 
harmincnyolc heti fogság után kiszabadul. 
Wittenbergben Luther otthonában.
Liegnitzben főiskolai tanár.
Luther négy vigasztaló zsoltára Mária királynénak, 
ismét Wittenbergben.
Ausztria, majd Joachimstal. Megnősül. 
Wittenbergbe hívja őket Luther.
Cordatust zwickaui lelkésznek választják, 
könyvecskéje Magyarország romlásáról, 
fia születik, Luther a keresztapa, 
meghal a gyermek.

10 145



1531. májustól

1532 tavaszán 
1534
1536-1537 
1537. május—július 
1540. november 16. 
1546. március 12. 
1554. augusztus 1.

tíz hónapon át ismét Wittenbergben. Megkezdi az 
Asztali beszélgetések jegyzését — 1537-ig. 
a közeli Niemegk lelkészi állását foglalja el.
Michael Celius könyvéhez ír előszót, 
vitája Melanchthonnal, Crucigerrel. Betegsége. 
Eislebenben (?), később teológiai doktor lesz. 
Stendalban superintendens.
Spandau közelében meghal.
Melanchthon előszót ír Cordatus Postillájához.
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Leombachi Hertz (Cordatus) Kon
rad monogramja és aláírása

Cordatusnak tulajdonított felirat a sipbachzelli templomfalon. Az igazság nyila szíven 
talál. A reformátori üzenet nyílt megvallása kiváltja a gyűlöletet a pápisták részéről
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Szász János

Dávid Ferenc és a lutheri reformáció

Dávid Ferenc, az Unitárius Egyház megalapítója, tudatos életének első 
szakaszában Luther és Melanchthon hitét vallotta. Ez a szakasz mintegy 
húsz esztendőt ölelt fel; az életre indulás színes forrongását, a külföldi 
tanulmányút világba csodálkozását, a pályakezdés első diadalait és bu
kásait — el egészen a püspöki székig. Kár, hogy kevés mozzanatát is
merjük pontosan, és valószínű, hogy ez a hiányosság késztette életraj
zának kutatóit arra, hogy logikával (néha több-kevesebb fantáziával) 
kiegészítsék az adatokat. így alakult ki az a kép és értékelés Dávid Fe
rencről, amely kánoni tekintéllyel uralkodott az 1960-as évek végéig.1

A kép szerint Kolozsváron született, 1510-ben. Édesapja Hertel Dávid2 
szász varga, édesanyja magyar nemesasszony volt. Szülővárosában a szer
zeteseknél tanult, felsőbb fokon a gyulafehérvári káptalani iskolában, és 
katolikus pappá szentelték föl. A püspöki székhelyen ismerkedett meg 
a humanista műveltséggel, sőt (különös feltételezés szerint!) itt kapott 
ösztönzést a lutheri eszmék irányába is, mert két egyházi felettese — akik 
felfigyeltek tehetségére — mecénási pártfogásukkal 1545-ben Wittenberg- 
be küldték továbbtanulásra. Közben háborús események jöttek, és Odera- 
Frankfurtba sodorták, de 1548 januárjában ismét Luther városában, 
Melanchton egyetemén találjuk, ahonnan két év múlva tér haza 
Erdélybe.

Itthon előbb Besztercén volt iskolaigazgató, majd Petresfalván plé
bános. Részt vett a besztercei káptalan zsinatán, és annak megbízásából 
lutheri szellemű választ fogalmaz a püspök engedelmességet követelő 
leiratára. 1555-ben kolozsvári iskolaigazgató (ludi-magister) lett, majd 
képességeit elismerve vitapartnerül jelölték a széki zsinatra Stancaro 
(olasz orvos, hebraista és teológus) ellen. A vita anyaga első teológiai 
könyve.3 Tehetségét látva Szeben is, Kolozsvár is plébánosának hívta
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meg. Némi habozás után az utóbbit fogadta el, és nem telik el egy év, 
a magyar lutheránusok szuperintendensévé választották.

Időközben felbukkan a svájci reformáció is, és az új egyházfő vitába 
szállt képviselőikkel. A helvét úrvacsoratan rokonszenvesebb volt, és 
kompromisszumot szeretett volna kötni Luther tanítása és az új felfogás 
között. A kísérlet megbukott a szászok ellenállása miatt. Dávid Ferenc 
lemondott magas egyházi méltóságáról, és csatlakozott a svájciakhoz. 
Továbbhaladva antitrinitárius eszméket fogadott el, és végül kiépítette 
az unitárius hitel veket, és megalapította az Unitárius Egyházat. Életmű
vét tudatosan vállalt mártíromsággal pecsételte meg.

Kevés hát az adat élete első szakából. A szászok nem sokat foglalkoz
tak kutatásával, az unitáriusokat viszont jobban érdekelték életének 
1560 utáni évei. Mégis valamiféle nagyvonalúságot, ha nem felületességet 
érzünk e kutatásokkal kapcsolatban. Előfordult, hogy közölt dokumen
tumokat figyelmen kívül hagytak; nem törődtek a történelmi és társa
dalmi háttérrel, pedig az kevés adatot is beszédesebbé tehet és helytelen 
következtetéseket kizárhat; feltételezéseket tényként fogadtak el, bizo
nyító adatok nélkül. A legnagyobb hiányosság azért mutatkozott, mert 
fejlődő hittani felfogását nem vetették egybe a reformáció hittantörté
netével. Ilyen párhuzamosítás elfogadhatatlan lett volna olyan evolucio
nista és liberális szellemben fogant tudományos feldolgozás számára, 
amely minden áron a „haladás apostolát” és a „lelkiismereti szabadság 
bajnokát” akarta látni benne; sokkal inkább mint hivő embert.

Szeretnék pótolni valamit e hiányosságokból.
Dávid Ferenc mélyen hivő ember volt, és így életének első szakaszá

ban jó lutheránus. Sokat tanult Luthertől és Melanchtontól, mindig 
elődjeinek vallotta őket. Igaz, voltak kérdések, amikben túlhaladta mes
tereit (ez a gondolkodó emberek törvényszerűsége), ám az ifjúkor vallá
sos élményei és a hittani gondolatok közül nem egy elkísérte élete végéig. 
Szerencsés a helyzetem is. Az utóbbi években a fellendült antitrinitárius 
kutatás mellett korai életszakaszából is jelentek meg megvilágosító 
adatközlések. Két jeles erdélyi szász történetíróra gondolok elsősorban: 
Binder Pál adatközléseire4 és Erich Roth tanulmányára5, aki Honterus- 
szal foglalkozik és azokkal a hitbeli feszültségekkel, amelyek az egész 
szász univerzitást megmozgatták és hatottak a Brassóban tanuló studen- 
sekre is.6
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Néhány életrajzi adat javítása
1545 januárjából való az első hiteles adat Dávid Ferenc életéből, amikor 
beírják nevét a „Studium Coronenses” néven szervezett brassói felsőbb 
iskola anyakönyvébe. Binder Pál közölte az adatot, és vele kérdésessé 
tette gyulafehérvári káptalani tanulmányait és katolikus pap voltát. 
Sokkal valószínűbb, hogy tanulmányait az otthoni városi iskolában 
kezdte, és már itt Luther-követővé válik az 1540-es évek elején.7 Szülő
városából ment egyenesen Brassóba, a szépen fejlődő erdélyi reformáció 
új főiskolájára.

Az a tény, hogy a „kincses városban” született, meghatározó volt 
Dávid Ferenc egész életére. Kolozsvárt fekvése, fejlődő ipara és kereske
delme Erdély legfontosabb városai közé emelte. Lakossága szász és ma
gyar volt, mindkét nép szellemi kincsestárának örököse. Közigazgatási
lag kívül esett a szász universitás területén, így mentesült annak anyagi 
és szellemi felsőbbségétől. Fejlődése egyedi. Anyagi jólétére magasfokú 
reneszánsz polgári műveltség épült. Sokat adtak iskolájukra, szívós mun
kával teremtették meg jólétük és műveltségük feltételeit, és a dolgok lé
nyegét a forrásokig visszakutatva akarták megtalálni és megérteni. Érté
kelték az egyént. Ez a gondolkodásmód (amelynek kőemlékeiből és mű
vészeti tanúiból sokat láthatunk ma is, és amely kiváló értékeket adott 
a magyar szellemi életnek) alkalmassá tette a város polgárait a „sola 
fide” befogadására. A közgondolkozás alakulása kitapintható. 1521-ben 
— híven a régi hagyományokhoz — Jakab plébános végrendeletét a pá
pához terjesztik jóváhagyásra.8 Tíz évvel később azért idézik a főbírót 
János király elé, mert Kolozsvár megtagadta a püspöki tized fizetését.9 
A korszakról és az átalakulásról árulkodik az a tény is, hogy a város 
utolsó katolikus plébánosa, Wolphard Adrián, humanista műveltségű 
főpap, tudós pedagógus, Janus Pannonius fiológiai hitelességű kiadója, 
hivő, de toleráns teológus.10 Utódjának FTeltai Gáspárt hívta meg a vá
ros, a wittembergi tanultságú reformált lelkészt, a 16. századi magyar 
szellemi élet és a magyar reformáció kiváló egyéniségét. FTeltai plébános- 
sága idején alakul át a város humanista, toleráns szellemisége evangéliumi 
hitté.

Az átalakulás eszmélődő és öntudatosodó részese a tizenhét-tizenkilenc 
éves Hertel Ferenc. Minthogy ez az életkor minden iránt fogékony, fel
tételezhető, hogy az új hittel való találkozás élményét a fiatalság tudás
vágya még élőbbé és gazdagabbá tette. Kolozsvárról a reneszánsz-hu
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manista emberbecsülést, a célratörő kutatásvágyat és a frissen szerzett 
evangéliumi hit éltető melegét vitte magával Brassóba.

A brassói iskola, Honterus lelki és szellemi irányítása alatt11 az egyete
mek alsóbb (artista) tagozatának megfelelő iskolatípust képviselt. Az 
első volt Erdélyben, amelyik ilyen magas szinten oktatott. A teológia 
mellett szorgalmazta a jogi, az irodalmi, a számtani és a természettudo
mányos ismeretszerzést is, mint azt a főiskola könyvtárának korabeli 
jegyzéke és a brassói nyomda gazdag tankönyvsorozata is igazolja.12

Még egy tény befolyásolhatta Dávid Ferencet Brassóban. Ennek meg
értéséhez tudni kell, hogy a reformáció irányai nem kész dogmarendsze
rekkel kezdték pályafutásukat. Adva volt a reneszánsz gondolkodás és 
kritika által előkészített talaj. A reformátorok egyik vagy másik vallási 
tévedés ellen lépnek fel, és a javítás során új tartalommal telik meg a régi 
hit. Sokszor annyira észrevétlenül, hogy az átlag hivő csak akkor észleli 
a változást, ha egy képrombolás alkalmával vagy kolostor szétugrasztá- 
sakor emocionális robbanás történik. Egyébként keverednek a reformá- 
ciós gondolatok és a hozzájuk idomulni tudó katolikus hagyományok. 
Csak évek, sőt évtizedek teltével jegecesednek ki az egyes reformátorok 
tanítása köré a különböző protestáns hitrendszerek, kialakulnak a külön
böző felekezetek. A viták először Róma ellen folynak, később a protestáns 
felekezetek között is. A dogmatizálódás előtt igen gyakran előfordul, hogy 
valamelyik reformált közösségben a másik irány téziseiből is vesznek át, 
és ezt vette észre Erich Roth az erdélyi reformációban.13 Kimutatja, 
hogy Honterus, aki Baselben is járt, megpróbálta összekapcsolni a 
wittenbergi és a svájci reformációt. A szebeni vezetésű és Wittenberg- 
hez hűségesebb vonal mellett teremtett egy brassói, Svájcra is ügyelő, 
liberálisabb irányzatot, amelyet csak halála után, a század második 
felében szorít vissza Nagyszeben. A fiatal studens találkozott ezzel 
a szellemmel. Rájöhetett arra, hogy a reformált irányzatokon belül 
is lehetnek különböző nézetek, és azok vitatkozhatnak egymással. Egy
más nézetét tehát tisztelni kell, a felbukkanó vallásos gondolatokat meg 
kell vizsgálni, és a jót megtartani.

Az Album Oltardinum néven ismert 16. századi szász krónika egyértel
műen bizonyítja, hogy Dávid Ferenc 1548-ban utazott külföldre.14 A 
brassói tanulás és ez az adat lehetetlenné teszi azt a feltevést, amely sze
rint kétszer iratkozott volna Wittenbergbe és járt volna Odera-Frank- 
furtban.15
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Mikor Luther városába érkezett Dávid Ferenc, a nagy reformátor már 
nem élt, így személyesen nem hathatott rá. Az egyházat Melanchton 
vezette igen nehéz helyzetben. Császári támogatással katolikus ellentá
madás indult, és átmeneti válságot idézett elő. Luther eredetileg nem 
akarta a szakítást Rómával, csupán az egyházi visszaélések kiküszöbölé
sét, egy lélekből fakadó, aktívabb vallásos életet. A Szentszék makacs
sága, a tragikus parasztfelkelés, a fejedelmek állásfoglalása viszont a sza
kítás és a borzalmas vallásháború felé sodorta az eseményeket. V. Ká
roly császár a zsinattól várta a végső rendezést, és ennek bekövetkeztéig 
ideiglenesen rendezte a két tábor egymás melletti életét az „Interim” 
törvény kiadásával. Az átmeneti helyzetet mindkét fél arra használta, 
hogy sorait rendezze és eszméit tisztázza. Melanchton, humanista gondol
kodásával és a dogmáktól való idegenkedésével, az engedékenység állás
pontjáról próbálta enyhíteni az ellentéteket. Jelszava volt: szükséges dol
gokban hűség, a többiekben engedékenység, a keresztény megbékélés ér
dekében. „Doctrina necessariá”-kat állapít meg — amelyekhez élete 
árán is ragaszkodik —, és „adiaphorá”-kat, amelyeket lényegteleneknek 
tart az üdvösség szempontjából, és a vita során feladhatónak. Eljárásá
val a közeledést akarta szolgálni, de éles kritikát kapott híveinek ortho
dox részétől. Kálvinék is szembefordultak a kompromisszumos megoldá
sokkal. Dávid Ferencet kolozsvári hagyományai, FTonterus szabadabb 
gondolkodása és nem utolsósorban egyénisége a közeledést keresők olda
lára sorolta. A viták láttán megerősödött benne az ember dogmák fölötti 
értékének gondolata. Ugyanakkor Luther és Melanchton szellemisége 
olyan pozitív hitbeli tartalommal erősítette meg, hogy kritizáló készsége 
soha nem vált rombolóvá. Zsinórmérték maradt számára a Credo és a 
Szentírás, valamint az isteni ajándékként értékelt hit. A wittenbergi 
egyetemen fejeződött be szellemi felkészülése az életre, és alakult egysé
ges világnézetté vallásos hite.

Van néhány tanulsága Dávid Ferenc „javított” életrajzának. Az első 
az, hogy életre indulásának leggazdagabb élményeit a lutheri reformáció
tól kapta. Nem egy kísérte élete végéig ezek közül az élmények közül. 
A második tanulság: soha katolikus teológiai és gyakorló vallásos élet 
hatása alatt nem állt. A harmadik: Kolozsváron is (lutheránussá létele
kor), Brassóban is, Wittenbergben is olyan események gyújtópontjába 
került, amelyekben orthodoxia ütközött össze szabadabb, embert érté
kelő vallásossággal. Lehet, hogy ez tudatosította benne a hitbeli igazsá
gok kutatásának vágyát, a dogmák felett való vitatkozásnak jogát a hit-
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tani átértékelések szükségességének gondolatát. Azt is megtanulhatta 
Heltaitól, Honterustól, Melanchtontól egyaránt, ez nem jár feltétlenül 
hitetlenséggel.

Luther és Melanchton öröksége

Dávid Ferenc unitárius életszakaszának kezdetén, 1567-ben — mintegy 
számvetést tartva —, őszinte vallomást tesz addigi hitbeli fejlődéséről:

„De az mostani időben is, szükség meglátni miképpen vigyön ki az 
Űr Isten minket az lelki Babilonból.. .

Mert legelőször Luther és Philep Melanchton írását atta minékünk, 
mellyek csak az bűnnek bocsánattya ellen való practicát rontották meg, 
s ezeket megtanulván úgy ragaszkodánk osztán az Saxoniabeli tanítók
hoz.

Ennek utánna nem sok idő múlva, a Csehekhez hajlánk, de nem a tu
dománynak tisztaságában hanem csak az anyaszentegyháznak igazgatá
sában.

Hogy penig ezeknek utánna az Helvécia belieknek írásokat kezdők ol
vasni. Kik mind a Saxoniabelieknek, s mind a Cseheknek tévelygéseket 
kárhoztattyák vala, látván azoknak tisztább tudományokat mi es öszve- 
társalkodánk velek.

De mostan immár más hadnagyokat, más vezéreket adott az mi kegyel
mes atyánk. Kik az Antikrisztusnak mélyebb tévelygését törlik el.”16

Az idézet egyértelműen bizonyítja, hogy Dávid Ferenc először Luther 
és Melanchton tanításait vállalta tudatosan, és azt is, hogy unitárius 
útra indulásakor hatottak rá a két reformátor eszméi.

A wittenbergi reformátor értékelése és tisztelése más idézettel is bi
zonyítható: „Innet lön Luther Mártonnak ennyi sok munkája az Krisz
tus koporsójának felnyitásában, mikoron rontani kezdé a sok búcsút, 
purgatóriumot, szentelő vizet, a misét, és mind az egyébféle sok károm
lásokat, melyben az örök életnek megnyerése helyeztetik vala.17 Az „öröm 
esztendeje”-ként ünnepli fellépésének évfordulóját: „Az örömnek esz
tendeje pedig, melyben minden szolgák az ő elveszett jószágokra térnek 
vala, nem heába volt Isten parancsolatja szerint mindenkoron elmúlha- 
tatlanképpen az ötvenedik esztendő vol t . .. Mostan vagyon annak ötven 
esztendeje, hogy Luther Márton fel kezdé bontogatni a Krisztus kopor
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sóit, melyekben az örökéletnek megnyerése helyeztetik vala, tudniillik 
búcsúban, purgatóriumban, misében és szentelt vízben. Mert Krisztus 
születése után ezerötszáztizenhét esztendőben kezde Luther ezek ellen 
támadni, melynek most ötven esztendeje vagyon.”18

A következő kérdés most már az, hogy az előfutár iránti tisztelet mel
lett mit őrzött meg a tanítvány mesterei vallásosságának elvi alapjaiból.

Közismert, hogy Luther egy konkrét egyházi visszaélés ellen emelte 
fel szavát. (Dávid Ferenc: , , . . .  a bűn bocsánattya ellen való practikát 
rontotta meg.”) Valójában sokkal lényegesebb dolog történt. Egy új 
teológia és ezzel együtt új emberértékelés körvonalai rajzolódnak fel. 
Ennek az értékelésnek lényege a következő: Az ember csak hitén keresz
tül (sola fide), tehát intézményes egyház közbejötté nélkül kapcsolódik 
Istenéhez. Hite viszont teljes egészében Isten kegyelmének (sola gratia) 
adománya, és csakis a Szentírásra (sola scriptura) épülhet fel. A hit tö
kéletes csoda, Isten megvallásának csodája. A vallásosság mélységes és 
bensőséges (tehát a hit segítségével elnyerhető) élménye a bűnbocsánat
nak. Nem behódolás az egyház hierarchiája és tanrendszere előtt, hanem 
a hivő egész valóját átható bizalom Isten iránt.

A hármas alapra (sola fide, sola gratia, sola scriptura) épült Dávid 
Ferenc hite is. Élete végéig. Kétségtelen, hogy lelki adottságai is alkal
massá tették erre, de a tanítómester Luther és Melanchton volt. Igaz, 
a bűnbocsánat kérdésével nem foglalkozott különösebben, ezt azonban 
elvégezte már felléptéig a reformáció teológiája. Igaz az is, hogy a wit
tenbergi és a svájci reformációs mozgalmak hittételeiből többet átvett, 
sőt át is értékelt. Volt olyan tétel is, amit elvetett. Legtovább a Szenthá
romság kérdésében ment el. Lelkének alapélménye azonban nem válto
zott. „De miért a hit az Isten ajándéka, ő adja azt, mennyit és kinek akar 
és mikoron” 19 — mondja lutheri szellemben. Isten az a végtelen irgal
masság és kegyelem — véli más helyen —, aki gondoskodik az ember 
üdvözüléséről, „Ebben az egy magasságbeli Istenben, Krisztusnak Aty
jában, mennynek és földnek teremtőjében (Act. 17) erős hittel hiszünk, 
legelőszer, mérthogy csak ő egyedül az ő mérhetetlen irgalmassága sze
rint idvezitött minket az újonnan való születésének, mosogatásának és 
szentléleknek megújításának általa, melyet mireánk hűségesen öntött a mi 
megidvössítőnknek Jézus Krisztusnak általa.”20 Sokszor Ítéli meg a 
Szentírást lutheri mértékkel: „Mindeneknek előtte helyen kell ezt hagy
nunk, hogy semmi emberi szerzések és semminemű következések nem 
szükségesek az idvességre, minden befoglaltatott a próféták és az apos
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tolok írásaiban hűségesen, és ennek okáért int minket a Krisztus (Jn 5), 
hogy csak az írásokra siessünk, mely írások egyedül csak bizonyosak és 
igazak, és ezért mindenkoron szemünk előtt legyenek. . .  Csak az Isten
nek igéjében kell azért megnyugodnunk, és semmit azon kívöl nem kell 
sem hinnünk, sem cselekednünk, avagy rendelnünk.”21 Ismét más he
lyen írja: „Elég az mi idvességünknek utának megkeresésére a próféták, 
evangélisták és az apostolok írása. Gyönyörűséges és mennyei étel az 
evangéliom az híveknek szivekben, kihez ha valaki hozzáteszen valamit, 
méreggé válik az mindjárast.”22

Jellegzetes Luther állásfoglalása a világtörténettel kapcsolatban is. 
Ez a gondolat is nyomot hagyott Dávid Ferenc tanításai között. Luther 
szerint a világ isten és a sátán közötti harc színtere. Amikor Ádám bűn
be esett, tulajdonképpen a teremtés munkáját rontotta meg. A hivő em
bernek kötelessége Isten szövetségeseként venni részt ebben a küzdelem
ben. Arról is meg volt győződve, hogy ez a harc végső fázisához közele
dik. Az ótestamentumi jóslatokból kiszámított feltevések szerint (és 
ebben Luther nem állt egyedül) a világ életkora hatezer esztendő lesz, 
amelyből az utolsó évezred Krisztus után ezerben kezdődött. „Ennek az 
ezernek a vége felé igen elszabadul az ördög, és a római püspök Anti- 
krisztussá lesz, még a kard hatalmával is.”23 Ezzel a mondattal újabb 
összekötő kapocs bukkan fel Kolozsvár és Wittenberg között, és ez az 
Antikrisztus eszméje.

Az Antikrisztus-fogalom ősi a keresztény dogmatörténetben. Először 
a késői újtestamentumi kor irodalmában kerül elő, de ismeretes volt az 
egykorú zsidó—hellén szellemi életben is. Démoni, misztikus alak, Isten
nek és a Messiásnak ellenlábasa. Alig vannak emberi vonásai. Az egy
házi kánon fokozatos fejlődésével párhuzamosan egyre emberibbé válik 
és a tévtanok hordozóját testesíti meg. A 12. századtól kezd alakulni az 
a nézet — nyilvánvalóan a pápaság világi hatalmának kiteljesedésével —, 
hogy maga a pápa az Antikrisztus. A gondolat sűrűn előjön az erősödő 
ellenzék körében. Wiclif röviddel halála előtt befejezett főművében, 1384- 
ben már skolasztikus precizitással fogalmazza meg az ellenzéki nézeteket, 
mert szerinte egyetlen igaz princípium van, a Szentírás, azaz Isten törvé
nye. A pápák és zsinatok végzései emberi tanítások, és értékük csak akkor 
van, ha szó szerint tartalmazzák a Szentírás igazságait. Az Egyház az 
Antikrisztusé, mert az igazinak csak egy feje lehet, Krisztus. Mivel pedig 
az Úr semmiféle primátusságot nem adott Péternek, a pápa az Antikrisz
tus.
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Luther különösebben nem foglalkozott az Antikrisztus gondolatával, 
egészen addig, amíg a kiátkozással végződő szentszéki eljárás meg nem 
indult ellene. Ettől kezdve egyre határozottabban azonosul szemléleté
ben a pápasággal. „Az Antikrisztust — hangsúlyozza Luther — arról 
lehet felismerni, hogy mindenben az ellenkezőjét teszi annak, amit Krisz
tus tett. Ez főleg Isten igéjével szembeni ellenséges magatartásában mu
tatkozik meg; ezt ugyanis a [pápai] Antikrisztus saját nagyszámú törvé
nyeinek rendeli alá, mivel ezzel önmagát Isten igéje fölé helyezi, így ma
gának Istennek is fölébe akar emelkedni — azonban mindezt titokban, 
észrevétlenül teszi, s ezért különösen veszélyes. A pápista egyház 16. szá
zadi elvilágiasodásában, gazdagságában és pompakedvelésében Luther 
szintén az Antikrisztus jeleit látta. Az istentelenség általános növekedésé
ben azonban egyben az Antikrisztus legyőzetését és a vég közeledését is.”24 

Miként alakul ez a harc az embertől függetlenül, és miként alakul az 
emberi közösségben, a társadalomban? — Más szavakkal: milyen for
mája van az apokaliptikus küzdelemnek, és milyen törvények szerint 
alakul a társadalom, amelyben az Istennel szövetséges hívőnek élni kell? 
Az első kérdésre adott válasz az Antikrisztus, illetve Pápa-Antikrisztusról 
való tanítást és az utolsó idők kérdését veti fel; a második a „regnum” 
(világi hatalom) és a „sacerdotium” (egyházi felsőbbség) viszonyát vizs
gálja meg. Mindkettő fontos témánk szempontjából.

Dávid Ferenc elfogadta Isten és a Sátán közötti harc (és az embernek 
a harcban való szerepéről) újrafogalmazott lutheri téziseket. „Mert mi
képpen az eset után mingyárast Ádám fiaiban vetélkedés támada és ha
lálos gyűlölség: Azonképpen két isteni tisztelet, hamis és igaz, az embe
rek között emeltetett fel. Az igaz úgy, mint Istennek leikétől, az ő igéjé
nek folyása szerint, az hamis pedig az pokolbeli ördög irigységéből, az 
igazságnak meghomályosítására, nagy háborúságra és vetélkedésre okot 
adó. . . .  Dühödnek efféle dolgokban ez világnak fiai. De az Isten az ő 
híveitől különb ítéletet vár, és cselekedetet kíván. Tudniillik, hogy lel
kűket megpróbálják és az hamis prófétáktól önnön magokat megoltal
mazzák, mely cselekedethez Istenhez való könyörgés, az Szentírásban 
való tudakozás és ez világnak tettetős méltósága mellől való eltávozás 
kívántatik, sőt inkább Istentől felépített elme, melyben a választásnak 
magva béhintetvén gyökeret vert.”25 

„Annak okáért, mikor látná az Antikrisztus, hogy Istennek erős és 
igaz igéit teljességgel nem ronthatná, avagy valamit abból ki nem töröl
hetne, ilyen okossággal indulna el az ő dolgában, hogy mindenkoron jobb
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értelemnek, avagy magyarázatnak színe alatt többet-többet kezde hozzá
adni az együgyű tudományhoz, hogy így az eretnekek is könnyebben meg- 
gyó'zettessenek, és eképpen lassan-lassan meghomályosítván az Istennek 
igéit, fel kezdé építeni az ő külenb-külenbféle kőből és mészből rakott 
Babilonának tornyát.”26

„De ama kegyelmes és felséges Atya Isten, ki az ő híveit sem Égyiptus- 
ban, sem Babilonban el nem hagyta, mikoron az ő irgalmasságának és 
kegyelmességének ideje eléjütt, nem hagy minket is, hanem megjelentvén 
az ő igazságát, az igaz tudományt, kiviszen immár lassan-lassan az Anti- 
krisztus fogságából, hogy megvilágosítson mindnyájan, kik ez ideig a 
vakságban fekedtünk, mert a Babilonból, a zűrzavarból az ő anyaszent- 
egyházába kell immár mennünk az Antikrisztustól az igaz Krisztushoz, és 
a végéről az eleire kell térnünk; mely dolgot rendszerént megmutatunk 
tenéked, hogy nyilván legyen és ez visszatérő úton meg ne botránkoz- 
zál.”27

Kézenfekvő párhuzamot vonni ebben a kérdésben a wittenbergi és 
a kolozsvári reformátor gondolatsorai között. A lényeg mindkettőjüknél 
a világméretű harc, amelyben a hivő ember kötelessége részt venni Isten 
szövetségében. Az Antikrisztus-pápa mind a kettőnél a sátán eszköze. 
Mivel pedig az ember üdvözülése az isteni kegyelemből kapott hitre épül, 
amely a Szentírásra alapozódik, az Antikrisztus pápa ezt az alapozást, 
a Szentírást támadja a hivő ember megrontására. Mégpedig nem nyílt 
sisakkal, hanem alattomosan. Közérthetőbb magyarázás ürügyén meg
másítja a szent szövegek lényegét, és az Isten tisztelése ürügyén a szertar
tások közé olyan dolgokat csempész be, amiről sem Jézus Krisztus, sem 
pedig az apostolok gondolni sem mertek. A sátán uralma azonban le
tűnőben van. A wittenbergi eseményekkel meginduló erjedés meg fogja 
semmisíteni az Antikrisztus „hamis leleményét, és megtisztul az egyszerű 
vallásosság” . Természetes hogy a megtisztulás folyamatának értelmezé
sében van már különbség Luther és Dávid között. Pontosan az az ötven 
esztendő, amely eltelt fellépésük között. A kolozsvári reformátor bele
építette a tisztulás menetébe azokat a hitelvi módosításokat, amelyeket 
a reformáció alkotott Luther fellépése után. Ez azonban a lényegbeli ha
sonlóságokon semmit nem változtat. Mint ahogy az sem változtat, hogy 
Dávid Ferenc a Szentírás megtisztításával elkezdődő „utolsó idők” 
megálmodásában nem Lutherre és Melanchtonra támaszkodik elsősor
ban, hanem néhány kitűnő antitrinitárius gondolkodóra. Szervétre, Cas- 
tellionra, Curionéra gondolok, és mindenekfölött Martin Cellariusra,
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akinek nevét sokszor idézett munkájában is említi. („Cellárius Márton 
is azon üdó'ben irá könyvét az Istennek cselekedeteiről és az Anya- 
szentegyháznak tisztulásáról, melyet Argentoratumban nyomtattak ki 
1527. esztendőben.”28

Egyetlen pont van, amiről Dávid Ferenc feltűnően (és valószínűleg 
tudatosan) hallgat a végső dolgokkal kapcsolatosan, pedig mesterei ala
posan foglalkoznak vele. Nem veszi át, vagy legalábbis nem hangsúlyozza 
azt a tézist, hogy a török veszedelem a végső idők megtérésre intő és figyel
meztető csapása. (Turea dei flagellum.) Meggyőződésem szerint ez ért
hető. Az erdélyi fejedelemség török védelem alatt jött létre. János Zsig- 
mond fejedelem udvari papja nem feszegethette ezt a kérdést, vagy leg
alábbis nem lett volna politikus tőle.

Említettem, hogy fontos kérdés a sacerdotium (egyházi felsőbbség) 
és a regnum (világi hatalom) viszonya. Itt is kimutatható Luther Márton- 
hatás, nemcsak Dávid Ferencre, hanem a 16. századi erdélyi társadalomra 
és törvényalkotásra is. Valamennyi reformációs irányzat tagadta, hogy 
a római pápa, mint Péter utódja, örököse lenne valamennyi egyházi 
hatalomnak; valamint azt, hogy a püspökök mint apostoli utódok jogo
sultak az egyház kormányzására. Abban viszont eltértek, ki lépjen he
lyükbe.

Luthernél nem különösebben központi kérdés az egyházi szervezet. 
Egyrészt azért vallotta ezt, mert remélte, hogy a kifogásolt visszaélések 
megszüntetésével helyreáll az egyház szervezete. Másrészt azért, mert ta
pasztalta, hogy a Szentírásban sincs különösebb jelentősége a szervezeti 
kérdéseknek. Fontosabbnak tartotta a hitelvek tisztaságát. Mikor meg
történt a szakadás a Curia és Wittenberg között, meg kellett szervezni 
az új irányzat egyházát. Luther megtartotta a régi püspöki szervezetet 
új értelmezéssel. Az egyház reformálása során kialakult, „egyetemes pap
ság” tételéből nem következik — mondotta —, hogy az egyház kormány
zásában mindenki intézkedési jogot nyerjen. Továbbra is végezzék ezt 
a püspökök, de nem természetfölötti adományból nyert hatalomból, 
hanem a rend érdekében. Az egyház külső feje az államfő, mert az ural
kodó ilyen minőségben és nem egyszerű tagként vesz részt az egyházi 
életben. (Praecipium membrum ecclaesiae.) A szuperintendens vagy a 
püspök a fejedelem megbízásából végzi a kormányzás nehéz munkáját. 
Külön joghatóság a konzisztórium. Az eklézsiák ellenőrzésére a püspök 
vizitációkat kell tartson. Az egyházközségeknek nincs egyházalkotmányi
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jelentőségük, és legfeljebb a papválasztásba és vagyonkezelésbe szólhat
nak bele. Bár a megerősítés joga a választásoknál is a fejedelemé.29

A lutheri egyházjogi koncepció gyakorlatilag átment Erdélybe is. 
A fejedelem, János Zsigmond, aki egyébként is érzékenyebb volt vallás
ügyi kérdésekben, teljesen kezébe tartotta az egyház irányítását. A hitvi
tákat ő rendeztette. A vitákra bírákat, moderátorokat neveztetett ki. 
Az egyházi sajtótermékekről ő gondoskodott. Többször végighallgatott 
disputákat. Előterjesztéseire országgyűléseken hozták a vallásügyi törvé
nyeket és határozatokat. E törvények közül a legklasszikusabb 1568-ban, 
Tordán alkotott „lelkiismereti szabadság” törvénye, amelyik nemcsak 
azért rendkívül értékes, mert az első, feudális törvényhozói hatalom által 
kimondott ilyen nemű törvény, hanem azért is, mert indoklása teológiai. 
„Senki vallásáért ne háborgattassék. . .  mert a hit Isten ajándéka, és 
az hallásból lészen.”

Amíg a fejedelem és udvari papja között összhang volt, ez az egyházi 
jogi gyakorlat olajozottan működött. János Zsigmond halála után, a 
Báthoryak végleges győzelmével megváltozott ez a helyzet. Dávid Ferenc 
is, az új fejedelem is kezdte elhagyni a lutheri egyházjogi felfogás leglé
nyegesebb elemeit. A Báthory-család hűséges maradt a katolicizmushoz, 
de az adott helyzetben Erdélyben a reformációt visszacsinálni nem lehe
tett. Első lépésként Dávid Ferencet, a legerősebb alakját próbálták jogi
lag korlátozni. Bevezetik a cenzúrát, elmozdítják az udvari papságból 
Dávidot (erdélyi viszonylatban ez rendkívül fontos volt). Bevezetik az 
újításkorlátozást a hitbeli kérdésekben (innovációs törvény). Rendezik 
az unitárius püspök jogi státusát, hogy közjogi méltóságánál fogva fe
gyelmezzék a „renitens” püspököt.30

Dávid Ferenc válaszképpen egyre jobban hajlik a zsinat felsőbbségé- 
hez az országgyűléssel szemben — legalábbis vallási kérdésekben. 1579. 
február 24-én, a tordai zsinaton (ez volt az utolsó, amit ő hívott össze) 
végleg állást foglal az ellen, hogy a hit dolgaiba a világi hatalom bele
szólhasson: „ . . .  az isteni tudomány és igazság keresése a lelkipásztorok 
kötelessége. . . ,  akik az antikrisztus sötétsége elűzésében munkálódnak, 
azokat senki nem mondhatja büntetésre méltóknak. Mert az ilyenek nem 
újítanak, hanem amiket hamis magyarázatokkal homályba burkoltak, 
azokat régi fényükbe visszaállítani törekednek.”31

Százöt esztendővel ezelőtt jelent meg az első tudományosan megalapo
zott életrajz Dávid Ferencről. írója, Jakab Elek — a kor divatos törté
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neti és teológiai szemléletéhez hűen — egy progresszív szabadgondolkodó 
portréját látta meg benne. Ez a portré az elmúlt évtizedeken végigkísértett. 
Tó'le indult ki valamennyi késó'bbi méltató. Mint minden elfogult portré
nak, ennek is az lett a tragédiája, hogy egyoldalúvá vált, és elsikkadt 
benne a teljes emberkép. Ravasz László, korlátolt elfogultsággal, így ír 
már róla: „ . . .  lázasan keresi az igazságot, de azt soha nem találja meg, 
m ert. . .  nem a találás fő' nála, hanem maga a keresés. . .  elméleti refor
mokat hajszolt egész életen át, anélkül hogy a vallásos élet gyakorlati 
szükségleteit egy pillanatra is méltatta volna. . .  élete utolsó pillanatáig 
tartó destruktív munkában minden pillanatát arra használta, hogy le
rontsa az oltárt, amelyet az előző pillanatban még szentségesnek tar
tott.”32 Az idézetet kontrasztként állítottam a kép mellé, amit én szeret
tem volna megsejteni Dávid Ferenc igazi arculatáról.

Dávid Ferenc a reformáció századának gyermeke volt, annak a forra
dalmi évszázadnak, amely társadalmilag is, hitbelileg is megrendítette 
az akkori Európát, és új világ beköszöntését hirdette. Ebben a században 
helytállni és előrehaladni — erős hit kellett hozzá. Benne megvolt! 
Nem a „minden áron új” volt a célja, hanem az igazság keresése. Luther 
és Melanchton biztos alapokat adott hitbeli fejlődésében. A Szenthárom
ság titkainak kutatása közben egy pillanatra sem tért el a „hit Isten aján
déka”, „a Szentírás egyedüli hitelessége” és az „isteni szeretet és kegye
lem” gondolatától. Ha hozott is új gondolatokat, ezekben következetes 
volt, ám az örökölt vallásosság többi eszméjéhez, hittételéhez hűséges 
maradt.

Luther és Melanchton a 16. század lelki átalakulásának két fényes 
csillaga, de éppen olyan mély hivő, világot formáló egyéniség Dávid 
Ferenc is, aki egy sok sebtől vérző országtöredéknek, Erdélynek létharcá
ban hirdette Isten evangéliumának diadalát.

Jegyzetek

i Dávid Ferenc életrajza három kutató alapozására és későbbi adatközlésekre 
épül fel. A három alapmunka: Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. Elítéltetése 
és halála háromszázados évfordulójára. I —II (Bp. 1879). A második kötet 
forrásközlés. — Kanyaró Ferenc: Dávid Ferenc (Keresztény Magvető 1906. 
1-16; 65-80; 134-158; 192-228; 237-265). -  Borbély István: Dávid 
Ferenc és kora (Keresztény Magvető 1910. 121 — 143; 191 — 199; 300—314; 
1911. 45-50; 92-104; 174-179; 240-246; 313-317; 1912. 20-34).
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2 Dávid Ferenc eredeti neve Hertel Ferenc volt, és a kor humanista divatja sze
rint felvette édesapja keresztnevét vezetéknév gyanánt. így lett Franciscus 
Davidis, magyarosan, Dávid Ferenc.

3 Dyalisis scripti Stancari contra primum articulum synodi Seciensis, qui de 
doctrina controvertitur, conscripta per Franciscus Davidis (Claudopoli DMLV). 
Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNY) I. 127.

4 Binder Pál: (Sebesi Pál néven is ír!) Újabb adatok Dávid Ferenc családjáról 
(Keresztény Magvető 1972. 30—48). — Adatok Dávid Ferenc életrajzához 
(Keresztyén Magvető 1972. 133 — 146). — Dávid Ferenc családja és a kolozs
vári Hertel nemzetiség (Keresztény Magvető 1979. 104—125).

5 Erich Roth: Die Reformation in Siebenbürgen Ihr Verhältnis zu Wittenberg 
und Schweiz I —II (Köln—Gratz 1962—1964).

6 Adatok a Király föld protestáns egyházainak történetéhez a 16. században 
{Református Egyház 1967. 59—63). — Részletesebben és értékelve: Keresz
tyén Magvető 1972. 133 — 134.

7 Dávid Ferenc katolikus stúdiuma és papsága igen problematikus. Tanulásá
ról Czwittinger feltételes módban tudósít:...... első oktatása a hazai, tehát
hihetően a kolozsvári és gyulafehérvári iskolákban történt” (Specimen Hun- 
garie Litterae Lpzg. u. Frankfurt 1711). Vö. Jakab: I. m. I. 3. — Katolikus 
pap voltáról a besztercei gimnázium albuma tesz említést, amidőn listába 
szedi az iskola rektorait a reformációtól kezdve. Ebben kilencedik Dávid, 
akinek neve után ez áll: „Ennek a kilenc igazgatónak szolgálata még a pá- 
pistaságra esett.” (Keresztyén Magvető 1972. 140.) Csakhogy mindkét adat 
százhatvan évvel későbbi, és valószínűsítő tények sem erősítik meg. Beszter
cén a plébánosa Albert Kürschner, kolozsvári eredetű, 1543-ban Witten- 
bergbe tanuló lutheránus lelkész. (Binder Pál: Dávid Ferenc rektor besztercei 
papja: Albert Kirschner [1508 — 1564] Keresztyén Magvető 1981.217—220). 
— Sokkal valószínűbb Aranyosrákosi Székely Sándor adata (Unitária vallás 
történetei Erdélyben Kolozsvár 1843. 71.), aki szerint 1540 körül lutherá
nussá lesz, mint kolozsvári altanító (collaborátor), tehát olyan idősebb diák, 
aki segédkezik a kisebbek tanításában.

8 Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár történetéhez (Bp. 1880—88.1. 353 — 354).
9 Jakab: I. m. I. 372.

10Vö. Heltai Gáspár: Háló... (A Magyar Tallózó sorozatban megjelent új 
kiadás: Bp. 1979.131 — 132). — Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 
1565-ig Bp. 1922. 145.

11 Honterus pontos brassói feladatkörét nem ismerjük. Valószínű hogy az 
iskolaüggyel is kapcsolatos volt, bár hivatásos pedagógusi működésének 
nincs emléke. Az biztos, hogy humanista tudományosságával, könyvkiadá
sával iskolai szakemberként is jó hírnevet szerzett magának. Ez a városi 
tanács „tiszteleti ajándékaiból is kitűnik, amivel megköszönték időn
ként a brassói ifjúság neveléséért való fáradozásait.” Erich Roth: I. m. 
I. 56.

12 Erich Roth: I. m. — Dankanits Ádám: 16. századi olvasmányok (Bukarest 
1974. 12). — Joseph Dück: Geschichte des Kronstädter Gymnasiums (Kron
stadt 1855).
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13 A kétféle (brassói és szebeni) irányzat küzdelmére: Erich Roth: I. m. I. 
56-196.

14 Az Album Oltardium krónika Andreas és Martin Scherrer szász krónikások
nak, Dávid Ferenc kortársainak, feljegyzéseit tartalmazza. A kéziratot 
Henne Xavér Ferenc gyulafehérvári prépost Kemény József részére adta át. 
A Kemény-gyűjteményből adta ki Eugen von Trauschenfels: Deutsche Fund
gruben zur Geschichte Siebenbürgens. Neue Folge (Kronstadt. 1860). A 16. 
lapon a vonatkozó szöveg így hangzik: „1548. Eodem Anno ist Franciscus 
Klausenburger nach der Wittenberg vereyset.” Studens korában Dávid 
Ferenc a Franciscus Klausenburger, illetve a Franciscus Kolosvariensis 
elnevezést is használta.

15 A hagyományos felfogás szerint 1545—46-os tanévben iratkozik be először 
a wittenbergi egyetemre. Kanyaró Ferenc az Odera-Frankfurt-ban tanuló 
hallgatók között véli fölfedezni (Keresztyén Magvető 1895. 288). Botár Imre 
az átiratkozást a háborúval indokolja, ami elől a wittenbergi diákok más 
egyetemekre széledtek (Unitárius Élet 1955. 3. sz.). Cáfolja a külföldi beirat
kozásokat Binder Pál (Keresztyén Magvető 1972. 135 — 137). Sajnálatos, 
hogy a szerzők nem vették figyelembe Pokoly József Egyháztörténeti Adatok 
című közlését (Keresztyén Magvető 1898. 34), amelyből kiderül, hogy az 
a diák, aki 1545 —1546-os tanévben „Franciscus Litteratus Klausenburg 
Ungarus” néven a wittenbergi egyetem anyakönyvébe Íratja magát, az 
Balásfy Ferenc, Basilius István testvére.

16 Dávid Ferenc: Rövid Magyarázat. . .  1567 (RMNY I. 232. E. iv).
17 I. m. Aiii. iv.
181. m. Gii. iv.
19 Dávid Ferenc: I. m. Pii. iv.
201. m. K. iv.
21 Pii. iv.
22 C. iv.
23 Luther Márton: Supputatio annorum mundi (Wittenberg 1541). Idézi Helmuth 

von Glasenapp: Az öt világvallás (Bp. 1981. 322—23).
24 Zsindely Endre: Luther és Róma (Theologiai Szemle 1983. 258).
25 Dávid Ferenc: Első része az Szentírásnak külen külen részeiből vött prédiká

cióknak. . .(RMNY I. 269). Az Ajánlásból.
26 Dávid Ferenc: Rövid Magyarázat. . .  (RMNY I. 232. A. ív).
27 I. m. E. ív.
28 Martin Cellarius: De operibus dei cimű, 1527-ben megjelent művének De 

Restauratione Ecclesiae című fejezetét Dávid Ferenc átvette az 1568-ban meg
jelent De mediatoris Jesu Christi hominis című munkájába. RMNY I. 249.

29 Szentpétery-Kuun Imre: A magyarországi Református egyház külső rendje 
(Bp. Én. II. 15-18).

30 Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke (I. 103).
31 Jakab: I. m. I. 226—227. Dávid Ferenc jogi helyzetének, állásfoglalásának 

alakulására: Szász János: Dávid Ferenc (Bp. 1982. 49 — 53).
32 Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (Bp. 1915).
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Keveházi Katalin

Melanchthon-autográf ok 
a történeti Magyarországon

Az 1502-ben alapított wittenbergi egyetem fennállásának első másfél 
évtizedében nem játszott kiemelkedő szerepet a németországi egyetemek 
sorában, 1517-től azonban hirtelen híressé és sokak által látogatottá 
vált.1 Ez elsősorban természetesen Luther személyének köszönhető, de 
a z egyetemen oktattak a reformáció más neves képviselői is, akiknek je
lentős szerep jutott Luther tanainak elterjesztésében és továbbfejleszté
sében.

Közülük az egyik legnagyobb hatású Philipp Melanchthon volt, aki 
1518 augusztusában tartotta meg székfoglaló beszédét azon az egyetemen, 
ahol aztán haláláig, 1560 áprilisáig dolgozott. Nem véletlenül nevezték 
Praeceptor Germaniaenek, hiszen tevékenysége középpontjában mind
végig az oktatás humanista átszervezése és irányítása állt.2 Az egyetemen 
és saját házában tartott előadásai, igemagyarázatai sok hallgatót hívtak 
Wittenbergbe Németországból és külföldről egyaránt.

Magyar hallgatók is nagy számban iratkoztak be a wittenbergi egye
temre. Peregrinus diákjaink korábban nagyobb számban Bécsben, Krak
kóban, Padovában tanultak, a reformáció tanainak elterjedésével azon
ban egyre többen indultak német egyetemekre is; a század első felében 
többnyire Wittenbergbe. Az itt járt diákok lettek aztán az első protes
táns magyarországi iskolák alapítói, iskolamesterei, igazgatói. A pro
testáns lelkészképzésnek pedig szinte az egész században Wittenberg ma
radt az egyik fő helye. Megfordult ebben a városban a magyarországi re
formáció szinte minden jelentős képviselője, talán nem túlzás, ha azt 
mondjuk: a század vezető értelmiségének nagy része.3

Lampe szerint az első magyar hallgató igen korán, már 1521-ben be
iratkozott a wittenbergi egyetemre Szentantali Gergely személyében, aki 
itthon később Tordafalván szolgált.4 Őt még nem említi az egyetem anya
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könyve, a következő évektől azonban folyamatosan találunk „Pannoni
cus”, „Ungaricus” , „Transylvanus”, vagy egyéb, magyarországi szárma
zásra utaló bejegyzéseket a beiratkozott hallgatók nevei mellett — Me- 
lanchthon haláláig mintegy félszázat. E hallgatók egy része személyes kap
csolatba is kerülhetett a Praeceptorral. Tudjuk például azt, hogy Melanch- 
thon vasárnaponként latin nyelvű igemagyarázatokat tartott azoknak 
a külföldi diákoknak, akiknek a német nyelvvel nehézségeik voltak, s 
hogy ezen kívül is gyakran is sok tanítványát látta vendégül házában, 
asztalánál. A meghívottak között minden bizonnyal magyarok is lehet
tek; erről maga Melanchthon is említést tesz egy levelében.5 Hallgatói 
közül soknak írt ajánlólevelet azok haza- vagy továbbindulásakor. Ilyen 
ajánlólevelet kapott tanulmányai befejeztével Drugnetius János Ná- 
dasdy Tamáshoz6, vagy Pesti Macarius József Strassburgba, Bucerhez.7 
Nem egy magyar tanítványával azok hazatérte után is kapcsolatban ma
radt.8

Melanchthon magyar kapcsolatainak kutatását a magyar művelődés
történetírás régóta feladatának tekinti, s e munkának jelentős eredményei 
is vannak.9 Melanchthon magyarországi recepciójának vizsgálatánál 
számos forrástípust kell figyelembe vennünk. Teológiai hatását reformá
torok prédikációsköteteinek figyelmes olvasásával mérhetjük le. A 16. 
századi hazai oktatási tervek nagy része a Praeceptor iskolarendszeré
nek ismeretében, annak átvételével készült. Fontos forrásaink Melan
chthon levelei10, s azok a bejegyzések, melyeket egy-egy tanítványa köny
vébe írt be. Tudjuk természetesen azt, hogy a Magyarországon található 
ilyen autográfok nem mindig utalnak magyarországi kapcsolatra, de 
e szövegek számbavétele, vizsgálata is feltétlenül a Melanchthon-kutatás 
részét képezi.

Dolgozatunkban e munka első eredményeit szeretnénk bemutatni, 
nem mondva le arról, hogy a kutatás egy további fázisában a történeti 
Magyarországon fellelhető Melanchthon-autográfok teljes szövegét 
külön kiadványban adjuk majd közre. E tanulmány keretében csupán 
az eddig előkerült Melanchthon-emlékek számbavételét szeretnénk el
végezni; az eddig nem közölt szövegeket dolgozatunk függelékében adjuk 
közre.
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I. Levelek

I.l. Az Evangélikus Országos Levéltárba került Melanchthonnak az a 
— már több helyen publikált — levele, amelyet 1537. októberében Dévai 
Bíró Mátyás kérésére Nádasdy Tamásnak írt.11 Dévai 1529-ben iratko
zott be a wittenbergi egyetemre, ahol személyes kapcsolatba került a 
professzorral. Még két alkalommal -— 1537-ben és 1541-ben — újra fel
kereste Wittenberget. A levélből, amely második látogatása idején író
dott, megtudjuk, hogy beszámolt a Praeceptornak arról, hogy patró- 
nusa, Nádasdy iskolát alapított Sárváron. Melanchthon ebből az alka
lomból üdvözli a magyar főurat, s ajánlja levele végén jóindulatába két 
tanítványát: Dévait és Sylvester Jánost.
I. 2. Melanchthonnak még egy levele van az Evangélikus Országos Levél
tárban. Ez későbbi, 1555 augusztusában íródoh, címzettje Bártfa város 
tanácsa. E levelében Melanchthon egy másik tanítványát, a bártfai szüle
tésű, a wittenbergi egyetemre 1554-ben beiratkozott Sámuel Scherert 
ajánlja a városi tanács figyelmébe, mint jeles és művelt férfiút, aki hazá
jának üdvére szolgálhat: „Obsecro, ut virum honestum-et eruditum 
Salomonem qui patriae utiliter servire poterit, non deseratis, . . . ” .12

I I  Könyvbejegyzések

ILI. Németh Sámuel és Karner Károly publikálták azokat a Melanch- 
thontól származó, illetve rá visszavezethető bejegyzéseket, amelyek a sop
roni Evangélikus Líceum könyveiben olvashatók.13

Johannes Bugenhagen egy Zsoltárkommentárja14 borítójának belső 
oldalára minden kétséget kizáróan Melanchthon jegyezte be a Korinthu- 
siakhoz írott első levél egy mondatát: „Fundamentum aliud poni non 
potest praeter id quod positum est, quod est Christus Jesus” — „Mert 
más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely 
a Jézus Krisztus” . A bibliai hely megjelölése hibás: Melanchthon 1 Tim 
3-at írt lKor 3,11 helyett, ami minden bizonnyal elírás.

Ugyané kötet hátsó borítóbelsőjére egy másik kéz Melanchthon egyik 
versét jegyezte fel, a Krónikák első könyve 17. fejezete Dávid-énekének 
parafrázisát. E versét a Praeceptor 1560. február 16-án, utolsó születés
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napján mondta el a hallgatóságnak — feltételezhetően egy őt köszöntő 
versre válaszolva.15

11.2. A soproni líceum Le 442 jelzetű kolligátumkötetének borítóbel
sőjén és címelőzéklapjain is Melanchthon egy bejegyzése olvasható. A né
met nyelvű szöveg datálatlan, de feltehetőleg 1558. utánról való, hiszen 
a super ex libris tanúsága szerint a kolligátumot első tulajdonosa („H. 
R.”) ebben az esztendőben köttette be. A kötet valószínűleg a 16., de 
legkésőbb a 17. században került Sopronba.

11.3. Karner Károly és Sólyom Jenő ismertették azt az autográfot, 
amely egy, az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában levő Plinius- 
kötetben található. A szöveg maga, amely két görög nyelvű disztichon, 
és egy rövid latin házasságkötési jókívánság, a kötet hátsó borítójának 
belsejére volt felragasztva. Alatta egy, a Lantos-féle antikvárium aukció
katalógusából kivágott részlet volt, melyen a kézirat facsimiléje és annak 
olvasata található. Az, hogy a Melanchthon-kézirat ilyen módon, a hátsó 
borítóra felragasztva maradt meg, azt valószínűsíti, hogy a szöveg erede
tileg nem ebben a kötetben állt.16

11.4. Melanchthon saját kezű bejegyzése olvasható a budapesti Egye
temi Könyvtár állományában levő, lyoni kiadású Bibliában is.17 A kötet 
valamikori tulajdonosa Csirke György, a magyarországi reformációtör
ténet eddig kevéssé ismert alakja. Nevére először Sólyom Jenő figyelt fel, 
a rá vonatkozó adatokat Ritoókné Szalay Ágnes foglalta össze egy tanul
mányban, utalva — a könyv könyvtári jelzetének megadásával is — a 
fentebb említett Bibliára.18

Csirke György 1559-ben — bécsi egyetemi tanulmányait követően — 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre. Ismerjük azt az ajánlólevelet, ame
lyet Gyalui Torda Zsigmond írt Csirke György érdekében Melanchthon- 
nak, s amelyből azt is megtudjuk, hogy az ifjú jogot szeretne tanulni 
Wittenbergben.19 A magyar hallgató Melanchthon halálakor, 1560 ápri
lisában még Wittenbergben volt, s maga is verssel búcsúzott elhunyt mes
terétől, aki, mint írja („Tu praeceptor eras, tu meus hospes eras”) nem 
csak tanára, de vendéglátója is volt.

A Praeceptor bejegyzése — a wittenbergi egyetem több más professzo
rának ajánló soraival együtt20 — a Biblia címelőzéklapjain olvasható: 
az 5. rektón egy tízsoros héber nyelvű szöveg, majd „id est” megjegyzéssel 
ennek latin fordítása, amely a 6. folión folytatódik. A héber szöveg értel
mezése nem könnyű feladat, mert bár Melanchthon kvadrátírással je
gyezte fel, a központozás szinte teljesen hiányzik. Az első mondat — Ta-
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naita szavai az Istenről — jelzi, hogy a bejegyzés idézet a Talmudból. 
A szöveg maga egy — a kor történetírásában ismét népszerűvé vált — 
apokaliptikus korszakfelosztás. A teremtéstől a világ pusztulásáig eszerint 
hatezer esztendőnek kell eltelnie, mely három, két-kétezer éves szakaszra 
osztható: az első a törvény nélküli üresség („Inane”), mit a törvény 
(„Lex”) kora vált fel, míg az utolsó időszak a Messiásé, az Evangéliumé 
(„Dies Messiae”). E harmadik periódus azonban az emberi bűnök soka
sága miatt lerövidül.21 A bejegyzés 1560-ban keletkezett, vagyis „a világ 
teremtését követő 5522. esztendőben”, ahogyan Melanchthon a datálást 
— a szöveg értelmének megfelelően — kiegészíti.

A kötet nem sokkal ezután került Magyarországra: 1560 újévre aján
dékozta Csirke György Nádasdy Tamás nádor fiának, Ferencnek, mint 
ezt saját soraiból megtudjuk: „Illustrissimi Domninj Comitis Thomae 
De Nadasd Palatinj et Viceregis Hungáriáé filio Illustri ac Generosis
simo Domino Francisco Nadasdj Palatinidj Domino et patrono obseruan- 
dissimo, in auspitio noui annj 1560. Georgius Albany a Chyrke Vite
berga dono mittit.”

Egy-két esztendővel későbbi, 1562-ből való bejegyzés, amely Michael 
Armpruster kezétől származik, Nádasdy Tamásnak ez év szeptemberé
ben Egerváron bekövetkezett haláláról és temetéséről számol be. Arm
pruster személyét eddig nem sikerült pontosítani, feltehetőleg a Nádasdy 
család gazdasági tisztviselője vagy más jellegű alkalmazottja lehetett, 
hiszen Nádasdyt „kegyelmes uram”-nak („Dominus meus gratiosis
simus”) nevezi, s a bejegyzés a családi birtokon, „in Arcae Kappw” — 
Kapuváron kelt.22

Még egy érdekes beírást találunk a könyvben, ha az utolsó oldalakhoz 
lapozunk: „Mynt Isten Akarya 1577 Gesty Ferentz Manu propria”. 
A könyv ekkor tehát már valószínűleg a hadvezér Geszti Ferenc tulaj
dona volt. Ezt követően már csak egy datált feljegyzés található a kötet 
címlapján: 1702-ben egyik jezsuita rendház katalógusába vették fel.

II.5. Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzik Paul 
Eber Wittenbergben, 1550-ben kiadott Calendarium Historicum-ának egy 
példányát, melynek egyik előzéklapján Melanchthon kézírását olvashat
juk. A versbejegyzésről Császár Zoltán adott hírt a szöveg fotómásola
tának közlésével.23 E költemény első disztichonja korábban is ismert volt: 
a De lectione historiarum címet viselő, a Corpus Reformatorum-ban is kö
zölt vers is ezzel indul.24

A könyvet első tulajdonosa — mint ez a super ex librisből leolvasható—
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1550-ben köttette csatos bőrkötésbe. A borítón olvasható évszám fölött 
„P. G.” betűjel olvasható, a címlapon pedig — sajnos eró'sen áthúzkod
va — „Petrus G[?]bach” . Nem tudjuk tehát, kié volt eredetileg a kalen
dárium, mint ahogyan azt sem, ki volt az, akinek — az egyik hátvédla
pon talált névtelen bejegyzés szerint — bizonyos „Steffan Seyberlich” 
1552-ben Wittenbergből ajándékként elküldte. Ez utóbbi dátum mind
össze azt teszi bizonyossá, hogy Melanchthonnak ez az autográfja 1550 
és 1552 közötti időszakból való, nem tudjuk azonban, hogy hová került 
ekkor a kötet; a címlapon olvasható következő beírás szerint — „Col- 
légii Jaurinensis Societatis Jesu Cathalogo Inscriptus 1663” — már a 17. 
század közepén Magyarországon volt: 1663-ban jegyezték be a győri je
zsuiták könyvtárának katalógusába.

11.6. Moravcsik Gyula találta meg a marosvásárhelyi Teleki Tékában 
azt a 16. század elejéről való díszes könyvtáblát, amelynek hátoldalán 
Melanchthon saját kezű sorai olvashatók.25 Ahogyan a huszonöt soros 
görög nyelvű bejegyzés címe („Ex Nicephoro descriptio figurae Christi”) 
is jelzi, a szöveg a Nikephorosz Xanthopulosz bizánci egyháztörténész 
művének első fejezetében leírt Krisztus-portré másolata. Az a tény azon
ban, hogy ez az egyháztörténeti munka görög nyelven nyomtatásban 
csak 1630-ban jelent meg először, valószínűsíti, hogy Melanchthon az idé
zet leírásakor egy, az 1551-es latin nyelvű kiadáshoz készült kéziratot 
használt. E kézirat pedig feltehetőleg Nikephorosz művének egyetlen 
ismert kéziratos példányán alapul, amelyet ma a bécsi Nemzeti Könyv
tárban őriznek, s amely a Corvinából származik.

11.7. A Nikephorosz-féle Krisztus-portré még egyszer fölbukkan 
magyarországi Melanchthon-autográfjaink között: Sárospatakon, a 
Református Nagykönyvtárban található az a szép kiállítású bázeli Bib
lia, amelyben ugyanezt a szöveget találtuk, ugyancsak Melanchthon írá
sával.26 A bejegyzés címe formailag eltér a marosvásárhelyitől („De
scriptio Figurae corporis Domini nostri Ihesu Christi. Ex Nicephoro Con- 
stantinopolitano”), a szöveg azonban szinte tökéletesen megegyezik azzal; 
Melanchthon minden bizonnyal ugyanazt a kéziratot használta mindkét 
alkalommal.

Nehéz megválaszolni a kérdést, hogyan került a bejegyzést tartalmazó 
kötet Magyarországra. A super ex libris szerint a könyvet 1552-ben köt
tette be feltehetőleg első tulajdonosa, „M. W.”, akiről a kötetből sem 
tudunk meg többet, éppúgy nem, mint a többi bejegyzésben előforduló 
nevekről: a címlap verzóján egy üdvözlő verset olvashatunk bizonyos
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„Tettelbachius”-hoz címezve, szerzője „Georgius Khamper de Scharf- 
fenek” . A kötet történetéhez egyetlen biztos adatunk van: a címlapon 
szereplő bejegyzés szerint 1692-ben már Magyarországon volt, ugyanis 
ebben az esztendőben jegyezték be a pozsonyi salvatoriánus ferencesek 
katalógusába.

11.8. A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának Kéz
irattárában, Szádeczky-Kardoss Béla hagyatékában bukkantunk arra 
a feljegyzésre és fotókópiára, amelyet Szádeczky a kolozsvári református 
kollégiumi könyvtárban készített. A könyv, amelyről a felvétel készült, 
Jacobus Sadoletus leveleinek 1550-es lyoni kiadása; a címlapon olvasható 
bejegyzés szerint a 17— 19. század fordulóján kerülhetett a kolozsvári 
református kollégium könyvtárába.27 A kötet két másik possessorjelzése 
— a super ex libris „S-j-S 1552” és a szennylap-verzón a bizonytalan ol
vasató „M[arci? Martini?] Fron[ius?] 1667” — nem sokat árulel a könyv 
korábbi sorsáról. Nem tudjuk azt sem, hogy mikor és kinek számára írta 
be Philipp Melanchthon az első borítóbelsőn és a szennylap rektóján ol
vasható, vitathatatlanul az ő kezétől származó sorokat.

A bejegyzés két részből áll; mindkettő az ékesszólás dicséretét tar
talmazza. Forrásait maga Melanchthon nevezi meg, azonban egyik idézet 
sem szó szerinti: az első mondatnak az ékesszólás elméleti kérdéseit tár
gyaló Phaidrosz című Platón-dialógusban nem találtuk meg párhuzamos 
helyét; a második szakasz az Odüsszeia VIII. éneke 169—173. sorainak 
parafrázisa.

11.9. A zágrábi Egyetemi Könyvtár 32 095-ös jelzetet viselő kötete 
Melanchthon Loci praecipui theologici című munkájának Lipcsében,
1556-ban kiadott egyik példánya. A könyvet első tulajdonosa, a címla
pon szereplő „Andreas Gäller Styrius” 1558-ban vásárolta, sőt — a 16. 
századi bőrkötésen feltüntetett super ex libris szerint — ebben az eszten
dőben be is köttette. A possessorról még annyit tudunk, hogy nevét, 
„Nobilis” megjegyzéssel 1558. augusztus 16-án vezették be a wittenbergi 
egyetem anyakönyvébe.28 A következő évből, 1559-ből származnak azok 
a sorok, amelyeket — valószínűleg az ő kérésére — a kötet szerzője jegy
zett be a címlap elé kötött lapokra. Melanchthon kilenc disztichonból 
álló verse — mint azt a cím: De dicto. Non potest sibi homo sumere quid
quam nisi datum sit ei a Deo is jelzi — az ismert Keresztelő János-i mon
dat: „Az ember semmit sem vehet, ha nem a mennyből adatott neki” 
parafrázisa2̂ , amelynek egyik változata a Corpus Reformatorum-bó\ is 
ismert: a két variáns közötti különbséget a 8. és befejező sorok eltérése
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adja.30 A parafrázis egy másik változatát, mely egy Drezdában őrzött 
kolligátumkötetben olvasható, s melynek szövege csak minimálisan tér 
el a Zágrábitól, de annál — mint az előbb említett is — egy disztichon
nal rövidebb, Robert Stupperich ismertette a közelmúltban.31

Még egy bejegyzés van a kötetben: a kötetnek egy — fél évszázaddal 
későbbi — tulajdonosa írta fel nevét a címlapra: „ . . .  Legitimus huius 
libri possessor est [?]ssus Chris [tophorus?] Steinbach a Teuffenpach 
Anno Christi 1612”. További adatok teljes hiányában nem tudjuk, ho
gyan és mikor került a könyv Zágrábba.

III.

Dolgozatunk befejező részében néhány olyan Melanchthon- 
autográfról szeretnénk beszámolni, amelyek — régi jelzetek, utalá
sok, másolatok tanúsága szerint — korábban feltételezhetően Ma
gyarországon voltak, de egyelőre nem sikerült újra a nyomukra 
bukkanni.

III. 1. Bár mai jelzetét nem ismerjük, feltételezhetően ma is megvan 
Késmárkon az a levél, amelyet Melanchthon 1553. október 12-én írt 
a városi tanácsnak. Ebben a professzor tanítványát, a namslaui szárma
zású Paulus Niciust ajánlja lelkészi szolgálatra, melyet az a városi anya
könyvek szerint 1555 februárjáig töltött be. A levelet Krizko Pál publi
kálta, s szerepel a Corpus Reformatorum-ban is; facsimiléje megtalálható 
a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában.32

III.2. Az Evangélikus Országos Levéltárban található annak a vég
bizonyítványnak másolata, amelyet a wittenbergi egyetemről hazatérő 
eperjesi Kun Ferenc részére állított ki az akadémia, s írt alá Melanchthon 
is.33 E másolat Dobai Székely Sámuel gyűjteménye számára készült, s 
ma már nem tudjuk, hol található az eredeti példány.

III. 3. Ugyancsak egy levél — Melanchthon ajánlólevele — másolata 
olvasható egy, a soproni evangélikus líceumban őrzött Eber-féle Calen
darium historicum példányban.34 A levelet a Praeceptor Turóc megyei 
tanítványa, Simon Jessenius érdekében írta a török által dúlt Magyaror
szágra. A magyar ifjú — aki minden bizonnyal a Turóc megyei nagy 
Jeszenszky család tagja volt, ahonnan a későbbi wittenbergi professzor,
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Jeszenszky János (1566—1621) is származott — 1555-ben lett egyetemi 
hallgató Wittenbergben, s a levél dátuma szerint 1556 áprilisában indult 
haza. Itthon utóbb Trencsén megye alispánja és a magyar rendi gyűlés 
kancellárja s tanácsosa volt; 1592-ben halt meg.35

A másolatot tartalmazó kötet a 16. század végén került Magyarország
ra eló'bb Johannes Faber liptói evangélikus lelkész, majd fia, Matthias 
Fabricius tulajdonába. Az evangélikus líceum állományába a 19. század
ban, a Glosius-alapítvány részeként került.

111.4. Harmath Károly találta meg a pozsonyi evangélikus líceum kéz
irattárának rendezése közben Erasmus Crossensky 1559. december 25-én 
kelt szentelési bizonyítványát, melyet Melanchthon töltött ki.36 Eddig 
nem sikerült megtudnunk, hogy ma hol őrzik ezt az értékes okmányt.

111.5. A felsőkubini Csaplovics-könyvtárban, 875. számú jelzet alatt 
található Melanchthon Corpus doctrinae Christianae című művének 
egy Lipcsében, 1560-ban nyomtatott példánya. A könyvtár katalógusa 
szerint e kötetben is Melanchthon saját kezű ajándékozó sorai olvasha
tók: „Honesto et erudito Ambrosio Stubnero dedit Philippus” .37 Hogy 
az írás valóban autográf-e, nem tudjuk, mivel mikrofilm-megrendelésünk
re nem érkezett válasz. Igen fontos volna pedig a kézírás összevetése a 
többi, biztosan Melanchthontól származó feljegyzéssel, hiszen a Praecep
tor 1560 áprilisában már meghalt, tehát az impresszumban az ugyanezen 
évet megjelölő kötet már nem biztos, hogy eljuthatott hozzá.

111.6. Végül essen szó Melanchthonnak azokról a magyarországi vo
natkozású iratairól, melyeknek sem eredetije, sem azok holléte nem is
mert, a Corpus Reformatorum összeállítói azonban még tudtak róluk, s 
felvették őket Melanchthon műveinek sorába. Mivel ezek az írások egy 
helyen összegyűjtve jól hozzáférhetők, ismertetésüktől itt eltekintettünk.

Zárszóként még egyszer hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy e dolgozat 
célja a számbavétel volt; a még hiányzó adatok megszerzése, feldolgozása 
további kutatómunkát igényel, melynek eredményeit egy nagyobb terje
delmű tanulmányban adjuk majd közre. Reméljük, hogy a napjainkban 
örvendetesen fellendülő, a régi könyvek kéziratos bejegyzéseit feldolgozó 
kutatások Melanchthon magyarországi recepciójának ehhez a forrás
típusához is fognak új adalékokkal szolgálni. E helyen szeretnénk köszö
netét mondani Ritoókné Szalay Ágnesnek, aki új adatokkal és számos 
jótanáccsal segítette munkánkat.
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Függelék

(Utalva a dolgozatunkban levő sorszámokra, itt közöljük a még nem publikált 
Melanchthon-autográfok szövegét)

II. 4. . . .  id est / Traditio domus Eliae / sex milia Annorum 
Mundus / et deinde conflagratio / Duo Millia Inane /
Duo Millia Lex / Duo Millia Dies Messiae / Et propter
peccata / nostra quae multa / et magna sunt, / deerunt
anni ex / his qui deerunt. / Scriptum Anno 1560 / postquam
Christus ex / virgine Maria / natus est, / Anno
aut a / creatione Mundi / 5522 / Scriptum manu / Philippi
Melanthonis

II. 5. Ipse Deus metas annorum / condidit arte,
Quas oculis simul ac / mente notare iubet 
Vt vox e celo quae prima / sit edita constet,
Et quando gnatus / prodijt ipse Dei 
Illa dies et quando instet / quae laeta triumphos 
Omnibus ostendet / maxime christe / tuos 
Philippus Melanthon

II. 7. Descriptio Figurae corporis / Domini nostri Ihesu /
Christi. Ex Nicephoro / Constantinopolitano /

q pévxot fact-nAaate xqq popipqq xou wupiou/

qp(uiv) íqaoü xPt'OT°Wj /u>£ é£ ápvattuv

TtapeiXqipctfisv, /x  o í a 6e xec , wc év xúittp

TtepiAaßeiv , /  typanoc pev f\v xqv ’óc{a v /

a<Jx56pa, xqv ye pév q \iK iav el'x’oúv /  ávaöpopqv

top crwpaxoq stcxa/ aitt-vlapüiv ?i,v tsXklujv.

ena^avllov/ Syov xqv xpéxa > xai oú n d v v /  SaasTav,

lictUov ulv o&v xai -xpbe/ rb  oü\ov pexpicuc Tttúc

á-rtox\t/vouaov, pekcavaq ye xitq/  óippüc e lx s >

xaí oú reá v i)/ snaxapTttic, xouc 6h ótpOakpovx;/

xapOTtoúc xtvac wai qpepa/ éiuSav-Sáiovxac.
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Scriptum manu Philippi

II. 8. Plato in / Phaedro / Eloquentia est / Deo grata /
dicere. / Laus eloquentis / viri apud / Homerum / Odysseae /
octavo / Quem deus Eloquio ornauit / spectare
solemus / Attentique audire omnes, / cum dulcia fundit /
verba verecunde, ciues / verisque gubernat / Consilijs,
longe quos inter / hic eminet vnus / In dubijs rebus
cum concio / magna coacta est. / Scriptum manu / Philippi
Melanthonis

1552
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II. 9. De dicto. Non / potest sibi homo / sumere quidquam / nisi 
datum sit / ei a Deo. /
Nullius est foelix conatus / et vtilis vnquam,
Consilium si non detque / iuuetque Deus.
Tunc iuuat ille autem, / cum mens sibi conscia / recti, 
Mandati officij munera / iusta facit.
Et simul auxilium / praesenti a Numine / Christi,
Poscit et expectat / non dubitante fide.
Sic procedet opus faustum / populisque tibique 
Diriget et cursus aura / secunda tuos.
Inuictamque Dei dextram / vis nulla repellet,
Omnia cogentur / cedere prona Deo.
Ipsa etiam quamuis / Adamanti incisa / feruntur,
Cum petimus, cedunt / fata seuera Dei.
Nec deus est Numen / Parcarum carcere clausum,
Qaule putabatur / Stoicus esse Deus.
Solares retinet currus / et flumina sistit,
Verus hic et liber / cunctipotensque / Deus 
Xptpt(!) Xoyoq viuens / nostris in mentibus / adsis 
Atque tuo flatu / pectora nostra regas.
Scriptum manu Philippi / 1559

Jegyzetek
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Bibliographie zur Geschichte der Universität Wittenberg [Nachdruck aus: 
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A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században (Bp. 1873. 288 — 319). — Ré
vész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben Melanchthon haláláig (Magyar 
Történelmi Tár VI. 1859. 205-230).

4 Lampe, Friedrich Adolph: Historia Ecclesiae Reformatae, in Hungária et 
Transylvania. . .  (Trajecti ad Rhenum 1728. 663).

5 A levél 1544. augusztus 18-án kelt; közölve: Corpus reformatorum. Bd. 
1—28. Melanchthonis Opera (Ed. C. G. Bretschneider, H. E. Bindseil. Halle 
1834-1860 -  a továbbiakban: CR-Bd. V. 467. No. 3014).
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(Posonii 1757 — a továbbiakban: Ribini I. — 504—505).
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CR. Bd. III. 417—418. No. 1613. — Ribini 1. 40—41. — Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap (a továbbiakban: PEIL), 1860. 398 — 399. — Ismertette: 
Balázs János: Sylvester János és kora (Bp. 1958. 157—158).

12 Jelzete: I. A. 24/4 (6). -  Közölve: PEIL 1860. 424-425.
13 Karner, Károly: Melanchthoniana aus Ungarn (Archiv für Reformations

geschichte 1964. 66—70). Németh Sámuel ismertetése korábban jelent meg 
(Keresztyén Igazság 1936. 175—), de Karner Károly az őáltala publikált 
szövegeket is újra közli.

14  Joannis Pomerani Bugenhagii in libros Psalmorum interpretatio (Basileae 
1524. Jelzete: Lb 220).

15 E parafrázisnak több változata is ismert, mint pl. CR. Bd. X. 648. No. 332.
16 A kötet: C. Plinii Secundi Historiae mundi Libri XXXVII. (Basileae 1545, 

Frobenius); jelzete: Fol. Lat. 4490. — A bejegyzésről és a kötetről: Karner, 
Károly—Sólyom, Jenő: Ein wiedergefundenes Melanchthon-Autograph 
[Magyar Könyvszemle (a továbbiakban: MKSz) 1970. 214—218],

17 Biblia Sacra ad optima quaeque veteris, vt vocant, translationis exemplaria sum
ma diligentia, parique fide castigata (Lvgdvni, 1558., jelzete: Bp. EK M 342).

18 Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, Melanchthon magyar tanít
ványa (Diakónia, 1980/2. 15—21). — Ő közli e tanulmányban Csirke György 
alább idézett versét is.

19 A levelet közli: Bauch Gusztáv: Adalékok a reformatio és a tudományok tör
ténetéhez Magyarországon a XVI-ik században. Második közlemény (Tör
ténelmi Tár 1885. 538).

20 A címelőzéklapokon ott találjuk még Georg Maior, Joachim Camerarius, 
Paul Eber sorait is.

21 Ezzel kapcsolatban 1.: Mencke-Glückert, E.: Die Geschichtsschreibung der 
Reformation und Gegenreformation (Osterwieck/Harz 1912). — E történet
filozófiai tételt Melanchthon könyvbejegyzésként másutt is megfogalmazza.
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22 Michael Armpruster egy levelét közli Szalay Ákos: Négyszáz magyar levél 
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23 Császár Zoltán: Melanchthon kéziratos verse az Országos Széchényi Könyv
tárban (MKSz 1940. 170—171). — A kötet jelzete: Oct. Lat. 706.
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Xanthopulos copié par Philippe Mélanchthon (Studia Byzantina Bp. 1967. 
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Melanchthon: Loci praecipui theologici (Lipsiae, 1556. — Zágráb, EK 32 095)
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Melanchthon bejegyzése a Loci praecipui előzéklapján



A REFORMÁCIÓ ÁTTÖRÉSE





Hervay Ferenc

A magyarországi kolostorok pusztulása 
a 16. század közepén és a reformáció

A történetírás az európai középkori szerzetesintézményeket ma már tár
gyilagosan ítéli meg.1 Mentesült a korábbi túlzásoktól, amikor katolikus 
részről a régi kolostori életet túlidealizálták, mint az életszentség egyetlen 
biztos útját, a felvilágosodás és racionalizmus részéről pedig a középkor 
legsötétebb ember- és szabadságellenes jelenségei közé sorolták. Ma hig
gadt szemlélettel megbecsüljük mindazt az értéket, amit a szerzetesren
dek a vallási életben, szellemi és anyagi kultúrában Európának adtak. 
Ugyanakkor elismerjük azt is, hogy számos szerzetesi intézmény a kö
zépkor végére üressé, tartalmatlanná, céltalanná vált, és csupán a római 
egyház megmerevedett s az egyháznagyok által kihasznált jogi formái 
tartották fenn.

A külsőségek, lélek nélküli megkötések indították Luther Mártont is 
1521-ben a De votis monasticis című művének megírására. Ő és az összes 
protestáns felekezet általában élesen szembefordult a szerzetességgel, 
ami többek között a papi nőtlenség elvetéséből is következett.

Hogy megértsük a magyarországi kolostorok helyzetét a reformáció 
előestéjén, vázolnunk kell néhány jellegzetességet, amelyekkel a magyar- 
országi szerzetesség eltért a szomszédos és nyugati országokétól.

Az első szembetűnő jelenség a kolostorok rendkívül nagy száma. Ed
digi kutatásaink szerint, a Dráván túli vármegyéket is számításba véve, 
közel ötszáz különböző helyen telepedett meg szerzetes közösség.2 Eh
hez járult, túlnyomórészt az Alföld területén, legalább negyven olyan 
hely, ahol az oklevelek monostort említenek, de szerzetesekről nincs 
adatunk.3 Természetesen a majdnem ötszáz szerzetesház nem azonos idő
ben állt fenn. Számos kolostor rövid idő után megszűnt, másokat pedig 
csak a 15. században alapítottak. 1500 körül 334 férfi és 40 női szerzetes
ház létét lehet kimutatni.
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A másik fontos észrevételünk, ami már az előzőkből is kitűnik, a női 
kolostorok csekély száma. Összesen 6—7 bencés és ciszterci és 1—2 pre
montrei női monostoron kívül, amelyek közül csak Veszprémvölgy és 
Somióvás árhely volt jelentős és tartós alapítvány, mindössze 5 klarissza 
és 9 domonkos apácazárdáról van biztos adatunk. A 16. század első év
tizedeiben azután a városokban feltűnik kb. 18 beginaház a szigorúbb 
ferencesek felügyelete alatt.4 Ugyanakkor Európa túlnépesedett tájain, 
így Flandriában, Németalföldön és a Rajna-vidéken a női szerzetesházak 
száma messze felülmúlta a férfiházak számát.

Harmadik megfigyelésünk: a nagy és népes monostorok igen csekély 
száma. Ezek is mind királyi alapításúak. A létszámot illetően sajnos 
a régi rendek virágzásának idejéből, az Árpád-házi királyok korából, 
alig van adatunk. Olykor a feltárt alapfalakból következtethető méretek 
(Somogyvár, Zirc, Pilis, Kére, Toplica) arra figyelmeztetnek bennünket, 
hogy az alapító királyok népes szerzetes konventek részére építettek.

A birtokos rendeknél (bencések, ciszterciek, premontreiek) a szerzetesi 
létszám a 16. századig valószínűleg arányos volt az anyagi ellátottsággal, 
a 16. század elejére azonban a birtokokkal jól ellátott királyi monostorok 
is csaknem elnéptelenedtek.

Ebben az időben 66 monostor követte Szent Benedek szabályzatát. 
A jelentősebbek nyilván azok voltak, amelyek 1351 után is hiteles helyi, 
oklevélkiállítói tevékenységet folytattak. 1351-ben ugyanis törvény intéz
kedett arról, hogy a kisebb konventek, azaz szerzetesközösségek hagyják 
abba az oklevelek kiállítását birtokügyekben, és pecsétjeik ezután elveszí
tik bizonyító erejüket. A 14— 16. században 12 bencés konvent végzett 
hiteles helyi munkát. Ezek voltak tehát a nagyobb konventek. 1492-ben 
azonban a 44. törvénycikk kénytelen előírni, hogy a hiteles pecsétekkel 
rendelkező konventekben legalább hét pappá szentelt szerzetes legyen.5 
Egy 1508. évi vizitációs jelentésből 17 bencés apátság állapotát ismerjük. 
Ezek közül öt volt hiteles hely: Kapornak 10, Garamszentbenedek 7, 
Somogyvár 5, Tihany 4, Bakonybél 3 szerzetessel. Ugyanakkor a többi 
12 apátságban sehol sem volt több három szerzetesnél.6 Pannonhalma is 
csak rövid ideig volt kivétel. Itt Tolnai Máté főapát a konvent létszámát, 
ami a kommendátorok hetvenéves birtoklása folytán a 15. század végére 
hat főre csökkent, buzgó reformtevékenységével 1514-re 40 fölé emelte.7 
A Mohács utáni időben azonban Pannonhalma is, mint több más mo
nostor, várrá alakult, és elsősorban védelmi célt szolgált jövedelmével 
együtt. A szerzetesek 1542-ben átmenetileg, 1585 körül pedig tartósan el
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hagyták az apátságot.8 A többi bencés monostor már évtizedekkel ko
rábban az általános hanyatlás, a közbiztonság hiánya és a török vesze
delem következtében elnéptelenedett, még mielőtt a reformáció megerő- 
södött volna. Kolozsmonostoron sem volt már bencés apát, és valószí
nűleg szerzetes sem, amikor az 1556. évi erdélyi országgyűlés elhatározta 
a kolostorok szekularizációját. Nincs nyoma annak, hogy bencés szer
zetes fellépett volna a reformációval szemben, de a protestáns lelkipász
torok sem kerültek összeütközésbe bencésekkel.

A ciszterciek monostoraiban sem lehetett jobb a helyzet, hiszen már 
1356-ban 17 közül csak három apátságban volt meg a rendi határozatok 
szerint megkívánt legalacsonyabb tizenkettes létszám: Péterváradon, 
Kercen és a szepesi monostorban. 1480-ban Mátyás király kérésére és 
a citeaux-i káptalan felszólítására a még virágzó németországi apátsá
gok ciszterci szerzeteseket küldtek a rend magyarországi monostorainak 
felerősítésére, így Szentgotthárdra, Borsmonostorra, Pilisre, Pásztora és 
még három más apátságba.9 Mintegy 80—90 szerzetes érkezhetett, akik 
azonban tartósan nem tudták megállítani a hanyatlást: többen vissza
tértek hazájukba, mások itt haltak meg, de nyomukba nem léptek magyar 
szerzetesek.

Közvetlen adataink ugyan nincsenek, de a körülmények azt mutatják, 
hogy a premontrei rend is az elnéptelenedés felé közeledett hazánkban 
a 16. század első évtizedeiben. Ekkor még 22 prépostság állt az ország
ban, miután a rend egykori legtekintélyesebb monostorát, a váradhegy- 
fokit már 1482-ben elvesztette.10 Legjelentősebbek a hiteles helyi kon- 
ventek voltak: Csorna, Jászó, Lelesz, Ság és Turóc. Fegyverneki Ferenc 
sági prépost (1506—34) mint a magyarországi premontreiek elöljárója 
(vikáriusa) reformjaival néhány évtizedre megállította rendje hanyatlá
sát, tartós eredményt azonban ő sem tudott elérni. 1550—52-ben a jászói 
prépostnak már csak egyetlenegy szerzetese volt.11

Az Ágoston-rendi kanonokok 1500 után még fenálló mintegy hat 
házáról még kevesebbet tudunk. Központi szervezet hiányában aligha 
volt kedvezőbb a sorsuk, mint az előzőké.

A johannita lovagrend magyarországi főkonventje Székesfehérváron 
1543-ig fennállott, ekkor azonban török kézre került. A preceptor és 
néhány társa Pozsonyba menekült. Győri és soproni házuk is hamarosan 
elnéptelenedett, és a világi papság javadalmává vált.

A régi birtokos rendek közé tartoztak a karthauziak is. Négy életerős 
perjelségük állt hazánkban. Kettő az ország belsejében (Leveld, ma Város
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lód, és Felsőtárkány), kettő Szepesben (Menedékkő Letánfalva mellett 
és Lechnic a Dunajec mellett). Az első kettő működésének a törökök 
előnyomulása vetett véget. A hegyek között védtelenül fekvő menedék
kői kolostort többször is rablók fosztogatták. 1543-ban az ottani karthau
ziak az elhagyott lőcsei ferences kolostorba költöztek a városi tanács be
leegyezésével, mígnem Ferdinánd király 1548-ban Menedékkő, 1568-ban 
pedig a lechnici kolostor javait is a szepesi káptalannak adományozta.12

Vagyon szempontjából mintegy középső helyet foglaltak el a régi bir
tokos rendek, vagyis a monasztikus és kanonokrendek, valamint a kol
duló rendek között a Remete Szent Pálról elnevezett magyar alapítású 
szerzet, a pálos remeték rendje. Túlynomórészt csak apró birtokaik vol
tak : részbirtokok néhány jobbággyal, szőlők, a kolostor mellett halastó, 
egy-egy vízimalom. Ritkán kaptak egész falut. A kommendátori intéz
mény, amely a nagyobb apátságokat mindinkább elsorvasztotta, nem 
érintette őket. Kegyuraik és a szomszéd birtokosok mégis gyakran hatal
maskodtak javaik felett. A 16. század elején a szigorúbb (obszerváns) 
ferencesek mellett a pálosok voltak a legnépszerűbbek az országban. 
Ekkor 63 kolostoruk állott, központjuk pedig a Buda melletti Szentlőrinc 
monostor volt, generális perjelük székhelye.13 A pálos rend életerejére 
jellemző, hogy 1500 után is találunk új alapításokat: 1502-ben Terebesen, 
1512-ben Családon (Bars megye) építenek kolostort.

Az első nagy csapás a mohácsi csata után, 1526. szeptember 8-án érte 
a rendet. A Buda környékén fosztogató török csapatok elérték a Buda 
feletti Szentlőrinc monostort. Tíz napig garázdálkodtak ott mindent 
összetörve, és végül felgyújtották. 1000 forint értékű könyvtára is el
pusztult. Csupán az elrejtett templomi ruhák maradtak meg és Remete 
Szent Pál kápolnája. A pusztulás oly nagy volt, hogy a következő zava
ros évtizedekben helyreállításra nem is gondolhattak. A törökök 1526. 
évi hadjárata nyomán 11 kolostoruk pusztult el, 25 pálos barátot megöltek, 
másokat megsebesítettek.14 Az ismétlődő török hadjáratok (1529, 1532, 
1541, 1543) következtében a Dunántúlon az összes pálos kolostor elnép
telenedett.

A reformáció látszólag közvetlenül alig érinti a rendet, közvetve annál 
inkább. Országszerte főurak, közép- és kisnemesek, a mezővárosok la
kói egyre többen csatlakoznak a prédikátorokhoz, akik Luther szellemé
ben tanítanak. Ennek következtében elapad a szerzetbe lépők száma. 
A még nemrégen virágzó remeteházak elnéptelenednek. Birtokaikra, 
értékesebb ingóságaikra a hatalmon levők igyekeznek rátenni kezüket.
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Ezek között az első' a reformációhoz hajló Serédi Gáspár, felső-magyar
országi főkapitány, aki 1546—47-ben kifosztotta a ládi, regéci és tokaji 
pálos kolostorokat.15 Ugyanebben az időben Balassa Menyhért honti 
főispán elűzte Családról a remetéket, Balassa Zsigmond pedig 1549-ig 
a diósgyőri pálosok birtokait bitorolta.16 Nem látszik hitelesnek az az 
állítás, amely szerint Terebesről és Újhelyről már Perényi Péter ( | 1548) 
elűzte a remetéket.17 1559-ben ugyanis a pálosok fiával, Perényi Gáborral 
egyeztek ki, miután az korábban a terebesi, újhelyi és ládi kolostorokat 
lerombolta és javaikat lefoglalta.18 1552-ben Csapy Farkas lutheránus 
földesúr az eszényi pálosok értékeit kastélyában helyezte „biztonságba”, 
s nem akarta visszaadni. 1552 után az ungvári monostort Drugeth Fe
renc fosztotta ki. 1562-ben késznek mutatkozott az okozott kárt jóvá
tenni.19 1566-ban Bebek György, miután a török fogságból hazaérkezett, 
az ősei által alapított gombaszegi monostor (Gömör megye) öt szerzete
sét fogságba vetette, és egy rozsnyói polgárnál elhelyezett értékeiket, 
valamint birtokaikat elvette.20 A gyér adatokból nehéz megállapítani, 
hogy az említett főurakat eljárásukban protestáns meggyőződésük ve
zette vagy hadi erejük növelésének szándéka, avagy csupán féktelen kap
zsiságuk. A beregi monostor 1562-ben még fennállott, az utolsó veres
marti pálos remete pedig Gyöngyösön a ferencesek kolostorában halt 
meg 1600 körül.21

A Buda környéki pálos kolostorok a törökök előnyomulásának áldo
zatai lettek. Erdély két és a Részek öt pálos kolostora sem maradhatott 
fenn a túlnyomóan protestánssá vált környezetben, miután 1551. decem
ber 17-én Fráter Györgyöt, a ládi pálos perjelből lett váradi püspököt 
és erdélyi kormányzót meggyilkolták. A királyi Magyarország védelme 
alatt is csupán Thall (Máriavölgy vagy Marianka Pozsony közelé
ben), a Dráván túli Lepoglava, valamint rövidebb megszakítással Ele
fánt (Nyitra megye; Horné Lefantovce) és Csáktornya pálos kolostora 
tudta átmenteni életét a következő századokra.

Nicolaus Benger, a pálosok 18. századi történetírója Annales-ében 
Gregorius Musophilus a Simontornya és Gregorius Coelius neves pá
los író négy darabból álló levélváltását közli 1534 első napjaiból.22 
Simontornyai, akinek neve az egykorú hiteles forrásokban sehol sem 
fordul elő, magát így nevezi: sincerioris theologiae alumnus, secretorius 
reverendi et magnifici domini Emerici Bebek. A levelek szerint Coelius- 
nak, akit ugyan még sohasem látott, megküldte Luther postilláját. Be
bek Imre fehérvári kanonok vagy prépost volt, és Luther tanaihoz húzott.
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Coelius, aki magát Bálint pálos generális perjel titkárának írja, különö
sen második levelében hosszú hitvitába elegyedik Simontornyaival. Meg
állapítható, hogy 1533-ban valóban Bálint volt a generális perjel.23 
A közölt levelek azonban adataik és tartalmuk alapján hamisítvány 
gyanúját keltik. Coelius első levelét ex Gombaszegh, a másodikat ex 
Trimonte keltezi. Az utóbbi nyilván a Háromhegy nevű Borsod megyei 
pálos kolostorra utal. Simontornyai első levelében a keltezés csak az 
1534-es évszámból áll a nap és hely megjelölése nélkül, második levele 
in desertis Hungáriáé kelt. Coelius nem is tudhatta, hová küldje válaszát. 
Ennek ellenére a levelezés elképzelhetetlenül gyors egymásutánban tör
tént: 1534. (január 1?, január 3., 5. és 9.), ami még a mai postának is 
becsületére válna. Benger a helytálló adatokat a rendelkezésére álló má- 
riavölgyi rendi központi levéltárból meríthette, s koholmányával való
színűleg azt akarta igazolni, hogy a reformáció elleni küzdelemből rendje 
is kivette részét.

Az eddig felsorolt rendek, a lovagokat kivéve, nem a városokat lak
ták. Ezzel szemben a kolduló rendek a közös birtoklást is kizárva, ala
mizsnára szorultak, azt pedig leginkább a városlakóktól gyűjthették 
össze. Kolostoraikat ezért túlnyomórészt városokban találjuk.

A karmeliták hazánkban csupán négy kolostort mondhattak maguké
nak (Buda, Eperjes, Pécs és Privigye). Ezek német provinciájukhoz tar
toztak. Eperjesen már 1529-ben is csak egyetlen karmelita barát volt a ko
lostorban, a többi ugyanis a töröktől való félelmében elfutott.24

Az Ágoston-rendi remeték is — nevükkel ellentétben — városokba te
lepültek. A 16. század elején mintegy 27 kolostoruk állott a Dráván túli 
megyéket is számításba véve. Tartományi központjuk és főiskolájuk 
Esztergomban működött. Bártfa német lakossága hamar befogadta Lu
ther tanítását, s a városi tanács már 1528-ban elűzte az Ágoston-rendi 
remetéket. Kolostorukat szegényházzá alakították. Esztergom 1543-ban 
került török kézre. A 16 Dráván túli és dunántúli ágostonos kolostor 
közül a legtöbb ugyancsak a török előnyomulás következtében vált el
hagyatottá. Eger vára 1552-ben kiállta az ostromot, de a városban épült 
ágostonos kolostor az ostrom folyamán bizonyosan elpusztult. Dési ko
lostorukat állítólag 1553-ban hagyták el.25 Egyébként a rend magyaror
szági működését még alig ismerjük. Arról nincs adatunk, hogy a refor
mációval valahol élesen szembekerült volna.

A domonkosok rendje tudatosan legnépesebb városainkban telepedett 
meg, hogy hivatását, a vallás tanítását, az igehirdetést minél szélesebb
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körben gyakorolhassa. A protestáns prédikátorok méltán tartottak tő
lük, mert teológiai felkészültségük felülmúlta más szerzetesekét. A 16. 
század elején 35 konventet számláltak Magyarországon.26 A rend élet
erejét mutatja, hogy 1489-ben Körösszegen (Bihar megye) és Lábatlanon, 
1515—16-ban Simontornyán alapítanak domonkosok részére kolostort.

1521-ben Werbőczy István saját költségén Bécsben kinyomatta egy 
olasz domonkos szerzetes, Ambrosius Catharinus, eredeti nevén Lanci- 
loto Politi, Luther-ellenes vitairatát27: Apologia pro veri tataié catholicae 
et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini 
Lutheri dogmata. Magyarországi domonkos szerzőtől azonban egyetlen 
vitairatot sem ismerünk a 16. századból a protestantizmussal szemben. 
Csupán annyit tudunk, hogy 1523-tól általános rendi káptalanaik szigo
rúan meghagyták, hogy az írásban és prédikációban kiváló rendtagok, 
ahol csak tudnak, szánjanak szembe Luther Márton tanaival.28

Az erdélyi kolostorok létszámáról részletes adatok maradtak a re
formációt megelőző évtizedből. Brassóban 1524-ben 14 domonkos atya 
(felszentelt pap), 8 klerikus és novicius, 10 konverzus (munkástestvér) 
lakott, Kolozsvárott ugyanabban az évben 13 szerzetes pap, 7 klerikus, 
8 munkástestvér, Segesvárott 1529-ben 10 atya, 6 stólás klerikus és 9 
konverzus, továbbá 7 atya más házakban teljesített szolgálatot. Ugyan
akkor Szebenben 10 atya, 8 klerikus és 9 konverzus, Szászsebesen pedig 
5 atya és 2 konverzus alkotta a domonkos közösséget.29 Ezek a számok 
még életerős rendre mutatnak. Az alvinci kolostort valószínűleg elég 
korán feladták. Fráter György később ott rendezte be rezidenciáját 
(1538—1551). A segesvári perjel szerint erdélyi rendtársai már 1529-ben 
állandó félelemben éltek a protestánsok miatt. Az ő szerzeteseit is há
romszor fenyegették tetlegességgel.30 Besztercén védelmi okok miatt 
1531-ben lebontásra ítélték a városfal mellett épült kolostorukat. Bras
sóban 1542-ben, Szebenben 1547-ben a szászok által egyöntetűen elfo
gadott reformáció tette lehetetlenné további működésüket. Körösszeg 
feladására 1553-ban adott engedélyt a rendi káptalan. Kolozsvári, gyu
lafehérvári és udvarhelyi otthonuk elhagyására az 1556. évi országgyűlés 
kényszerítette őket. Házaik majdnem kétharmada, főként a Dunántúlon, 
a török hódítás következtében elnéptelenedett. Kassai kolostoruk 1556- 
ban leégett, megmaradt vagyonukat a király a városra bízta. Sárospataki 
házukat Perényi Péter (f 1548) rombolta le egy 1567. évi feljegyzés sze
rint.31 Selmecbánya városi tanácsa már 1536-ban lefoglalta a domonko
sok üresen álló kolostorát, és abba helyezte át a szegényeket és betegeket
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a Szent Erzsébet-ispotályból.32 Legtovább nagyszombati házuk maradt 
meg. Ezt 1567-ben, amikor már csak négy elaggott szerzetes élt, a nyúl- 
szigeti domonkos apácák kapták meg. 1569-ben körmendi fráter Gás
pár komári domonkos hitszónokot egy levél Nagyszombatba szólította33, 
a rendi vizitátor pedig az egyetlen és utolsó nagyszombati konventet 
az apácákkal együtt az osztrák domonkos provinciához csatolta.34 
Ezután hét évtizeden keresztül domonkosok magyarországi működésé
ről nincs többé említés.

A ferencesek a tatárjárás előtt telepedtek meg Magyarországon. Az ő 
utódaik képezték később a konventuális ferenceseket. 1400-tól kezdve 
magyar főurak a Boszniából a török elnyomás elöl menekülő szigorúbb, 
„obszerváns” ferenceseknek is alapítottak kolostorokat, és a rendnek 
ez az utóbbi ága, különösen a Hunyadiak korában, egyre népszerűbb 
lett. 1448-tól Boszniától független magyarországi vikáriátust (mintegy 
rendtartományt) alkottak. 1523-ban rendezték a kétféle ág viszonyát: 
a régi ágból lett a Provincia Sanctae Mariae in Hungária (mariánusok), 
az obszerváns ágból a Provincia Sancti Salvatoris in Hungária (salvatori- 
ánusok), és ettől kezdve mindkettő a rend szigorúbb, obszerváns gene
rálisa alá tartozott.

Az 1533. évi váradi közgyűlés szerint a mariánus ferencesek 36 kolos
tort számláltak, amihez a soproni mint 37. járult. A rendtagok száma 
ekkor valószínűleg még mindenütt elérte vagy meghaladta a tizenkettőt. 
1509-ben ugyanis 1700 tagot számláltak, akikből a következő évben 
a pestisjárvány 386-ot elvitt.35

A váradi mariánus gvardián, Szegedi Gergely, felvette a küzdelmet 
a magyarországi lutheránusok első nagy prédikátorával, Dévai Bíró 
Mátyással szemben. 1535-ben Bécsben jelent meg könyve: Censurae in 
propositiones erroneas Matthiae Dévai, sed ut ille vocat, rudimenta salutis 
continentes36. 1546-ban, amikor a reformáció már nagyon szorongatta 
a rendet, Szegedi Gergelyt választották provinciálisnak. Ő 1550-ig vi
selte ezt a tisztséget.37

1552-ig a török hódítás következtében 12 kolostorból menekültek el 
a mariánus ferencesek. Segesdről 1555-ben, Keszthelyről, Kanizsáról, 
Falkosról és Szemenyéről 1556-ban. Erdélyben az 1545. évi tordai ország- 
gyűlés elrendelte ugyan, hogy a szerzeteseket és más egyházi férfiakat 
senki se háborgassa hivatalukban38, de alig néhány nappal Fráter György 
meggyilkolása után, 1551 utolsó napjaiban a protestáns lakosság már 
zaklatta a szerzeteseket. 1552-ben az országgyűlés egy időre még megvédte
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őket, míg aztán 1556-ban megkezdték a kolostorok szekularizációját.39 
Szászváros, Szatmárnémeti, Várad és Telegd utolsó mariánus ferencesei 
valószínűleg ekkor távoztak el. Debrecent 1552-ben kellett elhagyniuk, 
ugyanakkor Eger első ostroma alkalmával pusztult el ottani kolostoruk. 
Beregszászon egy évvel később rágalmaktól indíttatva a protestánsok 
megrohanták kolostorukat, a szerzeteseket megsebesítették, és mind 
kalodába zárták.40 Lőcsei házukat alighanem már 1536-ban elveszítették. 
Kassai kolostoruk 1556-ban a város nagyobb részével együtt leégett, 
ugyanakkor Varannóból a földesúr űzte el őket. Szombathelyről Révay 
Ferenc nádori helytartó és emberei zaklatták ki a barátokat.41 Nyitráról
1557-ben a töröktől való félelem miatt menekültek el. Végül Győr eleste- 
kor, 1594-ben, ottani kolostorukat is elvesztették. A legnehezebb idő
ket csak a pozsonyi, nagyszombati, soproni és varasdi kolostoruk vészelte 
át a királyi Magyarország védelme alatt.

A szalvatoriánus ferencesek 1523-ban 69 kolostorban 1472 rendtagot 
számláltak, az átlag létszám házanként így 21 volt. Tíz év múlva, 1533- 
ban 56 megmaradt házban már csak mintegy 840 az összlétszám, az átlag 
csupán 15.42 1535-ben már közöttük is voltak, akik elfogadták és hirdet
ték Luther tanítását, így Toroczkay Jakab 43 1556-ig mintegy 34 kolostor
hely került török kézre. 1559-ben a keleti országrészben már csak a csiki, 
nagybányai, medgyesaljai, bátori és nagyszőllősi házak álltak, 1565-ben 
egyedül a csiki (csiksomlyói). 1563-ban mindössze 13 kolostorból áll 
a szalvatoriánus provincia 109 rendtaggal. Bákói házuk Moldvában, 
Ormosd (Fridau) Krajnában az ország határain kívül feküdt 4, illetve 
5 rendtaggal. Magyarországon tehát ekkor kereken 100 szalvatoriánus 
ferences élt. A legtöbb Szakolcán (20), Jászberényben (18) és Gyöngyö
sön (15). Jászberényben Verancsics szerint 1560-ban a protestánsok rá
juk gyújtották a kolostort, 1567-ben pedig a törökök átmenetileg, 1583- 
ban tartósan elűzték onnan őket.44 Életfolytonosságát csak három kolos
tor tudta átmenteni a következő századokra: a szakolcai, a gyöngyösi és 
a szegedi.

A török hódoltsági területen sajátos egyensúly alakult ki a protestán
sok és a katolikusok között. Itt a magyar földesúri és katolikus hierar
chikus hatalom alig érvényesült. A törökök viszont érdekből megtűrték 
a protestáns prédikátorokat, és itt-ott a ferences barátokat is. Ennek 
köszönhető, hogy Szegeden és Gyöngyösön a ferences élet nem szűnt 
meg, és a barátok bejárva az ország hódoltság alatt nyögő területét, lelki 
vigaszt nyújtottak a megmaradt katolikus lakosságnak. A török földes
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uraknak ugyanis attól kellett tartaniuk, hogy keresztény lelkipásztor hí
ján a dolgozó és adózó nép még nagyobb számban menekül el az ő 
területükről.

1549 táján Perényi Gábor a klarissza apácáktól elvett sárospataki ko
lostorépületben állította fel az akkor még lutheránus szellemű, később 
nagy tekintélyre emelkedett református iskolát45, és élére Nagybányáról 
Kopácsi Istvánt, a reformáció szolgálatába állt egykori pataki szalvato- 
riánus gvardiánt hívta meg.46 Sztárai Mihály ugyancsak sárospataki fe
rencesből, Pálóczy Antal zempléni főispán udvari papjából lett lutheránus 
prédikátor. A Dunántúl déli részén, török hódoltság alatt két évtizedig 
szolgálta a reformáció ügyét. Többen azt tartják, hogy híres reformátorok, 
mint Siklósi Mihály, Szkhárosi Horvát András és Dévai Bíró Mátyás 
kezdetben ugyancsak ferences barátok voltak. Ezt azonban hiteles ada
tokkal bizonyítani nem lehet.

Néhány kisebb jelentőségű rend, mint az antoniták és a Szentiélekről 
elnevezett ispotályosok házai többnyire városokban álltak, és a városok 
sorsában osztoztak.

El kell még oszlatnunk egy téves nézetet. Sem a törökök, sem a pro
testánsok nem pusztították, nem rombolták és nem égették rendszeresen 
a kolostorokat. A forrásokban előforduló diruo ige alakjai jelenthetnek 
egyszerűen fosztogatással járó felforgatást is. Eladi érdekből természete
sen több kolostort erőddé alakítottak vagy elbontottak, hogy a foglaló 
ellenség védelmét ne szolgálhassa. A romladozó épületek köveit olykor 
várépítéshez hordták el. Számos kolostortemplom maradt a protestáns 
vagy katolikus istentisztelet szolgálatában. Az egykori kolostorépületek 
olykor iskoláknak adtak helyet, mint Sárospatakon vagy 1556—57-ben 
Kolozsvárott és Marosvásárhelyen.47 Az épületek nagyobb része a tata
rozás hiánya, a gondatlanság és gazdátlanság miatt lett rommá, és a ma
radványokat szinte napjainkig építőanyag-szerzésre használta a környék
beli lakosság.

Középkori monostorainknak legkevesebb kétharmada, mint az elő
zőekből kitűnik, a török hódítás áldozata lett. Erdélyben és az ország 
északkeleti részén a reformáció többnyire közvetve járult hozzá a kolos
tori élet megszűnéséhez, amennyiben a lakosság túlnyomórészt elfogadta 
a reformációt és ennek következtében a szerzetesi hivatások és a kolduló 
rendeknek nyújtott alanűzsnák elapadtak. Az ország nyugati határszélén, 
a Habsburg-uralom védelme alatt is csupán két pálos és öt ferences 
kolostor mentette át életét a következő századokra.
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A magyarországi szerzetesek sorsa így sokban különbözött más orszá
gokétól. Több német tartományban, a skandináv országokban és Ang
liában uralkodói parancs oszlatta fel szinte egyik napról a másikra az 
összes szerzetesházat, és lefoglalta vagyonukat. Arra sincs nálunk példa, 
hogy egy szerzetesközösség mindenestül a reformációhoz csatlakozott 
volna, mint Németországban. A három részre szakadt országban a re
formáció nem tudott egységesen fellépni a szerzetesekkel szemben, de 
a szerzetesrendek sem voltak képesek védekezésre, mert elveszítették 
társadalmi hátterüket. A feudalizmusban a szerzetesházak sokkal na
gyobb mértékben függtek a kegyuraktól, a földesuraktól és a városi 
elöljáróktól, mint késó'bb. Ugyanakkor, amikor társadalmi bázisukat 
elveszítették, a megfogyatkozott és hivatása teljesítésében meggyengült 
fó'papság sem állt ki mellettük.
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Szigeti Jenő

Luther és Werbőczi találkozója

Luther életének és a reformáció ügyének döntő fordulója Wormsban 
történt 1521. április 18-án. Ekkor mondta el a nagy reformátor a biro
dalmi gyűlés előtt életének legdöntőbb hitvallomását: „Ha nem győznek 
meg a Szentírás bizonyságával vagy világos észokokkal — mivel nem 
hiszek egyedül sem a pápának, sem a zsinatoknak, amelyek nyilvánva
lóan gyakran tévednek és ellentmondanak egymásnak —, úgy a lelki
ismeretemhez és Isten Igéjéhez vagyok kötve. Ennélfogva nem tudok és 
nem akarok visszavonni semmit, mert sem nem bátorságos, sem nem ta
nácsos. .. bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni.. .  Isten engem úgy se- 
géljen.” 1 Szavait nagy hangzavar fogadta, körülötte tolongás támadt. 
Sokan azt gondolták, hogy Húsz János sorsa ismétlődik. A szemtanúk 
szerint az alacsony teremben fülledt volt a levegő, későre járt ekkor. 
Imbolygó fáklyafény világította meg a termet, amikor a császári herold 
kikísérte Luthert a teremből, akit Aleander pápai követ „csuklyában 
megjelent ördögnek” nevezett. Amikor Luther nagy sokára visszaért 
szállására, így kiáltott fel magasra emelt kezekkel: „Túl vagyok rajta! 
Túl vagyok rajta!”2

Ennek a történelmi jelenetnek volt magyar szemtanúja is: Werbőczi 
István.3 Az országbírói ítélőmester ekkor már köztiszteletben álló öreg 
ember volt, hatvanhárom esztendős, a magyar országgyűlés köznemesi 
(Szapolyai-) pártjának vezére. 1458-ban Verbőcön köznemesi családból 
született. A tehetséges köznemesi ifjak útját járta végig. Szentgyörgyi 
Péter országbíró és erdélyi vajda familiárisa lett, vállalva ezzel a hűbéri 
függést4, de ugyanakkor megnyerve a külföldi tanulás, az udvari élet 
lehetőségeit is. Werbőczi hazai és külföldi iskolai tanulmányok után 
— Bolognában, Padovában és valószínűleg Bécsben járt egyetemre — 
került a királyi kancelláriára familiárisa pártfogásával. 1502-ben lett
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országbírói ítéló'mester. Politikai pályafutását Ugocsa vármegyénél 
kezdte. Nevéhez több, a köznemességet gazdaságilag is érintő' politikai 
siker fűződött. Ilyen volt a szabad királyválasztás körül 1498 és 1505 
között folyó harc, melynek végén 1505. október 13-án a rendek kiadják 
a „rákosi végzést” mely kimondja, hogy ha II. Ulászló fiú örökös nélkül 
halna meg, nem ismerve el a leányörökösödést, nem választ az ország 
idegen uralkodót. Az országgyűlés „a hazának és a köznek” tett szolgá
latai elismeréseként telkenként két dénárt szavaz meg Werbőczi István 
ítélőmesternek. De olyan törvényeket is megemlíthetnénk, mint a főren
dek bandériumállítási kötelezettsége vagy a főpapok dézsmaszerzési jo
gának korlátozása volt.

Közben saját érdekeiről sem feledkezett meg. Mintegy kétszáz falut 
harácsolt össze a legkülönbözőbb címeken. Van, amit a királytól kapott 
adományba, van, amihez politikai sakkhúzásai révén jutott vagy eredmé
nyes birtokperek nyomán. A Dózsa-féle parasztháborúban fegyveresen 
is harcolt a parasztseregek ellen, és az 1514. október 18-án Budán kezdődő 
országgyűlésen ő mutatta be a rendek előtt a király megbízásából készí
tett szokásjogi gyűjteményt, a Hármaskönyv-et (Tripartitum opus iuris 
consuetudinarii inclyti regni Hungáriáé), melyet mind a király, mind pe
dig az országgyűlés ugyan elfogadott, de kihirdetése híján sohasem 
emelkedett törvényerőre. Ennek ellenére a vármegyék hamar haszná
latba vették. A mű rögzít és történetileg igazol olyan évszázadokig sar
kalatos elveknek tekintett jogi tételeket, mint a nemesi jogegyenlőség és 
a szent korona tana. Werbőczi, akit Nemeskürty István egy kis éllel 
-— de talán nem egészen jogtalanul — „izgága vidéki fiskálisának tart, 
olyan jó szónoknak, akinek legfőbb erénye, hogy értett a köznemesi 
rendek nyelvén5, ezzel a munkájával érdemelte ki szobrát és évszázadokra 
terjedő hírnevét. A szokásjoggyűjtemény három esztendővel később, 
1517-ben jelent meg Johann Singriener, vagy latinos nevén Singrenius 
bécsi nyomdájában.6 De ekkor már Werbőczi — 1516. augusztus 11-e 
óta — királyi személynök, vagyis az ország egyik főbírája volt.

A hatalmas szokásjoggyűjteményből két tárgyunkhoz tartozó adalé
kot szeretnék kiemelni. Az egyik: Werbőczi az eretnekséget már ekkor, 
a Dózsa-féle parasztforradalom hátterén, emlékezve a huszita befolyásra,7 
hűtlenségnek minősítette (I. r. 14. c. 14. par.). A másik, nagyobb vitát 
kiváltó kérdés a kegyúri joggal kapcsolatos törvény volt, mely a magyar 
királyoknak az egyházzal kapcsolatos jogosítványát foglalta össze. 
Werbőczi azt állította, hogy Magyarországon a pápa az egyházi állások
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betöltésére vonatkozóan a megerősítésen kívül más jogot magának fenn 
nem tartott (I. r. 11. c.). Ennek egyik leghatásosabb érve így szólt: „az 
országnak az egyházi javadalmak adományozására vonatkozó ebbeli 
szabadsága, hajdan Zsigmond császár és magyar király idejében, orszá
gunk többféle szabadságával együtt a konstanzi egyetemes és híres
neves zsinaton. . .  helyben hagyatott és eskü erejével megerősíttetett, 
amint a róla kiadott bullában világosan olvasható.”8

Werbó'czi hamar megismerte Luther tanait és hamar ellenük is fordult. 
A reformáció eszméi is gyorsan terjedtek hazánkban, főként a városok 
nagyrészt német polgársága körében. Már 1518 végén Tetzel János do
monkos szerzetes arról panaszkodott Miltitz Károlynak, hogy az új 
tan Magyarországon is terjed.9 Magyarország belpolitikáját ez időben 
a Habsburgokra támaszkodó udvari párt és a Szapolyai János körül cso
portosuló németellenes nemesi párt küzdelme jellemezte. Ennek a párt
nak már ekkor Werbőczi volt a vezére. A nemesi párt az erazmista huma
nizmust,10 mely az udvarban élt, „német eretnekségnek” bélyegezte és 
a középkori egyház védelmét nemzeti ügynek tartotta.11 így hát nem cso
dáljuk, ha Werbőczi mindvégig az egyház hű fia akart maradni, bár nem 
egészen önzetlenül. Eddigi ismereteink fényében nem a vallási, és nem is 
a németellenes nemzeti érdekek határoztak ebben a döntésben, hanem 
„a Werbőczi vezette nemzeti pártnak veszélyeztetett politikai, társadalmi 
és gazdasági érdeke”12.

A Dózsa György seregeit leverő nemesség előtt veszélyesnek tűnt az 
erazmista befolyásoltságú polgári értelmiség, mely a huszita eszmékkel 
is rokonszenvezett és a jobbágyság gúzsbakötését sem támogatta jó 
szívvel. Politikailag csak az az út látszott számukra járhatónak, melynek 
tengelye: hűség a császárhoz, és hűség Rómához. Ehhez még egyéni ér
dekek is járultak. Szerencsés Imre budai működése13, valamint Branden
burgi György14 szerencsés birtokgyarapító házassága csak növelte a ne
mesi párt féltékenységét. Bennük pedig a reformáció támogatóit látták. 
De az igazi nagy politikai tét a törökkérdés volt.

Az 1510-es évek második felében valami megroppant a török biroda
lomban. Pécsváradi Gábor15 Ferenc-rendi szerzetes szentföldi utazásá
hoz a pénzt Szapolyai János király későbbi nádora, a török ellen vitéz
kedő Bánffy Jakab adta, így Pécsváradi ildomosnak tartotta, hogy kato
nai jellegű eseményekről is beszámoljon levelében. Leírta Szelim szultán 
egyiptomi hadjáratát, melynek során 1516. augusztus 24-én Aleppo
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mellett győzött, elfoglalta Damaszkuszi, majd 1517 elején Kairót is. 
Nyolc hónapig itt tartózkodott, és Egyiptomot is a birodalmához csa
tolta.16 Ezek a jelentős hadisikerek ugyanakkor elvonták a török hadak 
erőit a Duna vidékéről. Ezért tolmácsolja Bánffy Jánosnak Pécsváradi, 
hogy „azonnal ragadjátok meg a fegyvert a török ellen, mivel sohasem 
ismétlődik többé ez a kedvező alkalom” .17 X. Leó pápának (1513—1521) 
az volt a véleménye, hogy se a magyar, se pedig más keresztyén uralkodó 
a törökkel fegyverszünetet ne kössön, sőt segítséget is ígért a veszélyez
tetett országnak.18 A budai udvar kompromisszumos megoldást válasz
tott, és a kért három év helyett ugyan csak egy esztendőre, de fegyver- 
szünetet kötött.19 A pápa ezután kezdett határozottabb diplomáciai 
akciót a törökellenes keresztes hadjárat érdekében.

A cambrai-i kongresszuson, 1517 elején követei útján egy tervet tárt 
az európai fejedelmek elé. Elsősorban egy ötesztendős békét hirdetett. 
A nemzetközi visszhang viszonylag kedvezően fogadta a terveket. I. Fe
renc francia király lett volna a kiszemelt fővezér, aki biztató szép szavak
kal lelkesített. I. Miksa császár pedig fantasztikus, a valósághoz nem na
gyon alkalmazkodó tervet terjesztett elő. Elmondta, hogy 1518-ban 
Észak-Afrikában kezdik a támadásokat, és először Algírt foglalják el. 
Az angolok, a dánok és a németek átkelve a Níluson, nemsokára Kons
tantinápolyi is beveszik.20

Ebbe a nagy politikai kalandba Magyarország is hamar belebonyoló
dott. „A magyar külpolitika.. . ,  mint korábban, most sem tudta kivonni 
magát a pápai politika, főleg pedig a belső politikai küzdelmek hatása 
alól. Pontosabban: mindinkább elszokott attól, hogy első helyen a leg
fontosabbat, a nemzetközi politika realitását próbálja önállóan végig
gondolni. Ehelyett a politikusok elsősorban a belső hatalmi küzdelmekre 
figyeltek, és így hajlamosak voltak arra, hogy ezekkel kapcsolatos takti
kai elgondolásoknak rendeljék alá a külpolitikát.”21 Ezért a köznemesi 
párt és annak vezetője, Werbőczi is arra törekedett, hogy a külpolitikát 
is ellenőrzése alá vonja. Többször diplomáciai tárgyalásokra külön köve
teket is küldtek. Werbőczi egyszerre próbált a külpolitika kidolgozója és 
irányítója lenni.

Erre az időre esett a római Szentszék és II. Lajos állandó jellegű diplo
máciai kapcsolatainak kialakulása. Korábban a Rómában tartózkodó 
magyar egyházi személyek kapták ideiglenesen a diplomáciai megbízáso
kat. Jól példázza ezt Bodrogi Fülöp esztergomi főesperes, aki 1496- 
tól pápai káplán, majd 1499-től a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója
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volt.22 1517 végén a már hosszabb ideje magyar szolgálatban álló Fran
cesco Marsupinót23 bízta meg II. Lajos az állandó jellegű követi felada
tok ellátására. A jeles olasz humanista 1514-ben Bakócz Tamás megbí
zottjaként mint valami „internuntius” ténykedett a szent városban. 
Most állandó követként küldött jelentéseket havi ötven arany tisztelet
díj fejében a királynak.

A szervezendő' keresztes háború terve miatt a pápának is érdeke fűző
dött a diplomáciai kapcsolatok erősítéséhez. A pápa 1518 tavaszán 
Nikolaus Schömberg Ferenc-rendi szerzetest küldte követül II. Lajos 
udvarába, aki magával hozta török elleni haditervet, mely szerint a ke
resztyén fejedelmeknek 1518 nyarán kellett volna a törökre támadniok.24 
A tervet a magyar tanácsadók, úgy látszik, helyesnek tartották, pedig 
ekkor már értesült az udvar Szelim győzelméről, no meg a szultán harag
járól is a fegyverszünet körüli huzavonák miatt. Az utóbbiról valószínű 
Bélay Barnabásnak, a konstantinápolyi követnek sikerült bizonyos in
formációkat hazajuttatni.25 II. Lajos válaszában készségesen csatlakozott 
a pápai tervhez, de az országgyűlés megkérdezését is fontosnak 
tartotta.

1518. április 24-én kezdődött az országgyűlés Rákoson. Ezen voltak 
olyan erők, amelyek a szultán fegyverszüneti ajánlatának elfogadását 
javasolták, de ezt a pápai követnek a többség segítségével sikerült elhárí
tania. Az eredményről május 16-án Bakócz Tamás értesítette a pápát, 
majd pedig május 28-án a budavári főtemplomban a bulla ünnepélyes 
kihirdetésére is sor került, mely búcsút engedélyezett azoknak, akik részt 
vesznek a fegyveres harcokban és anyagiakkal támogatják a keresztes 
hadakat.26

Az országgyűlés a török elleni hadjárat ügyéről nem sokat beszélt, 
mivel botrányba fulladt. A köznemesi párt Szapolyainak — a király 
fiatalságára hivatkozva — kormányzói tisztet akart szerezni. A közneme
sek — mivel nem tudták akaratukat keresztülvinni — kivonultak az or
szággyűlésről, és július 25-re Tolnára fegyveres országgyűlést hívtak 
össze önhatalmúlag.27

A szakadár mozgalom élén ott találjuk Werbőczit, akinek az előző 
évben megjelent Tripartitum-a meglehetősen megnövelte a tekintélyét. 
A „tolnai országgyűlés nyilvánvaló kísérlet volt a rendi ellenzék részéről 
arra, hogy a hatalmi funkciókat magához ragadja, köztük a külpolitika 
intézését is, amely itt e fő célnak alárendelve került elő.”28 Werbőczi 
demagóg beszédben követelte a török által — figyelmeztetésül — ostrom
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alá fogott Jajca védelmét, követelte a támadó háború megindítását, mi
vel ez volt a köznemesség körében a népszerű, na meg ezt támogatta 
a pápa terve is. A köznemesi rétegek szívesen igazodtak a Vatikán állás
pontjához. Idegengyűlöletükkel és hazafiaskodó „szittya” érzelmeikkel 
is jól összeegyeztethető volt ez a minden reális alapot nélkülöző terv.

Tolnán arra is terv született, hogy a nemesi nekibuzduláshoz külföldi 
támogatást is kell szerezni. Ezért a király megkérdezése nélkül követeket 
jelöltek a pápához és a császárhoz, valamint a lengyel királyhoz. A pápá
hoz küldött követek között ott találjuk Werbőczit is. Nemcsak katonai 
segítségkérés volt a követjárás célja, hanem a rendi ellenzék politikájának 
elismertetése is a külföldi hatalmak előtt. így hát a rendi ellenzék, a ki
rályi udvar teljes kikapcsolásával a maga hatalmába akarta vonni 
a külpolitika irányítását is. A követek megbízólevelét a „nemesség egye
teme” megbízásából Werbőczi állította ki, a királytól pedig csak ajánló
leveleket kívántak kérni. Az ellenzék óvatos volt, nem kapkodta el az 
indulást, megvárta a bácsi mezőre Tolnán összehívott újabb fegyveres 
országgyűlést (szept. 29.—okt. 29.). így a követek csak a következő évben 
indulhattak útnak.

Közben 1519. január 12-én Welsben meghalt I. Miksa császár. A hírt 
egy hét múlva Budán is tudták, de a mainzi érsek csak februárban küldte 
szét a császárválasztásra szóló meghívót a választófejedelmeknek, köz
tük II. Lajosnak mint cseh királynak. Károly spanyol király, I. Ferenc 
francia király, no meg VIII. Henrik angol király rivalizált a trónért. Ezen 
a háttéren kissé komikusnak hat a magyar országtanácsnak az a döntése, 
hogy a Velencébe és Rómába induló követségnek lépéseket kell tennie 
II. Lajos császárrá választása érdekében.29 A magyar urak részéről nem 
nagy politikai judíciumról tesz bizonyságot ez a döntés. Werbőczi „re
alitásérzékét” sem dicséri az, hogy elejtve a tolnai gyűlés azon határoza
tát, mely a rendi ellenzék politikájának külföldi elismertetését szorgal
mazta, vállalta ezt a feladatot. „így azután azt kell mondanunk, hogy 
Werbőczi e feladat elvállalásával nemcsak naivitás dolgában múlta felül 
a magyar politikusokat, azt képzelve, hogy az itáliai hatalmakat a gyer
mekkirály jelöltségének megnyerheti, hanem abban is, ahogy álláspont
ját változtatni tudta.”30

Werbőczi 1519. március elején indult útnak mintegy hetventagú kísé
rettel Gyurkóczi Csallovics Pál és Fancsi Imre társaságában. Március 
22-én érkeztek Velencébe, ahol másnap fogadta őket a nyolcvanhárom 
éves Leonardo Loredano dogé a nemrég elkészült Doge-palota fényes

200



termeiben.31 Itt Werbőczi — talán — magyar nyelvű beszédben adta elő, 
hogy kész az ország a török előnyös békeajánlatát visszautasítani, de mi
vel nem képes egyedül győzni a török ellen, így segítséget kér. Meglehető
sen ügyetlenül hivatkozott arra, hogy Magyarország a Cambrai-i Liga 
idején nem támadta meg Velencét. Azt is kérte, hogy a Signoria adjon 
segítséget II. Lajos császárrá választásához. A bölcs dogé üres általános
ságokat mondott válaszul. így indult tovább a fényes követség. Padová- 
ban a velencei helytartó ajándékokkal kedveskedett nékik. Ferrarában, 
majd Firenzében is töltöttek néhány napot, míg április 12-én átlépték 
az Örök Város kapuját, ahol mintegy öt hétig maradtak. „Ezalatt Wer
bőczi áhítatosan járta be az örök város szent helyeit. Egyebek között föl
vétette magát a Szentiélekről címzett társulatba, melynek tagjai a pápák 
kegyelméből több rendbeli egyházi búcsúkban részesültek. A társulat 
fönnmaradt anyakönyvének egyik kártyalapján találjuk az ő saját kezű 
bejegyzését, amellyel jelzi belépését, és családja összes tagjait. . .  a con- 
fraternitás kebelébe fölvéteti.”32

Diplomáciai küldetése viszont annál nagyobb fiaskó volt. X. Leó pápa 
a császárválasztás ügyében nem volt semleges, hanem a Károly-ellenes 
párthoz tartozott, és először VIII. Henrik angol királyt, majd pedig I. 
Ferencet támogatta. Eleinte azt gondolta, hogy a követek a rendi ellen
zék politikai célkitűzéseihez akarják hozzájárulását megnyerni. Császár
választási korteskedéseikről csak Marco Minio Velence római követe 
útján értesült.33 Az 1519. április 15-én adott ünnepélyes audiencián álta
lánosságban ugyan ígért segítséget, de a császárválasztással kapcsolatban 
nyíltan elutasította a követek kérését.34 Igaz, hogy Werbőczit és két tár
sát a pápa a római lovagok rangjára emelte,35 de azt sem lehet eltitkolni, 
hogy szavahihetőségét erősen megkérdőjelezte az a hír, mely a követek 
ottléte alatt futott be Rómába: II. Lajos 1519. március 28-án hozzájárult 
a hároméves fegyverszünethez Kamal török követ és társai előtt36. 
Igaz, hogy ezt megpróbálták titokban tartani, de az ügy Velencén keresz
tül mégis kiszivárgott. A császárválasztás ügyében is komolytalanná vált 
fáradozása, hiszen V. Károly megvásárolta a Fuggerek pénzén a választó- 
fejedelmek szavazatát, így II. Lajosét is, akinek szavazatát már 1519. 
április elején biztosította Károly számára Johann Speissheimer bécsi ta
nácsos és Laurentinus Sauerer.37 Werbőczi ekkor még úton volt Róma 
felé. így miután a saját rendi ügyeit elejtette — a nagyobb haszon jegyé
ben —, két olyan ügyben szónokolt a pápa előtt, amit tőle függetlenül 
szándékai ellenére döntöttek el. Werbőczi és társai politikailag keveset
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vagy semmit sem tanulva a történtekből, június közepe táján érkeztek 
vissza Magyarországra.

1520. szeptember 21-én meghalt Szelim szultán. Mindenki azt remélte, 
hogy gyenge kezű utód követi a trónon. De az utód Szulejmán volt, 
az egyik legnagyobb szultán38; II. Lajos azt remélte, hogy ütött annak 
az órája, hogy az elesett végvárakat és az elvesztett tartományokat 
vissza lehet foglalni, mivel a szultán halálával érvényét veszítette a fegy
verszünet is. Október 30-án Brandenburgi Györgynek arról írt, hogy 
a török elleni háborúra kell felkészülni.39 A harchoz pedig segítségre, 
nagy erőkre van szükség. Ezért indult a wormsi birodalmi gyűlésre Wer- 
bőczi István, Balbi (Acelinni) Jeromos korábbi pozsonyi prépost társasá
gában40, aki akkor már karinthiai püspök volt. Werbőczi útitársa tudós, 
gyakorlott diplomata volt. Velencéből származott, és Szatmári György 
köréhez tartozott. Szatmári irányította 1503-tól 1521-ig a királyi udvar 
külpolitikáját. Balbi a vándorhumanisták jellegzetes életét élte. Ő volt 
II. Lajos egyik nevelője, és egy egész sereg diplomáciai küldetést teljesí
tett. 1518-ban Krakkóban járt, majd Augsburgban. 1519-ben megint 
Lengyelországban, majd az aacheni császárválasztáson képviselte II. La
jos udvarát. Útban visszafelé ő kötötte meg a házasságot II. Lajos nevé
ben Habsburg Máriával. De később járt Angliában, Nürnbergben is.41 
Mindvégig — Werbőczihez hasonlóan — Luther híveinek ellensége volt. 
Forrásaink szerint szép tehetségű, de nem valami feddhetetlen életű 
férfiú volt.42

A küldöttség 1521. február végén kelt útra. Követi megbízatásuk az 
volt, hogy a török háborúhoz pénzt, pénzt és pénzt szerezzenek. Werbőczi 
útközben Singrenius bécsi nyomdásszal újra kinyomtattatta Lanciloto 
Politi olasz dominikánus teológus és jogász Catharinus Ambrus álnéven 
közzétett Luther-ellenes vitairatát arra a célra, hogy ingyen tudja oszto
gatni. A könyvecske ajánló sorait II. Lajoshoz intézi: „Ezt a becses köny
vet elküldöm Felségednek — írja — főleg azért, hogy legyen rá gondja 
Felségednek, mint derék királyhoz illik, hogy országod a lutheri ragály 
által meg ne rontassék. Felségednek teljes erővel azon kell lennie, hogy 
ezen felettébb kegyetlen dögvész közreműködésed mellett az egész or
szágból kiűzessék, túl még a sarmatákon is.”43 Az előszót 1521. március 
2-án fogalmazta Werbőczi.

Singrenius Werbőczinek régi ismerőse lehetett, hiszen a Tripartitum 
1517-ben az ő nyomdájában jelent meg, és ez nem jelentéktelen hasznot 
hozhatott a nyomdának. Tudjuk, hogy ennek a könyvnek kinyomta
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tása ötven aranyába került Werbőczinek, de miközben a könyv nyomta
tása folyt, már Luther elkészült a válasszal. Ennek kéziratát már 1521 
áprilisában befejezte. így hát Werbóczi mecénási tevékenysége sem ho
zott sikert.44 Werbóczi március 24-én érkezett társával együtt Wormsba. 
A magyarok kérelmét Balbi terjesztette elő a birodalmi gyűlésen 1521. 
április 3-án. Ékes szavakkal ecsetelte, hogy Magyarország már nem tud 
külső segítség nélkül helytállni a török ellen, hiszen már másfél évszázada 
folytatja háborúját. Utalt arra, hogy a birodalmi segítségre azért is itt 
volna az idő, mivel a császár már amúgy is háborút folytat Észak-Afriká
ban a török hadak ellen. A nemes humanista retorikával megírt beszédet 
Werbóczi adatta ki.45 A beszéd hatástalan volt, hiszen a birodalmi gyű
lésnek egészen más gondjai voltak.46

Luther 1521. április 16-án érkezett Wormsba. A magyar küldöttség 
ekkor már készülődött hazafelé, de Werbóczi feltétlen szeretett volna 
Lutherrel is megismerkedni. Egyrészt kíváncsi lehetett a jeles emberre, 
másrészt volt benne annyi naivitás talán, hogy úgy érezze, képes „meg
győzni” ügyes fiskális módjára Luthert. No meg „itt is bizonyítékát adta 
annak, hogy mennyire szívén fekszik a megrendült pápai tekintély helyre- 
állítása” .47 A magyar küldöttség április 20-án indult haza.48 így a talál
kozóra, melyet Aleander pápai nuncius április végén írt jelentéséből is
merünk49, április 17—19. között jöhetett létre. A közbeeső napok moz
galmasak voltak, így semmiképpen nem tarthatjuk alaposan előkészített, 
jó szervezett találkozónak ezt a futó ismerkedését. Luther 17-én készült 
a birodalmi gyűlés előtt 18-án elmondandó beszédére, 19-én pedig fá
radt lehetett.50 Werbóczi ebédre hívta Luthert, hogy az asztal melletti 
bizalmas és könnyedebb hangvételű beszélgetéssel próbáljon eredményt 
elérni. Ezt célravezetőbbnek tartotta, mint a hivatalos vitát. Fraknói sze
rint „talán a magyar borok hatását sem hagyta egészen számításon kí
vül” .51 Ezen túl természetesen követtársával együtt bízott saját tudomá
nyos műveltségében és szónoki készségében is. Luther a meghívást el
fogadta, és az ebéd élénk, jó hangulatban folyt le. A vita nemcsak arról 
folyt, hogy Luthert az egyházi tekintély általános elismerésére késztes
sék, hanem az egyes vitás tantételeket is tüzetesen megtárgyalták. Luther 
válaszaival Werbóczi nem volt megelégedve. A császárhoz és az udvar
hoz tartozó urak előtt később úgy nyilatkozott, hogy Luther „bolond 
és tudatlan ember. — Gyáván viselkedett.” Az ebédre más vendégek is 
hivatalosak voltak, akik a pápai követnek azt jelentették, hogy Luther 
a magyarok érvelései közt „nem viselte magát ügyesen” .
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Werbőczi valószínűleg egy simán társalgó világfit várt, akivel retorikai 
lendületű beszélgetést, esetleg magasröptű vitát lehet majd folytatni. 
De Luther nem ilyen ember volt.

A pápai legátus erről a találkozóról jelentést küldött Rómába, mely
ben elismerően nyilatkozott a magyar urak jó szolgálatáról, és különö
sen Werbőczi buzgóságát és állhatatosságát dicsérte.52 A vita természete
sen semmilyen eredményt nem hozott. Luthert nem győzte meg, a török 
elleni háborúhoz kért segítség ügyét is hátráltatta. Luther megszólása 
pedig „minden egyébtől eltekintve már csak azért sem vallott valami 
nagy judíciumra, mivel segélyért jövő magyar követeknek német belső 
vitákba nem illett beavatkoznia, márpedig Luther ügye ekkor a rendi 
gyűlés egyik politikai témája volt” .53

Werbőczi élete végéig Luther és a protestánsok ellensége maradt. 
Zsilinszky Mihály úgy tudja, hogy az eredménytelen találkozó után 
„úgy ő, mint párthívei annál erősebben hangoztatták a pápai trónhoz 
való hűségüket, mely széknek, mint mondták, oly sokat köszönhet, 
s melytől oly sokat remélhet hazánk” .54

Ezt igazolja, hogy Werbőczi részt vett az 1522. márciusi, majd szep
temberi gyűlésen, ahonnan nagy veszélyérzetekkel jö tt vissza. A refor
máció gyors sikerei, úgy érezte, veszélyeztetik egész életművét, és „poli
tikai döntése nem is lehetett más, mint görcsösen kitartani a két nagy 
szövetséges mellett: a német-római császár és a római szentszék olda
lán” .55 Nürnbergből egyenesen az 1523-as Szent György-napi, április 
24-i budai országgyűlésre érkezett. Ez az országgyűlés hozta az első re
formációellenes törvényt: „Méltóztassék a királyi felségnek mint katho- 
likus fejedelemnek minden lutheránust és azok pártfogóit, valamint 
a felekezetükhöz ragaszkodókat mint nyilvános eretnekeket és a boldog- 
ságos Szűz Mária ellenségeit halállal [fejvétellel: poena capitis] és összes 
javaik elvételével büntetni.”56

A törvény értelmi szerzője Werbőczi volt.57 Még a mohácsi vész előtt 
birtokán nyolc lutheránust kínoztatott meg,58 és szenvedélyes ingerültség
gel támadott minden adandó alkalommal a reformáció hívei ellen. 
Burgio pápai követ szerint „kész életét is feláldozni a szentszék és a val
lás érdekeiért” . Nem éppen önzetlen buzgalmának jó példája az 1525 
szeptemberében kezdődött bányászmegmozdulások ügye. Amikor 1526. 
április 13-án Werbőczi mint nádor ítéletet hoz, egyik kikötése az volt, 
hogy a lázadók szakítsanak a lutheri eretnekséggel. Burgio pápai követ 
úgy látja, hogy a lázadással együtt a cseh—morva eretnekséget is ki kell
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irtania. De az is az ügyhöz tartozik, hogy az ítélet díjaként a bányatár- 
sasládából Werbőczi 1070 Ft-ot „magához vesz”59. A mohácsi vész 
után, 1530-ban is — híven múltjához —, több lutheránus lelkészt vett 
üldözőbe.60 Halála előtt nem sokkal III. Pál pápához intézett levelében 
„a lutheranizmus legélesebb üldözőjének” vallotta magát.61

Igazat kell adnunk Nemeskürty István „kegyetlen”, de igazságos érté
kelésének : „Nem volt ő soha igazán nagy ember. Véletlenül — jogi kó
dexe miatt — lett a nemesi rend szimbóluma. . .  hatodrangú kis pörök- 
ben Ítélkezett csupán, a kormány nem az ő kezében volt. Életét is ilyen 
jelentéktelenül, ilyen kisszerűén végzi: napidíjas bíró, afféle keresztény 
kádi lett a török megszállta Budán, amíg el nem tették láb alól.”62

Jegyzetek

1 M. Luther: W. A. 6. 174. k.
2 A történtekhez vö. a Luther-életrajzokat. Magyarul: Hartmann Grisar: 

Luther Márton élete (Bp. 1929. 97). (Elfogult, római katolikus munka.) 
R. Friedenthal: Luther élete és kora (Bp. 1973. 324—337). Kessel, E.: 
Luther vor dent Reichstag in Worms 1521 (Festgabe für Paul Kirn, Berlin 
1961. 172-190.)

3 Máig a legtöbb adatot feldolgozó, de elfogult életrajza: Franknói Vilmos: 
Werbőczy István (Bp. 1899). A wormsi birodalmi gyűlésen történtekről: 
161, 172-173.

4 Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon (Bp. 1971. 
203-204).

5 Nemeskürty István: Ez történt Mohács után (Bp. 1968. 21).
6 Csekey István: Werbőczy és a magyar alkotmányjog (Kolozsvár 1942. — 

gazdag bibliográfiával). Űjabb irodalom: Molnár Erik: Werbőczy és a rendi 
jog (TársSz 1947. 2. 109—114). (Ebben azt fejti ki Molnár, hogy Werbőczy 
a kor valóságos társadalmi viszonyait meghamisítva fogalmazta meg a köz- 
és főnemesség jogi egyenlőségét, valamint a jobbágy birtoktalanságát és 
röghözkötöttségét.)
A /1ármaskönyr-nek ötvenegy kiadását ismerjük. Magyarul először 1565- 
ben Debrecenben jelent meg Veres Balázs fordításában.

7Székely György: A huszitizmus és a magyar nép (Századok 1956. 331-kk). 
Székely György: A Dózsa-parasztháború ideológiájához (Századok 1961. 
473 — 504). — Nemeskürty István: In signo Crucis. Ferencesek és világi papok 
az 1514-es parasztháborúban (Vigilia 1972. 9. 595—599). — Bellér Béla: 
A Dózsa-parasztháború és az egyházi történetírás (Vigilia 1972. 9. 599—603). 

8 Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog (Bp. 1958. 
Először: Budapesti Szemle 1943. febr. 65—71). A nyomában kibontakozó 
vita: Kühár Flóris: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Katolikus 
Szemle (1943. márc. 75—77). — A főkegyúri jog {Katolikus Nemzeti Újság

205



1942. now 18). — Dr. Szabó Árpád: A főkegyúri jog körül (Dunántúli Hírlap
1942. nov. 21). — Kühár Flóris válasza Mályusz Elemérnek: Nemzeti Újság
1943. febr. 28. — Stopla József: Adalékok a magyar királyi főkegyúri jog 
történetéhez. A konstanzi bulla (Notter-emlékkönyv Bp. 1941. 1007 — 1028). 
Klny.-ban is. — Csizmadia Andor: A Konstanzi Bulla hatása a főkegyúri 
jog fejlődésére (Jogi emlékek és hagyományok Bp. 1981. 77—110). Az idézett 
hely: 1. r. 11.5. paragrafus.

9 V. L. Löscher: Vollständige Reformationsacta und Documenta 2. (1723. 567).
10 Thienemann Tivadar: Mohács és Erasmus (Minerva 1924. 1—65). Nqszkay 

Ödön: Oláh Miklós levelezésének művelődéstörténeti vonatkozásai (Érsek
újvár 1903. 50—51). — Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar 
barátai (Bp. 1941).

11 Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor
mációtól kezdve. I. (Bp. 1881. 14). — Zoványi Jenő: A reformáció Magyar- 
országon 1565-ig (Bp. 1921. 30). — Fabiny Tibor: Eretnektörvénnyel a refor
máció ellen (ThSz 1973. 3 -4 . 73-77).

12 Fabiny Tibor: i. m. 74.
13 Büchler Sándor: Szerencsés Imre (Mahler Emlékkönyv 1937). — Kohn 

Sámuel: A zsidók története Magyarországon a legrégibb időktől a mohácsi 
vészig (Bp. 1884. 275).

14 Louis Neustadt: Markgraf Georg, v. Brandenburg als Erzieher am ungarischen 
Hofe (Breslau, 1883). — Á kérdés gazdasági vonatkozásaihoz: Bácskai Vera: 
A gyulai uradalom mezővárosai (Agrártörténeti Szemle 1967. 3—4. 441). 
Összefoglaló mű: Makkai László: Die Hauptzüge der wirtschaftlich-sozialen 
Entwicklung Ungarns im 15—17. Jahrhundert (La renaissance et Reformation 
en Pologne et en Hongrie Bp. 1963. 24—27).

15 Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás (Bp. 1983. Holl Béla bevezető tanul
mánya). — Hatala Péter: Pécsváradi Gábor utazásai a Szentföldön (Magyar 
Sión 1866. 183-194, 261-273, 352-357).

16 Márki Sándor: Magyarok a Szentföldön (Földrajzi Közlemények 149—152). 
— Takács Ince: Ferencesek és a Szentföld (Szentföld. Szerk. Zadravecz 
István. Bp. 1931.1. 268—292). — Néhány jelesebb magyar ferences a Szent
földön (uo. 293 — 301). — G. W. F. Stripling: The Ottoman Turks and the 
Arabs, 1511 — 1574 (Urbana 1942). — Kosáry Domokos: Magyar külpolitika 
Mohács előtt (Bp. 1978. 108).

17 G. Pray: Epistolae procerum (Pozsony 1806. 121 — 125. Vö. 15. jegyzet).
18 Stephanus Katona: Historia critica regum Hungáriáé stirpis mixtae. Tomulus 

XII. ordine XIX. (Buda 1793. 24—28). — Kosráy D.: i. m. 110.
19 A. Gévay: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen 

Österreich, Ungarn und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte (Pest 
1872. I. 53). -  Kosáry D.: i. m. 110.

20 Miskolczy István: Keresztes hadjárat terve a mohácsi ütközet előtt (Mohácsi 
Emlékkönyv Bp. 1926. 41—62). — Török Pál: A mohácsi csata diplomáciai 
előzményei (uo. 142—145). — F. Heinrich: Die Türkenbestrebungen Kaiser 
Maximilians I. in den Jahren 1517. und 1518. (Phil. Diss. Graz 1958). — G. 
Wagner: Der letzte Türken-Kreuzzugsplan Kaiser Maximilians I. aus dem

206



Jahr 1517 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 
77. 1969. 314-353).

21 Kosáry D.: i. m. 111.
22 Fraknói Vilmos: A római magyar gyóntatok (Katholikus Szemle 188a. 407).

— Tóth-Szabó Pál: Magyarország a XV. század végén a pápai supplicatiók 
világánál (Századok 1903. 333). — Monay Ferenc: A római magyar gyóntatok 
(Róma 1956. 52).

23 Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a szent
székkel. II (Bp. 1902. 326;; — A pápa 1518. jan. 7-én értesíti II. Lajost 
a követ megérkezéséről. Katona: i. m. XIX. 66. vö. még Katona: XVIII. 
817. — Iványi Béla: Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez
a Jagelló-korban (Történelmi Tár 1906. 151. 341).

24 A terv szövege: „Advisamentum ad expeditionem contra Tureos” — Acta 
Tomiciana IV. 350. A pápa levele II. Lajoshoz: Katona: i. m. XIX. 66—67.
— Fraknói V.: i. m. II. k. 326.

25 Horváth Mihály: Magyarország történelme Pest. 1871. 329.
26 Fraknói V.: i. m. II. 326. — Acta Tomiciana IV. 354—357. — Török P.: i. m. 

148.
27 Fraknói Vilmos: A tolnai országgyűlés külügyi actiója 1518-ban (Budapesti 

Szemle 1918. 211—225). — Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története 
II. Lajos korában (Bp. 1909).

28 Kosáry D.: i. m. 115.
29Török P.: i. m. 151. -  Fraknói V.: i. m. (1918) 215. -  Szekfű Gyula: 

Magyar történet. II (Bp. 1935. 598).
30 Kosáry D.: i. m. 120.
31 Wenczel Gusztáv: Werbőczy István velencei követsége (Magyar Akadémiai 

Értesítő 1850. Klny.). — Santus egykori olasz szövege szerint Werbőczi 
tolmács segítségével beszélt. Fraknói Vilmos Werbőczy-életrajzában (1. 1899. 
147) ebből arra következtet, hogy magyarul beszélt. De lehet az is, hogy a la
tin beszédet tolmácsolták olaszra, a velencei diplomácia hivatalos nyelvére.

32 Fraknói V.: (1902) II. 328. — A Szentlélek Társulat anyakönyve Werbőczi 
írásával (1. Monumenta Vaticana. Series I. Tom. V. 138).

33 Fraknói V.: (1902) 327.
34 Bernhard Fritsche: Die päpstliche Politik und die Kaiserwahl 1519 (Halle 

1909). — Artner Edgard: Magyarország és az apostoli szentszék viszonya 
a mohácsi vészt megelőző években (Mohácsi Emlékkönyv Bp. 1926. 67—68).

35 Fraknói V.: (1902) 328. Velence római követének 1519. május 5-i jelentése.
36 Az oklevél másolata OL. Dl. 24 393. Kiadása: A. Theiner: Vetera monu

menta historica Hungáriám sacram illustrantia, 1216—1534 (Róma 1862. II. 
626—628). — Thalloczy Lajos—Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár 
(Bp. 1912. 279. kk.). — Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten 
(Bp. 1971. 77). (Téves, hogy Bélay a szerződést Budán írta alá!)

37 Kosáry D.: I. m. 122—123. — G. V. Karajan: Johann Cuspinians 1502—
1527 (Fontes Rerum Austriacerum, Scriptores 397—416). — Fraknói
V.: Werbőczy István (Bp. 1898.152—156). — Paul Kalhoff: Die Kaiserwahl 
Friedrichs III. und Karls V. (Weimar 1925).

207



38 Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán (Bp. 1974).
39 OL. Dl. 38 061 — Idézi Szabó Dezső: i. m. 45.
40 Fraknói V.: (1889) 161, 172—173. — Berzeviczy Egyed: Magyarország az 

1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen (Századok 1905.452—456. — Martin Aurél: 
II. Lajos magyar király követsége a wormsi birodalmi gyűlésen (Bp. 1926).

41 Ábel Jenő: Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság (Bp. 1880).
— Hermann Zsuzsa: Egy humanista karrierje (Egyetemi Könyvtár Évkönyve, 
1964. II. 225-243).

42 Fraknói Vilmos: Werbőczy István a mohácsi vész előtt (Századok 1876. 467).
43 „Ad Carolum Max. Imperatorem et Hispaniorum Regem fratris Ambrosii 

Cath. Ordinis Praedicatorum Apologia pro veritate Catholicae et Apostolicae 
fidei ac doctrinae adversus impia ac valde pestifera Martini Lutheri dogmata”
— Az ajánlólevél szövege: Karácsonyi János: Egyháztörténeti emlékek 
a hitújítás korából (I. 25—26). — Révész Imre: Dévai Bíró Mátyás életrajza 
és irodalmi művei (Pest 1862. 19—20).

44 P. Kalkoff: Die Depeschen des Nuntius Aleander (Halle 1886. 161. ETE. 
1:33). — ua.: Brief. Depeschen und Berichte über Luther vom Wormser 
Reichstage (Halle 1898. 19 — 57).

45 Oratio in imperiali conventu Vormaciensi. . .  (h. n. 1512). RMK III. 239., 
246. Kiadva: Katona S.: Historia Critica reg. Hung, stirpis mixtae (Buda 
1792-1793. XIX. 242-263). -  Fraknói V.: (1899) 167-kk.

46 Török Pál: A mohácsi vész diplomáciai előzményei (Mohácsi Emlékkönyv 
Bp. 1926. 152-kk). — P. Kalkoff: Der Wormser Reichstag von 1521 (Mün
chen-Berlin 1922).

47 Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig (é. n. 21).
48 Török P.: i. m. 150.
49 P. Kalkoff: Die Depeschen des Nuntius Aleander (Halle 1886. 161).
50 Sólyom Jenő: Luther és Magyarország (Bp. 1933. 53—59).
51 Fraknói V.: i. m. {Századok 1876. 467). uo. (1902) 329.
32 Fraknói V.: (1876) 467. — uo. (1902) 329. — Magyar Prot. Egyh. és Iskolai 

Figyelmező 1874. 276.
53 Kosáry D.: i. m. 69.
54 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története (Bp. 1907. 43).
55 Fabiny Tibor: i. m. 75.
56 Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor

mációtól kezdve (I. Bp. 1881. 13).
57 Fabiny Tibor: i. m. 73—77.
58 Szerémi György: Emlékirat Magyarország romlásáról (Pest 1857. 76). — 

Zoványi Jenő: i. m. 55—56.
59 Heckenast Gusztáv: A besztercebányai bányászfelkelés (1525—1526) (Szá

zadok 1952. 364—496). — Fraknói V.: (1899) 226. — J. Kachelmann: Ge
schichte der ungarischen Bergstädte und ihrer Ungebung. 3. Theil (Schemnitz 
1867. 151).

60 Karácsonyi J .: i. m. II. 30. — Zoványi J.: i. m. 106.
« Fraknói V.: (1899) 334.
62 Nemeskürty István: i. m. 21.

208



Szabó András

Egy elfelejtett Luther-követő főúr 
a 16. századból: Alaghy János

A magyarországi protestáns egyháztörténetírás az elmúlt századokban 
nem egy olyan személyiségről elfeledkezett, aki a maga korában első
rendűen fontos szerepet játszott. így történt ez bekényi Alaghy Jánossal 
is. Családja kihalt, levéltára nem maradt, s nemigen említették sem az 
evangélikus, sem a református történetírók; ma már csak fáradságos 
munkával állíthatók össze a róla szóló szétszórt mozaikadatok egységes 
képpé. Pedig nem jelentéktelen emberről van szó: mint Regéc várának 
és uradalmának ura Perényi Gábor mellett legfőbb támogatója volt 
a Hegyalján és a Tiszán inneni területeken a lutheri irányzatnak az 1560- 
as években, a helvét irányú egyház itteni különválásának idején, s mint 
ilyen nem egy tekintetben Perényi fölé emelkedik.

Állandó anyagi gondokkal küzdő köznemesi családból született vala
mikor 1527 előtt, legkorábban 1523 körül, apja alagi Bekény Gáspár 
volt, anyja Serédy Veronika. Anyja 1527 elején már özvegy volt, egyedül 
maradt két gyermekével, Jánossal és Annával, és csak fivérének, Serédy 
Gáspárnak a segítsége mentette meg a nyomortól. Később újra férjhez 
ment a szintén Alagon (Pest vm.) birtokos alagi Debreceni Gáspárhoz, 
akitől három gyermeke született: mindkét férjétől született gyerekei 
később bekényi Alaghynak kezdték magukat nevezni. Serédy Veroniká
ról és alagi Debreceni Gáspárról 1539. november 25-én emlékeznek meg 
utoljára az okiratok, ekkor az árva Alaghy János már a dúsgazdag nagy
bácsi, Serédy Gáspár pártfogását élvezi, az ő pénzén végzi tanulmányait, 
végigjárva a kor legnevesebb iskoláit.1

Családjában nem ismeretlen jelenség a tanulás, egyik közeli rokona, 
mikófalvi Bekény Benedek a század elején Werbőczi István költségén 
Itáliában és Becsben tanult, s bécsi tanulóként kiadta 1514-ben Janus 
Pannonius elégiáit pártfogójának, Werbőczinek ajánlva.2
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De Alaghy nagybátyja, Serédy Gáspár is hasonlóan iskolázott volt: 
itáliai tanulmányútjának állomáshelyei közül Ferrarát, Rómát és Bolog
nát ismerjük. 1524-ben, amikor Bolognába ment, az egyik ferrarai hu
manista, a korábban Magyarországon is megfordult Celio Calcagnini 
levéllel kereste meg, s ezt a levelet egy másik, korábban írttal együtt ké
sőbb nyomtatásban is kiadta.i Serédy hazatérése után, 1525-ben váci 
kanonok lett és Mária királyné titkára, 1529-ben már a felső-magyar
országi királyi jövedelmek adminisztrátora, nemsokára pedig Habsburg 
Ferdinánd felső-magyarországi főkapitánya és haláláig rendíthetetlen 
híve.4

Halála előtt egy évvel, 1549-ben az ország hatodik legnagyobb birto
kosának számított,5 többek között övé volt csaknem az egész Tokaj- 
hegyalja számlálhatatlan északkelet-magyarországi birtokkal együtt. 
Gyors felemelkedésének velejárója volt, hogy — kortásaihoz hasonlóan — 
nem válogatott az eszközökben, de annyiban mégis különb volt a többi
eknél, hogy nem váltogatta a pártállását a két király között. Ennek elle
nére a történetírás ez idáig kegyetlen harácsolóként ismerte, s csak mos
tanában lett világossá, hogy a reformáció első nagy pártfogói közé tarto
zott : olyan nevek kapcsolhatók személyéhez, mint Batizi András, Szkhá- 
rosi Horvát András és Dévai Bíró Mátyás6. E téren játszott pozitív sze
repe ellenére sem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy ő volt az, 
aki — úgy látszik némileg függetlenül attól, hogy elfogadta a reformáció 
tanításait — szinte teljesen kiirtotta a pálos szerzetesrendet Eszakkelet- 
Magyarországon. Az összeütközés alapja a pálos rend birtoka, vagyona 
és hatalma volt, s része volt annak a társadalmi változásnak, amely ekkor
tájt, már a reformáció elterjedése előtt, indult meg: az egyházi birtokok 
elvételének, nagyarányú szekularizálódásának. Lássuk a tényeket: 
1526-ban (!) feldúlta a diósgyőri pálos kolostort7; 1536 tavaszán kifosz
totta a sajóládi Sarlós Boldogasszony pálos kolostort, a szerzeteseket 
fogságba vetette;8 ugyanezen évben (más forrás szerint 1537 tavaszán) 
kirabolta és lerombolta a tokaji Szent Anna pálos kolostort, a szerzete
seket bebörtönözte;9 1537-ben regéci várnagya, Filpes Albert (korábban 
a krakkói egyetem hallgatója10) kifosztotta a Szent Fülöp és Jakab apos
tolokról elnevezett regéci pálos kolostort, lerombolta és a birtokait el
foglalta;11 1543. április 5-én tiltakozott egy másfajta középkori egyházi 
intézmény, a leleszi prépostság erődítése ellen, nyilván elsősorban ha
talmi s nem egyházi okokból;12 1548-ban fegyverrel állt ellen, amikor 
bírósági ítélet alapján vissza akarták iktatni a pálosokat egyes birtoka
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ikba.15 Élete végén azonban, bizonyítva, hogy indítékai nem vallásiak 
voltak, egyezséget kötött a pálosokkal, akiknek 1549 júniusában regéci 
és tokaji birtokaikat is visszaadta.14 1550. március 1-én halt meg.15

Életére és működésére azért kellett röviden kitérnem, mert unokaöccse 
nemcsak birtokai egy részének lett az örököse, hanem egyházi vonatko
zásban, a reformáció támogatásában is követőjévé vált.

Serédy Gáspár Alaghy Jánost először Bártfára küldte, a Németország
ból nemrég hazatért Stöckel Lénárd keze alá. Ezt abból a levélből tudjuk 
meg, amelyben Wernher György nagysárosi kapitány ajánlotta a bártfai 
iskolát Révay Ferencnek 1539. augusztus 1-én.16 Kiderül, hogy Alaghy, 
akit Serédy „ex sorore nepos”-ának, vagyis az unokaöccsének a nővére 
révén, nevez, az ifjú Perényi Mihállyal17 együtt Eck Bálintnál, az ugyan
csak neves humanistaként ismert főbírónál lakik. Ettől kezdve Alaghy 
tanulása némileg összefonódik Révay Ferenc fiainak iskolázásával, 
melyet Fraknói Vilmos tanulmányából igen részletesen ismerünk. 1539. 
szeptember elején a Révay fiúk is Eck Bálint bártfai házába költöztek, 
s ha Alaghy itteni tanulmányairól nincs is képünk, bátran hihetjük, hogy 
hasonló stúdiumokat végzett, mint társai: alapfokú latin humanista 
képzést kapott, s megismerte a görög nyelv alapjait.18

Még Bártfán tanult, amikor Ferdinánd király fontolóra vette, hogy 
neki adományozza a gyulafehérvári püspökséget. Ez a paradox helyzet 
úgy állt elő, hogy a gyalui szerződés következtében a Habsburg-uralkodó 
az Erdélyt átvenni induló Serédy Gáspárnak 1542. október 18-án négy 
évre elzálogosította a püspökséget, azzal a kikötéssel, hogyha közben 
azt Alaghy Jánosnak adná, akkor az elzálogosítás érvényét veszti. A do
logból nem lett semmi, Izabella királyné ugyanis nem adta át Erdélyt 
a Gyalura érkező Serédy Gáspárnak.19 Magyarázatul annyit itt is meg 
kell jegyeznem, hogy Serédy nem püspököt akart csinálni Alaghyból, 
hisz ekkor már elkötelezte magát a reformáció mellett, hanem a püs
pökség birtokaira és jövedelmeire akarta tartósan rátenni a kezét.

Az ifjú „püspökjelölt” a következő évben pedig otthagyta Bártfát, 
útnak indult, s 1543. április 27-én beiratkozott a wittenbergi egyetemre. 
Vele egy napon és mellette olvashatjuk az egyetem anyakönyvében 
Udvari András nevét,20 valószínűleg ő volt a kísérője és a nevelője, mint 
ahogyan az szokásban volt előkelőbb ifjak külföldi peregrinációja ide
jén. Alaghy Jánosnak a wittenbergi továbbtanulást nyilván Stöckel 
Lénárd javasolta. Ez már egyértelmű elkötelezettséget jelentett, s eddigi 
tanulótársai nem is követték ide, mivel apjuk, Révay Ferenc nem vállalta
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a nyílt szembenállást az udvarral és a klérussal.2! Serédy Gáspár, mint 
láttuk, sokkal jobb hatalmi helyzetben volt, s sokkal kihívóbb tetteket is 
megengedhetett magának a régi egyházzal szemben, mint unokaöccsé
nek a reformáció bölcsőjébe és ekkori központjába, Wittenbergbe küldése; 
Az ifjú Alaghy és társa nem voltak egyedül a nagy hírű egyetemen: 
1539 óta itt tartózkodott Gyalui Torda Zsigmond, 1542 óta Kopácsi 
István, s előttük egy hónappal iratkozott be Szegedi Kis István, Abádi 
Benedek, Mohi Ferenc és Bihari Balázs.22 Itteni tartózkodásáról a be
iratkozás puszta tényén kívül ismét nem tudni semmit, azonban döntő 
jelentőségűnek kellett lennie, hiszen élete végéig kitartott a lutheri re
formáció mellett — meggyőződéséhez a teológiai alapokat itt szerezhette 
meg.

Egy év sem telt el, Serédy Gáspár máris Itália felé készítette pártfo- 
goltjának az utat: levelet írt Gyalui Torda Zsigmondnak, aki épp ez év
ben, 1544. január 31-én szerezte meg a magisteri fokozatot, s felkérte, 
hogy legyen kísérője és nevelője unokaöccsének Itáliában. Mivel tudott 
róla, hogy Wernher György útján már a Révay fiúk kísérőjének is fel
kérték, javasolta, hogy közösen is mehetnének Paduába, vagy „ubicum
que Lazarus docet”23. Ez utóbbi kijelentés Lazaro Bonamico (1479— 
1552) paduai humanistára és egyetemi tanárra vonatkozott, ahol ő tanít, 
oda kívánta küldeni Serédy Alaghy Jánost. Bonamico a görög és a latin 
nyelv professzora elsősorban az ókori költészetben és retorikában volt 
jártas,24 s ha nincs is adatunk Serédyvel való kapcsolatáról, azt tudjuk, 
hogy levelezett Celio Calcagninivel, a magyar főúr barátjával.25 Gyalui 
Torda Zsigmond végül is a korábban jelentkező Révay Ferenc ajánlatát 
fogadta el, s 1546 tavaszán a Révay fiúkkal indult el Padua felé.26 Nem 
lehetetlen azonban, hogy az időközben hazatért Alaghy János is velük 
tartott, 1546 nyarán ugyanis már őt is a paduai egyetemen találjuk, innen 
írt levelet Serédy Gáspárnak. Ezt a levelet Verancsics Antalnak címezte 
Krakkóba, hogy ő továbbítsa Magyarországra, s mellette volt Gyalui 
Torda Zsigmondnak egy levele is. Mindezt Verancsics 1546. augusztus 
2-i keltezésű kísérőleveléből tudjuk, melyben Gyalui Tordát Serédy 
lekötelezettjének nevezi. Maga a kísérőlevél nem más, mint Verancsics 
dicshimnusza Alaghy Jánosról, dicséri latin verseit és leveleit, eszét és 
erkölcsét, melyet a „licentia Italica” (olasz szabadosság) sem ronthat 
meg.27 Úgy tűnik, hogy a humanista klerikus, aki csak később indult meg 
egyházi karrierjén, őszintén rokonszenvezett az ifjú Alaghyval, s szemé
lyesen is ismerte, noha a levél hőfokához nyilván a címzett, Serédy Gás
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pár iránt érzett reverenda is hozzájárult. Alaghy János tehát újra együtt 
volt a Révay fiúkkal, s talán több évig is Itáliában tartózkodott. Adatok 
híján csak Révay Mihálynak egy 1548-ban kelt levelére tudok utalni, 
melyben megköszöni Serédynek mint pártfogójának a neki küldött po
harat.28

Itáliából való hazatérése után, melynek időpontját nem tudjuk, Alaghy 
valószínűleg rögtön a bécsi udvarba került; így rendelkezett Serédy 
Gáspár 1547. szeptember 4-én készült végrendelete is, amelyben testvéré
nek, Györgynek, meghagyta; adjon Alaghy ellátására az udvarnál évi 
kétszáz forintot.29 Nemsokára, 1551-ben felbukkant Bécsben Révay 
Mihály, majd követték testvérei is,89 s itt lett ezekben az években kan
celláriai jegyző a féltestvére, Alaghy (Debreceni) György.81 Bécsi kapcso
lataira vet fényt 1553. december 12-én kiadott megújított nemeslevele, 
melyet féltestvérei, Alaghy György és Menyhért, valamint rokona, 
mikófalvi Bekény Farkas számára is adtak. Az oklevélen Ferdinánd ki
rály és Oláh Miklós esztergomi érsek neve szerepel, s az indoklásában 
nem az ó'sökre, a nemesi vitézségre hivatkozik, hanem a tanulásra és a tu
dományra, föléhelyezve az utóbbiakat a katonai érdemeknek.82 Ez 
a „humanista címereslevél” bizonyítja, hogy Alaghy Oláh Miklósnál is 
éppoly sikert ért el, mint annak idején Verancsics Antalnál. Ezek a ka
tolikus papok nem a protestáns nemest, hanem a tudóst látták benne.

Idó'közben (mint említettem, 1550-ben) elhunyt Serédy Gáspár. Nem 
tudni, hogy pontosan, mikor, de Alaghy János állított neki síremléket 
Szentgyörgyön, ahol eltemették. Minden bizonnyal ő volt a szerzője 
annak a négysoros latin versnek is, ami ott olvasható; mivel ez idáig 
ez az egyetlen irodalmi emlék tőle, érdemes itt is leírni:

Me Seredina tulit tellus, Ferdinandus habenas 
Rex donavit opes, dum fera bella domat 

Rara fides, rebus dubiis operosaque Virtus 
Acceptum Regi me fecit esse meo.88

Még szintén Bécsben, 1555. december 7-én az ifjú Alaghy megírta első 
végrendeletét. Ebben többek között a halála után felállítandó vörös 
márvány síremlékről is intézkedett, amelyet annak a templomnak a fa
lába rendelt majd helyezni, amelybe temetni fogják.84 Ez utóbbi kitétel 
is mutatja; jövője felől ekkor még bizonytalan volt. Röviddel ezután 
azonban hazatért, s élete egészen új fordulatot vett: nagybátyja, Serédy 
György megtette regéci várába várnagynak.85
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Az eddig külföldi egyetemeken tanult és tudományáért dicsért Alaghy 
mint várnagy is kiválóan megállta a helyét. 1556-ban, amikor Izabella 
királyné és a kiskorú János Zsigmond visszatért Erdélybe, újrakezdó'dött 
a belháború a két párt hívei között, s ez a harc rövidesen erre a vidékre is 
átcsapott. Többek között a kiskorú Serédy János tokaji várnagya, Né- 
methy Ferenc is Izabella mellé állt, megkaparintva ezzel a Serédy-birto- 
kok egy részét. A fizetetten ó'rségű, leromlott regéci vár várnagya Serédy 
Györgyhöz fordult pénzért és katonáért, az azonban szóban neki adta 
a várat, s megparancsolta az őrségnek, hogy Alaghynak esküdjön hűsé
get. Ettől kezdve nem várnagynak, hanem a vár és az uradalom urának 
tekintette magát. Kijavíttatta a várat, kifizette az őrséget, mely az ő ide
jében száz lovasból és kétszáz gyalogosból állt, s bátran kiállta azt az 
ostromot, amit az akkor még Izabella-párti Perényi Gábortól keltett 
elszenvednie. Hiába halt meg közben Serédy György, aki másként vég
rendelkezett Regécről, Alaghy a Serédy örökösökkel szemben is érvénye
síteni tudta igényét. Ebben nem kis szerepe tehetett korábbi bécsi kap
csolatainak, valamint féltestvérének, a Bécsben kancelláriai jegyzőként 
működő Alaghy Györgynek, akivel szorgosan levelezett.36 Megtetézte 
még ezt azzal is, hogy burkoltan kilátásba helyezte 1558 nyarán az ellen
félhez való átállást: nem volt hajlandó ugyanis Némethy Ferencet meg
támadni, sőt annak egy vicehadnagyát szabadon engedte fogságából.37 
Ez utóbbi magatartás, valamint ígérete, hogy kifizet 18 000 forintot, azon
nal megtette hatását: 1558 októberében Bécsbe utazott,38 ahol ideiglene
sen kiállították az adománylevelet az ő és két féltestvére nevére. Ezt aztán 
1560. január 9-én véglegesen is megerősítették,39 hozzáadva június 12-én 
még a pallosjogot is.40 Ezzel az adománnyal az ország nagybirtokosai 
közé emelkedett, pedig csak egy részét szerezte meg Serédy Gáspár egy
kori birtokainak. Regéc várán és uradalmán kívül viszont övé tett a Tállya 
és Abaújszántó mezővárosok feletti földesuraság, s ezzel Perényi Gábor 
és Némethy Ferenc után Tokajhegyalja harmadik legnagyobb birtoko
sává vált, részesedve abból a hatalmas haszonból, amit a külgazdasági 
viszonyok miatt ekkortájt egyre kifizetődőbb bortermelés jelentett a vi
dék mezővárosi polgárai és birtokos nemesei számára.

1559-ben vagy 1560-ban Alaghy meg is nősült. Pásztohy (Pászthóy) 
Katalint, egy Heves megyei család sarját vette feleségül, akitől két gyer
meke született: András (1561 júliusában már élt) és Judit (1563 januárjá
ban már élt).41

Elhagyva a családtörténeti és életrajzi adatokat, elérkeztünk az 1560-
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as évekhez, ahhoz a korszakhoz, amely Északkelet-Magyarországon 
a lutheri és helvét irányú reformáció kettéválásának idó'szaka volt. A fo
lyamat 1559-ben indult meg, ekkor Kopácsi fstván sárospataki prédi
kátor (Alaghy wittenbergi tanulótársa) maga mellé vette rektornak Thúri 
Farkas Pált, s mindketten Melanchtonra hivatkozva ugyan, de a helvét 
irányzat elfogadása érdekében kezdtek munkálkodni.42 Nagy hatalmú 
pártfogójuk is akadt Némethy Ferenc személyében. Az ő birtokán, 
Tarcalon már 1561-ben tartottak egy kisebb gyűlést, majd miután harma
dik vezetőként csatlakozott hozzájuk a Wittenbergből frissen hazatért 
Szikszai Fabricius Balázs, ugyanott 1562-ben egy népesebb zsinaton 
Théodore de Béze-nek, Kálvin utódjának egy hitvallását fogadták el 
némileg megváltoztatott formában, s ezzel megindultak az önálló egyház 
megalakítása felé vezető úton.43 A vidék egyházi kérdésekbe is belszóló 
urai a változások megítélésében nem voltak egységesek. Némethy Ferenc, 
Bebek György és az 1559 óta Torna várát uraló Mágocsy Gáspár első 
perctől kezdve a helvét irány mellé álltak, míg Perényi Gábor és Alaghy 
János némi határozatlanság és tudakozódás után a lutheri irányzat 
hívei maradtak.

A hatvanas évek legelején még nem sok látszott a későbbi ellentétek
ből: Alaghy, mint újonnan felemelkedett nagybirtokos s egyszersmind 
maga is képzett ember magától értetődően vállalta az egyház patronálá- 
sát is. 1561. február 6-án például abaújszántói prédikátorának, a Witten- 
bergben lelkésszé szentelt Csanádi Imrének a mezőváros vezetőségével 
együtt házat és hozzá tartozó földterületet adományozott, illetve kisebb 
részben eladott, tekintettel eddigi érdemeire.44 Az okirat scriptorai Boká
nyi Balázs tállyai prédikátor és Szántai Festő Lukács abaújszántói rektor 
voltak. Szántai már 1558-ban járt egyszer Alaghy költségén a wittenbergi 
egyetemen, de rögtön ezután, 1561 tavaszán patrónusa újra kiküldte. 
1564-ben magisteri fokozatot szerzett, majd 1566. február 13-án Paul 
Eber felszentelte az abaújszántói lelkészi állásra.45 Ez, mint később látni 
fogjuk, Alaghy tudatos törekvése volt: az úrvacsora körüli viták kiélező
dése miatt Wittenbergben felszentelt és a lutheri irányhoz hű papokat 
akart a birtokain látni.

1561- ben Alaghy újabb végrendeletet is készített, ez a mi szempontunk
ból azért érdekes, mert gyermeke gyámjául a közben Ferdinánd-pártivá 
lett Perényi Gábort nevezi meg, tanúsítva, hogy az egymás ellen harco
lókból hamar fegyvertársak lettek.46

1562- ben arról értesülünk, hogy Stöckel Lénárd fiát, Jánost taníttatja
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Wittenbergben, habár pártfogoltja egy Bártfára írott levelében éppen 
arról panaszkodott, hogy patrónusa kevés pénzt küldött, s ezért kényte
len volt könyveit eladni.47 A külföldön peregrinálók időszakos és állandó 
pénztelensége persze megszokott jelenség volt, s ez nem akadályozta 
meg Stöckel Jánost abban, hogy hazatérés után, 1564-ben Abaújszántón 
legyen iskolamester 48

1562-től van adatunk Alaghy János és Mágocsy Gáspár kapcsolatára. 
Noha rövidesen más-más oldalra kerültek a fellángoló vallási küzdelem
ben, ez barátságukat nem befolyásolta. 1562. június 16-án Torna várá
ban Mágocsy közvetítésével békült ki Alaghy Kassa városával, amellyel 
Forró és Garadna birtoklása ügyében évek óta tartó véres viszálya volt.49 
Néhány nap múlva együtt indultak el, hogy Bebek Györgyhöz csatla
kozva megpróbálják Fülek várát visszafoglalni, de június 22-én a balogi 
erdőben a törökök tőrbe csalták őket. Bebek és a súlyosan sebesült 
Mágocsy fogságba esett, s Alaghy is csak alig tudott elmenekülni.50 
Mágocsyval való kapcsolatának újabb jele, hogy 1563. január 23-án, 
amikor Regéc várában újra végrendelkezett, az aláírók között szerepel 
a közben hatalmas váltságdíj árán kiszabadult tornai várúr neve is. 
E végrendelet egyébként egyházi szempontból is fontos: egy másik alá
író ugyanis Miskolci Mátyás, Alaghy udvari prédikátora, akiről ez az 
egyetlen adat. Utolsó akarata végrehajtójának most már nemcsak Peré- 
nyi Gábort jelölte meg: első Oláh Miklós, a második Perényi Gábor, 
a harmadik Draskovich György (vele egy időben volt Itáliában — ez 
idő tájt a tridenti zsinat résztvevője), a negyedik pedig Mágocsy Gáspár. 
Temettetni az abaújszántói templomba kívánta magát az anyja mellé 
„cum convenienti sepultura marmorea” (illő márvány síremlékkel).51

Ebben az évben, 1563-ban tört ki a környéken a vita az 1562-es tarcali 
zsinat határozatai nyomán elsősorban az úrvacsora kérdésében, s abban, 
hogy ostyával vagy kenyérrel osszák azt. Perényi Gábor a közben sajó- 
szentpéteri prédikátorrá lett Thúri Farkas Pált és Solti Bernát tolcsvai 
prédikátort Wittenbergbe és Lipcsébe küldte, hogy kikérje az egyetemek 
véleményét. Hazajövetelük után, mivel az egyetemek természetesen 
a helvét irányzathoz húzó lelkészek ellen foglaltak állást, Perényi a fel
vidéki városok papjait, valamint Thúri Farkas Pált és jó néhány társát 
összehívta Tőketerebesre 1564. augusztus 13—14-ére egy nagyszabású 
hitvitára.52 A hitvita után Thúri Farkas aláírt egy reverzálist, miszerint 
ezentúl ostyával fogja osztani az úrvacsorát, ígéretét azonban Mohi 
Ferenc és Károlyi Gáspár tanácsára nem tartotta be,55 s hiába járt közben
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érte Perényinél Bebek Györgyné Patócsy Zsófia és Mágocsy Gáspárné 
Massai Eulália,54 a Tiszántúlra kellett menekülnie. Vele együtt távozott 
a sárospataki lelkész, Kopácsi István, s a rektor, Szikszai Fabricius Ba
lázs.55 1564 decemberében már Sztárai Mihályt találjuk Patakon, akinek 
segítségével Perényi egy lutheránus esperességet próbált kialakítani és 
fenntartani a vidéken.56

Alaghy János 1563-ban még semmiféle lépést nem tett ez ügyben.Tály- 
lyán Károlyi Gáspár öccse, Miklós, Abaűjszántón Szamosfalvi András 
volt az iskolamester, ekkor készült mindkettő Wittenbergbe — köztük 
és patrónusuk, valamint Károlyi Gáspár között látszólag ekkor még 
semmi ellentét nincs.57 1564-ben azonban, párhuzamosan a tőketerebesi 
hitvitával, egy másik, szűkebb körű, de nem kevésbé jelentős összejöve
tel is történt. Az időközben egri főkapitánnyá kinevezett Mágocsy 
Gáspár 1564. augusztus 15-ére (egy nappal a tőketerebesi vita után!) 
Eger várába hívta Alaghyt s néhány ismeretlen társát, valamint pártfo- 
goltját, Melius Pétert, s vitázni kezdtek az úrvacsora kérdéséről. A 
disputa Melius és Alaghy között folyt, helvét részről más lelkész nem 
is volt jelen a debrecenin kívül, az akkori egri prédikátor, Castrensis Lő
rinc éppen Tőketerebesen volt Thúri Farkas Pál oldalán.58 A nagybirto
kos és a prédikátor szócsatája végül is eldöntetlen maradt, végső érvként 
Alaghy elővette Mathias Hehler nyomtatott hitvallását,59 kijelentvén, 
hogy azt egyetlen szakramentárius sem tudja megcáfolni. Ez utóbbi ki
jelentése indította Meliust egy cáfolat írására, melynek előszavából 
a fenti eseményeket is ismerjük.60 Az egri vita után Alaghy távozásra 
kényszerítette egykori kedves abaújszántói prédikátorát, a vele egyet nem 
értő Csanádi Imrét, aki később antitrinitárius lett és Erdélybe menekült.61 
Helyére Károlyi Andrást hívta meg, tállyai prédikátora pedig Ilosvai 
Benedek lett. Ilosvai Tőketerebesen Thúri Farkas Pál ellenfelei között 
volt, s 1565. február 20-án szentelte fel erre az állásra Radaschin Mihály 
Eperjesen. Mivel az úrvacsora formája körül is nagy volt a bizonytalan
ság, május elsején Ilosvai Benedeket és Károlyi Andrást Kassára, Eper
jesre és Bártfára küldte, azzal a kérdéssel, hogy megengedhető-e a ková
szos kenyér használata vagy nem.62 Eközben azonban Alaghy és Perényi 
Gábor papjai mindinkább magukra maradtak. A vidék önálló egyház
szervezeti egységei, az esperességek sorra a helvét irányhoz álltak, s 
1566. január 22-én összeült az a gönci zsinat, amely a későbbi református 
egyház itteni megalakulásában döntő jelentőségű volt.63 Ez év február 
13-án Paul Eber még felszentelte Wittenbergben Szántai Festő Lukácsot
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Abaújszántóra Károlyi András utódjának, s az Ilosvai Benedek hívására 
hazatérő Hejcei Balta Bálintot tállyai káplánnak,64 de május 3-án Ilosvai 
egy Bártfára írt levelében már arról panaszkodott, hogy a környékbeli 
prédikátorokkal ellenséges viszonyban van.65 A szeptember 27-én bekö
vetkezett „tatárjárás”, mely sok más helységgel együtt Abaújszántót és 
Tállyát is elpusztította, úgy látszik, véget vetett egy korszaknak — Szán
tai Festő Lukácsnak és Hejcei Balta Bálintnak ettől kezdve nincs nyoma, 
Ilosvai Benedek legkésőbb 1571-ben, Károlyi András pedig 1580-ban 
a helvét irányhoz csatlakozott.66

Mindemellett Alaghy élte a korabeli nagybirtokosok életét: 1563. 
szeptember 8-án Pozsonyban huszonnyolc lovassal jelent meg Miksa 
koronzásán ;67 a lovasok számát tekintve a főurak között a sor vége felé 
volt. Később, 1565 nyarán Schwendi Lázár seregéhez csatlakozva Szat- 
már vára alá vonult, itt írta meg utolsó végrendeletét július 5-én.68 
Az egyik tanú itt is Mágocsy Gáspár, aki négyszáz katonával szintén 
részt vett a hadjáratban.69

1567-ben, valamikor szeptember elején halt meg, az abaújszántói 
templomban temették el végakarata szerint.70 Alig több mint két hónap
pal élte túl Perényi Gábort, kettejük halála után a lutheránus és a helvét 
egyházak közötti határ végképp északabbra, Kassa környékére tolódott, 
nagyjából követve az akkori szlovák—német—magyar nyelvhatárt.

Az abaújszántói templomban 1570-től már a Tiszántúlról visszatért 
Thúri Farkas Pál prédikált, akit 1574-ben ugyanoda temettek, ahová 
Alaghyt; öccse, Thúri Mátyás által állított sírköve 1751-ben, amikor 
a katolikusok elvették a templomot, még megvolt a falba építve.71 Azóta 
eltűntek a sírköveik is, s az utókor megfeledkezett Alaghy Jánosról. 
Megérdemli, hogy legalább itt és ilyen formában megemlékezzünk róla.
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Ritoókné Szalay Agnes

A wittenbergi egyetem 
magyarországi promoveáltjai 

a 16. században

Az 1502-ben alapított wittenbergi egyetem európai társai sorában a fiata
labbak közé tartozott. Bölcsészettudományi kara orvosi, jogi és teológiai 
fakultatással egészült ki, azaz teljes egyetem volt. Császári és pápai privilé
giummal rendelkezett fokozatok odaítélésére, a baccalaureusi, magisteri 
és doktori grádusokra való promoveálásra. Hogy — viszonylag újkeletű 
alapítása ellenére -— mégis ez az egyetem vonzotta a legtöbb hallgatót 
Közép-Európából a 16. század folyamán, azt a teológiai oktatás irányát 
megszabó Luther és a bölcsészeti fakultás élén a humanizmust a reformá
cióval sajátosan összeegyeztető Melanchthon tekintélyének köszönhette. 
E két hatalmas egyéniség árnyékában működött az egyetem köztudottan 
nem különösebben hírneves orvosi és jogi fakultása. Ebből következik, 
hogy az igen nagy vonzásterületről összesereglő diákok elsősorban teoló
giai stúdiumok és azok alapozása kedvéért látogatták a wittenbergi egye
temet. Különösen áll ez a nagyon messzi vidékről, így hazánkból is, 
komoly áldozatvállalással ideérkezőkre.

Az egyetemi statútumoknak megfelelően minden hallgatónak először 
általános képzésben kellett részesülnie. Ennek anyagát, a facultas artium 
tanrendjét, Melanchthon alakította ki olyan módon, hogy a középkor
ban hangsúlyos filozófiai képzés helyett a filológiai került előtérbe. A cél 
az volt, hogy a három szent nyelv, a héber, a görög és a latin, valamint 
ezek irodalmának tanulmányozásával minél közelebb jussanak a Biblia 
megértéséhez. A kar tíz tanára között fölosztották az ókori szerzők mű
veit. Ezeknek földolgozása során a nyelvi megértés mellett nagy figyelmet 
fordítottak az etikai mondanivaló kibontására. A Biblia egyes könyveit 
héberül, illetve görögül olvasták. Matematikai és fizikai alapképzés is 
folyt, valamint ugyancsak ókori szerzők alapján botanikai gyakorlatokat 
is tartottak, ami magában foglalta a gyógynövényismeretet. Mindehhez
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elvárták, hogy a jelentkező hallgatók megfelelő latin nyelvismerettel,, 
fogalmazási és beszédkészséggel rendelkezzenek. Ezt magukkal kellett 
hozniuk a hazai középfokú oktatási intézményből. Az elkerülhetetlen 
nivókülönbség kiegyenlítésére a beiratkozok mellé a rektor magántanárt 
jelölt ki, akit ezért tiszteletdíj illetett meg. Régebben az egyetemek gya
korlatában a tulajdonképpeni tudományos képzéshez szükséges induló 
szintet a legalacsonyabb gradus, talán a mi gimnáziumi érettséginknek 
megfelelő, a facultas artiumon elnyerhető baccalaureatus jelentette. 
Wittenbergben a 16. században erre a fokozatra kevesen pályáztak, ami 
talán a megfelelő szintű előképzés miatt volt így.

Aki a facultas artiumon legalább három félévet hallgatott — vagy más 
egyetem ennek megfelelő képzésében részesült, és arról tanúsítványt is 
hozott —, az jelentkezhetett a magisteri fokozat elnyerését célzó vizsgá
latra. Amíg Melanchthon élt, addig minden egyes jelölt az ő személyes 
buzdításának vagy jóváhagyásának köszönhette a tudományos ranglét
rára való föllépését. A leendő magisternek írásban és szóban is bizonysá
got kellett tennie fölkészültségéről. Több napon át tartó vita során vála
szolnia kellett nemcsak tanárai, hanem diáktársai fölvetett tudományos 
kérdéseire. Ilyen magisteri vizsgálatot félévenként tartottak, és akik azo
kat kiállták, minősítésük alapján besorolást nyertek, nevüket ilyen sor
rendben írták be a facultas artium jegyzőkönyvébe, számuk többnyire 
húsz és negyven között változott. Ezután következett a hagyományos 
promóciós ceremónia, amelynek során a jelöltek a katedra, valamint az 
őket megillető kalap és gyűrű birtokosaivá váltak. Az új magisternek 
ezután meg kellett vendégelnie tanárait és diáktársait, és ennek is meg
volt a hagyomány szentesítette mértéke. Az egész eljárás meglehetősen 
költséges volt, mert minden fázisban le kellett adni a szokásos tisztelet
díjat, a dékántól a pedellusig, kinek-kinek az őt megillető részt. A záró 
aktus volt a „quaestio”, az új magister vitaelőadása egy az idősebb ma- 
gisterek közül fölkért opponens közreműködésével. Ezt a rövid, filoló
giai, rendszerint Biblia-filológiai mesterművet Melanchthon írta meg, 
a magisterek csak előadták. Ezért a legkitűnőbbeket Melanchthon mű
veiként összegyűjtve ki is adták.

Az új magisterek egy része ezután hazatért, mások továbbra is az egye
temen maradtak. Az utóbbiak közül került ki a rektor keze ügyében levő 
magántanárok sora. A legkiválóbbakat bekebelezte a Collegium facul
tatis artium, más nevén Collegium philosophicum, a bölcsészkari tanács. 
Teljes jogú tagjaivá váltak a tanácsüléseknek, dékánná választhatták
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őket, megörökölhették a megüresedett katedrákat, de fizetést nem kap
tak. Jövedelmük származhatott az esetleges stipendiumokból és főleg 
a magántanítványok népes seregétől.1

A facultas artium magisterei tanulmányaikat folytathatták az orvosi, 
jogi és teológiai karon, ahol a legmagasabb minősítés a doktori fokozat 
volt. A wittenbergi egyetemen ezekre a promóciókra ritkábban került 
sor. Orvosdoktort például évente csak egyet-kettőt avattak. (Jogi dok
tort pedig száz év alatt összesen hatvanötöt.) A legnagyobb tekintélye 
a  teológiai doktorátusnak volt, Luther is azzal rendelkezett. Mégis, aki 
Wittenbergben szaktudományok művelésére kapott kedvet, az tovább
tanulni más egyetemekre ment. Általában azonban megelégedtek a ma- 
gisteri címmel, mivel Melanchthon is ezzel rendelkezett, és a sok éves 
tanulás koronájaként ez is elég társadalmi megbecsülést biztosított.

Az egyetemi rendtartás szerint a beiratkozónak a rektornál kellett 
jelentkeznie, ekkor került neve a Matriculába. A wittenbergi egyetemnek 
ezeket az eredeti anyakönyveit ma a jogutód, a hallei egyetem könyv
tára őrzi. A bennük levő diáknévsorok teljes anyaga ma már nyomtatás
ban hozzáférhető. Külön vannak azután az egyes fakultások jegyző
könyvei, amelyek tartalmazzák többek között a promoveáltak névsorát. 
Ezek ma a hallei egyetem levéltárában találhatók. Közülük csak a teo
lógiaié van kinyomtatva. A facultas artium jegyzőkönyveiből a bacca
laureusok és magisterek névsora, azoké, akik még Melanchthon életében 
nyerték el a grádust, szintén nyomtatásban tanulmányozható. Minden 
további tájékozódásért az eredeti jegyzőkönyvekhez kell folyamodni.2

Ismeretes, hogy a történelmi Magyarország területéről több mint 
ezer hallgató iratkozott be a 16. század folyamán a wittenbergi egyetemre. 
A fentebbi anyakönyvekből megállapítható, hogy baccalaureusi fokoza
tot kaptak ezek közül hárman, a magister artium vagy philosophiae cí
met pedig huszonhatan nyerték el. Közülük hármat a Collegium philo- 
sophicumba is beválasztottak, azaz az egyetem tudományos utánpótlá
sának tekintették őket. Ennél magasabb képesítést a wittenbergi egye
temen magyarországi hallgató nem ért el a század folyamán. Három 
a  magisterek közül később Itáliában orvosdoktori oklevelet szerzett. 
Valamennyiük tanulmányaira, valamint az életük további alakulására 
vonatkozó legjellemzőbb adatok összesítése e tanulmány végén olvas
ható.

A Wittenbergben tanuló magyarországi diákokra már elégséges adat
tal rendelkezünk annak megállapítására, hogy legtöbbjük igen rövid
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időt, legfeljebb három félévet vagy annál is kevesebbet töltött az egyete
men. Lelkészi pályára készültek, és az otthoni képzés megerősítésére 
akkor ennyi idő is elég volt. Akit ennél többre sarkallt az egyéni ambí
ció, és az anyagi támogatást is meg tudta szerezni hozzá, az tovább ta
nult. A magister cím és a mögötte levő képesítés nagyon megritkult 
a régi egyházi képzés kereteit levető magyar társadalomban a 16. század 
harmincas éveitől kezdve. Aki mégis ilyet szerzett, az egy újfajta értelmi
ség példájának tekinthető. Helyezkedését, hivatáskeresését nyomon kí
sérni tanulságos, és nem szakítható el azoknak az intézményeknek vizs
gálatától, amelyek az új értelmiség befogadását lehetővé tették. Újak 
voltak ugyanis a keretek is, amelyek tevékenységüknek teret biztosíthat
tak. Világi kézre került az oktatás ügye, a tanárok elhelyezkedési lehető
sége változott. Az újkori magyar állam hivatalszervezetét is megújítot
ták. De új volt maga az egyház is, a korábbi egység helyett a század vé
gére több felekezet is szervezetté formálódott.

Luther is, Melanchthon is sokat és sokszor hangsúlyozták, hogy az 
egyházi javak szekularizációját követően az iskolák fönntartásának 
gondja a világi hatalmasságoké, a földesúré, a városé kell, hogy legyen. 
Figyelmeztettek e felelősség anyagi és erkölcsi oldalára, mégpedig egyenlő 
hangsúllyal. Éppen a Wittenbergből jövő intelmek eredménye az a né
hány próbálkozás, amely a 16. század folyamán hazánkban is ismeretes: 
biztosítani kell a magasabb szintű iskolai oktatást a határokon belül. 
Petrovits Péter a század közepén Temesvárt kísérelte meg egy ilyen iskola 
fölállítását. A fiatal intézményt a török torkában nem a balkáni veszede
lem söpörte el, hanem Ferdinánd király erőszakos és türelmetlen alatt
valói. Nagyszeben körülbelül ugyanebben az időben már külföldi pro
fesszorral is tárgyalt a föltételekről a szervezést illetően. A tervet párt
fogolták az erdélyi városok és a főurak is. Különösen érdekes, hogy tá
mogatta ezt a tervet Nyugat-Magyarországról a Lutherrel levelező 
Révay Ferenc nádori helytartó is, mégpedig azért, mert akkor az ország
nak abban a részében ilyet ő nem kezdeményezhetett.3 Az összefogás 
mégsem volt elégséges a terv megvalósításához. Ismeretes, hogy Melanch- 
thonnak Perényi Péterrel és Nádasdy Tamással kapcsolatban is voltak 
hasonló reménységei. Mindezek a próbálkozások sorra meghiúsultak, 
ugyanúgy, mint a század második felében az a Felső-Magyarországra 
tervezett főiskola ügye, amelynek érdekében a magyar kamarának éppen 
Wittenberget járt consiliariusai fáradoztak a legtöbbet. Mindezen intéz
mények az országnak az értelmiséget fölvevő és egyben újratermelő mű
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helyeivé válhattak volna, ha működésüket biztosítani tudják. Az újabb 
meg újabb kezdeményezések ennek ellenére reményt nyújthattak, ösz
tönzést adhattak a továbbtanulásra.

Amit a világi hatalmasságoknak, a földesúrnak, városnak vagy a köz
ponti hatalomnak nem sikerült megvalósítania, azt elérte egy-egy különös 
tehetséggel megáldott lelkész vagy pedagógus egyéniség. Johann Kres- 
ling, maga is magister, alig öt évet működött Korponán, és csakhamar 
a város két diákja is magisteri fokozattal tért vissza Wittenbergből: 
M. Rosenmann és G. Saltzbanck. Az ő tevékenységük nyomán Kor- 
ponáról tizenhatan tanultak Wittenbergben. Stöckel bártfai iskolájából 
került ki magistereink közül bizonyosan öt: G. Purkircher, Rakovszky 
Márton, Ilosvai Benedek, P. Kertz és Szántai Lukács. Gyaníthatóan ez 
a szám növelhető, mert a bártfai iskola vonzásköre az egész országra ki
terjedt. Valentin Wagner, maga is wittenbergi magister, brassói iskolájá
ból jött Gr. Wolf és J. Auner. A bártfai és a brassói iskola oktatási szintje 
a wittenbergi egyetem kívánalmaihoz igazodott, mivel mindkettő 
Melanchthon kiváló tanítványának vezetésével működött. Akik ezekből 
az iskolákból mentek az egyetemre, azoknak már nem volt szükségük 
a baccalaüreusi vizsgák letételére.

A németországi városok nagyobb számú értelmiségi fölvevő lehetősé
gét mutatja, hogy német anyanyelvű hazánkfiai közül három magisteri 
címmel kitüntetettet az egyetemről hívtak meg. A pozsonyi Christoph 
Preyss előbb az odera-frankfurti, majd a königsbergi egyetem tanára 
lett. Tudós és diplomata volt egy személyben, szolgálataiért biro
dalmi nemességet kapott. Fiai is a tudományos pályán érvényesültek. 
A segesvári Simon Bognert Jüterbog valószínűleg már mint papját 
küldte vissza az egyetemre, hogy gradust szerezzen. A Selmecbányái 
Andreas Stübnert a gazdag Gdansk városa hívta meg papjául 1560-ban. 
A város intézményeit ezekben az években szervezték a reformáció szelle
mében. Az iskola megreformálására is ekkor hívtak Wittenbergből taná
rokat, akik azután egyengették társuk útját. A távozó Stübnert Melanch
thon a Corpus doctrinae legújabban megjelent kiadásával ajándékozta 
meg, mintegy útravalóul a szervező munkához. Föltehető, hogy többi ta
nítványa is részesült hasonló gondoskodásban az elbocsátáskor. Stübnert 
magistertársai egy kis vers es kötettel búcsúztatták, közöttük volt egykori 
bártfai iskolatársa, jó barátja G. Purkircher is. A honfitárs fájlalja versé
ben, hogy Stübner elhagyja a múzsák otthonát, de megérti, hogy az Oláh
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Miklós veszélyeztette haza helyett inkább a nyugodt biztonságot vá
lasztja.4

Akik viszont vállalták a hazatérést követó' bizonytalan jövőt, azok kö
zött az első Gálszécsi István „mester” . A hagyományos egyetemi képzés 
útját járta végig. Bécs után Krakkóban baccalaureus lett. Wittenbergi 
magisterségéig, amikor tizenegy társa közül az első helyet nyerte el 
1534-ben, tíz évet töltött külföldön. Ez csak földesurának, Perényi 
Péternek anyagi támogatásával volt lehetséges. Őrá itthon az úttörés 
feladata várt: az első reformátor nemzedékhez tartozott. Lelkész és ta
nár volt egy személyben. Ö szerkesztette az első kottás magyar nyelvű 
énekeskönyvet, amely két kiadást ért meg. És az ő műve az az egyik 
legkorábbi magyar nyelvű káté is. Mindkét művéhez Luther hasonló 
könyvei szolgáltak mintául. Magister gradusára büszke volt: „Gál
szécsi Estván mesteriül szereztetett” olvassuk könyvein. Ezeket a „kös- 
signek tanításáirt” szerkesztette, mert így kívánta a szükség. Mint ahogy 
ez volt a teendője Európa-szerte, Északon vagy a Baltikumban is, a Wit- 
tenbergből elsőnek hazatért magistereknek. Tervezett igényesebb mun
kát is: „Rövid nap, ha Isten életemet meghosszabbítandja, s ennyischo- 
lai gondoktól megszabadítand, ezekről nagyobb könyvet írok, hol 
mindeneket sok helyekkel megbizonyítok.” Ebből egy tudományos appa
rátussal fölszerelt, nagyobb terjedelmű munkára következtethetünk. Nem 
adatott meg neki; nyolc évig működhetett, és ez csak az alapvetésre volt 
elég.5

Tíz évvel később, 1554-ben nyerte el a gradust Valentin Wagner. 
Ó is első' volt harminc jelölt között. Magisteri quaestióját is ismerjük: 
Jézus Sirák fia és egy Pál apostoli hely ellentmondásának föloldása volt 
a föladata. Tanulmányait megszakította, majd újra visszatért Witten- 
bergbe a magisteri fokozatot megszerezni. Erre tehát valamiért szüksége 
volt. Már fiatalon Honter munkatársa, és az ő örökébe lépett. Működé
sét meghatározta a biztonságos környezet. Brassó úgy vette át a refor
mációt, hogy a városi élet, az iskolaügy folyamatossága veszélyeztetve 
nem volt, törést nem szenvedett. Tanár és lelkész volt ő is, és kettős hi
vatása eszközéül szolgált a brassói nyomda. Leginkább saját műveit 
nyomtatta ki, vagy a legmodernebbeknek számító németországi tan
könyveket szerkesztette át. Kiadványainak technikai és tudományos 
szintje semmiben nem különbözik a wittenbergi mintáktól. Görög 
katekizmusa már a határokon kívüli célt is szolgált, a Wittenbergben 
melengetett keleti misszió ügyét. Talán az ő időszakára esik az a ritka
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pillanat, amikor a 16. századi magyar protestantizmus, bizonyos vonat
kozásaiban legalábbis azonos szinten vált munkatársává a wittenbergi 
szellemi központnak. Wagnernek ma harmincöt művérö'l tudunk, bizo
nyára volt több is. Nagyon nagy szám ez, ha figyelembe vesszük, hogy 
nyomdásztevékenységét kilenc évig folytatta, és még negyvenéves sem 
volt, amikor meghalt.6

Lukas Ungler magistersége (1555) nagyjából egyidős Wagnerével. 
Ő hosszú életű volt, pályája kiteljesedett. Működésének idejére esik az 
erdélyi protestáns egyházak tanbeli vitái közül igen sok. Ezeknek eldön
tésére olykor külföldi akadémiáktól kértek választ. Egy ilyen küldöttség
nek a fejedelem részéről 1562-ben éppen ő volt a vezetője. Máskor neki 
magának kellett a döntés terhét vállalnia. Tekintélyét mutatja, hogy az 
1572-ben összeült medgyesi püspökválasztó zsinat, az ugyancsak wit
tenbergi magister Johann Auner szebeni lelkész ellenében őt tette meg 
a szász lutheránus egyházak vezetőjévé. E tisztében a fejedelem Báthory 
István is megerősítette, méghozzá olyan formában, ami azt mutatja, hogy 
az egyház ekkor már az államhatalom bizalmát élvezte, politikai tényező 
volt. Hivatalát püspöki székhelyén majdnem három évtizedig viselte. 
Sírköve a berethalmi templomban portréját is megőrizte: mellkép, ko
moly arc nagy kerek szemekkel, sima, rövidre nyírt haj, szakáll és ba
jusz, hosszú ujjú fekete karingben, jobb kezében a Biblia. A sírkő alján 
van címere, amelyet két oroszlán tart, és egy olajágat vivő galambot áb
rázol. Bizonyosan maga választotta a szimbólumot, amely Melanchthon 
utolsó éveinek emlékét őrzi. Noét ugyanis a választottak előképének te
kintették Wittenbergben, és gyakran hivatkoztak rá. Egyszerű emblémá
nak is tekinthetnénk, mivel a reformátorok közül sokan használtak 
ilyet, mégis inkább nemesi címernek látszik a mérete és az oroszlánok 
miatt. A hosszú szolgálat és a lojális egyházkormányzat elismeréséül 
kaphatta a Báthoryaktól. Sírköve köriratán magisteri címe is ott van; 
a galambbal együtt ez tanúsítja, hogy Wittenberghez a sírig hű maradt. 
Nagy könyvtára volt, ebből százötvenöt mű ma is megvan. Vannak közte 
kötetek a külföldi tanulóévekből, de későbbi beszerzések is. Valamennyit 
egyházára hagyta végrendeletileg, bízott benne, hogy a gyűjtemény ott 
megmarad — és nem alaptalanul.7

A tanár-lelkész magisterek közül szándékosan választottuk ki e három 
legjellemzőbb életpályát tanulmányozásra. Bennük szemlélhető az az út, 
amely a kezdeti alapvetéstől, a pálya zenitjén levő elhivatott, lázas mun
kálkodáson át az abszolút konszolidációig vezet. Vannak közben kevésbé
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látványos életutak is. Ilyen a Szántai Lukácsé, aki földesura, az ugyan
csak Wittenberget járt Alaghy János oltalmában és udvarában nem sokat 
hallatott magáról. Ilosvai Benedek is udvari papként kezdte Tállyán és 
Varannón, majd Gyulafehérvárt lett esperes. Ezt a fejedelmi udvar tövé
ben levő tisztet valószínűleg egykori wittenbergi diáktársai, a közben 
hivatali méltóságokra emelkedett barátai támogatásának köszönhette.

Egészen új érvényesülési lehetőség nyílt az értelmiség számára az új
korban fölállított pénzügyi és részben közigazgatási hivatalokban, a po
zsonyi és a Kassán székelő szepesi Kamarában. Ugyancsak az ezeknek 
előszobájául tekinthető harmincadhivatalokban. Valamennyi tisztviselő 
személyzetében megfigyelhető a wittenbergi diákok térhódítása. A sze
mélyi politika irányítását itt Gyalui Torda Zsigmond tartotta a kezében, 
a század derekán. Ő volt a harmadik magyar diák, aki magister lett 
Wittenbergben. 1544-ben harmincöt társa közül az első helyezést érte el. 
Krakkói diákéveit is beleszámítva, ekkor már tíz éve tanult külföldön. 
Az ő quaestióját is kinyomtatták: a János-evangélium kezdetének egy 
helyét vitatta. A magyar magisterek közül ő az első, akit meghívtak 
a karba, a Collegium philosophicumba. Melanchthon szerette volna 
Wittenbergben marasztani. A Praeceptor haláláig sűrű levelezésben vol
tak, „charissime frater” megszólítás járt neki, mint a legkedvesebb tanít
ványoknak. Tudományos pályájának nagy jövőt jósoltak, erre kezdeti 
munkássága meg is adta az alapot. Barátságban, levelezésben állott sok 
kiváló humanista kortársával, az idősebb Camerariusszal, Veit Dietrich- 
hel és a Bibliát spanyolra fordító Franciscus Dryanderrel. Nem váltotta 
valóra az indításhoz képest hozzáfűzött reményeket. Tudományos kar
rierje áldozatul esett hivatali elfoglaltságának. A felső-magyarországi 
királyi jövedelmek kezelője, a Lutherhoz hű Georg Wernher építette be 
hivatali politikájába — és később családjába is. Ha a Wittenbergben 
gyűjtött tőkét látványosan nem is kamatoztatta, annál többet tett a szín
falak mögött. Miksa király meghitt tanácsosa és elvbarátja volt. Sokat 
köszönhet neki a lutheránus egyház, amelynek ügyeit óvatos diplomáciá
val egyengette. A Wittenbergbe induló diákok tőle kapták az ajánlóleve
let, de a visszatértek sorsába is belenyúlt. Ő az egyik támpillére a keleti 
misszió ügyének. Jó barátja volt Valentin Wagnernek, a brassói nyomda 
könyvprivilégiumának ügyét ő egyengette a királynál. Működése idején 
a pozsonyi és szepesi Kamarában egyre-másra érvényesültek a witten
bergi diákok. A várva várt tudományos teljesítmény elmaradásában sze
repe volt pszichológiai tényezőnek is. Túlságosan is tekintettel volt az
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udvar érzékenységére. Óvatosságból nem adta ki kezébó'l a teljes Bon- 
Unit sem, amelynek közzétételét pedig mindenki tőle várta, azért, hogy 
Mátyás király portréja árnyékba ne borítsa a Miksáét. Érzékenysége 
vitte rá, hogy 1568-ban a Kamaránál viselt kulcspozíciójából visszavo
nult. Talán ekkorra maradt volna a tudomány, de 1569 tavaszán, körül
belül ötvenéves korában meghalt. Nagy könyvtárát Zsámboky János 
szerette volna megszerezni.8

Rakovszky Márton sikeresebben egyesítette az irodalmi működést 
a hivatalival. Családja a már említett Révay Ferenc túróéi főispán kör
nyezetéhez tartozott. Innen a wittenbergi orientáció. 1558-ban lett ma
gister, és a következő évben már hivatalba is lépett a Kamaránál Pozsony
ban. Családja nemességét a király 1561-ben címerbővítéssel megerősí
tette. Az atyafiságban öröklődő túróci alispáni széket 1574-ben ő fog
lalta el. Társadalmi és irodalmi kapcsolatai Prága felé vonzották. Korá
nak tudós költője volt, latin nyelvű, nagy terjedelmű verses alkotásait 
a kortársak méltányolták, ám mi csak kommentár segítségével tudjuk 
őket megérteni. Ezek a figyelmesen csiszolt műalkotások a gondtalan 
otium termékei.9

Hivatali pályán érvényesült a körmöcbányai Valentin Leiner is. Wit- 
tenbergben 1569-ben szerzett magisterséget. Valószínűleg ő az, akit 
1620-ban a körmöcbányai pénzverde elöljárójaként emlegetnek.10

Tanulságos bepillantást enged a 16. századi magyar társadalom életébe 
annak a három wittenbergi magisternek a sorsa, akik tanulmányaikat 
Itáliában folytatták, és ott orvosdoktori minősítést szereztek. Az ország 
más-más vidékéről jcttek tanulmányaikat megalapozni, Balsaráti Vitus 
János a Körös-Maros szögéből, a pozsonyi német polgári! Georg Purkir- 
cher és az erdélyi szász, Brassóból való Paul Kertz. Nagyjából egyidőben 
(1554, 1558, 1561) lettek magisterek. Tanulmányaik befejeztével mind
egyikük a szülőföldjére tért vissza praktizálni. További sorsukban a más
más országrész szabta társadalmi környezetnek és az egyéni adottság
nak egyformán meghatározó szerepe volt.

Balsaráti Vitus János a Jaksics család familiárisa volt. Taníttatását is 
ők vállalták, később pedig Perényi Gábor. 1554-ben lett magister. Lel
késznek készült, ilyen ígéretet tett pártfogóinak is. Szándékától mégis 
eltért Melanchthon tanácsára, mert alacsony termete miatt nem látszott 
alkalmasnak a prédikátori tisztre. Minthogy fiatal korától különös kedv
teléssel foglalkozott a botanikával, a Praeceptor az orvostudomány felé 
terelte, sőt Perényi Gábortól tanulmányai folytatásához anyagi támoga
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tást is szerzett neki. Peregrinációra, a svájci egyházak és tudósok meg
látogatására is elküldte. így ismerkedett meg Vitus Konrad Gesnerrel is, 
akinek természetrajzi munkáját magyarországi adatokkal gyarapította. 
Itáliában folytatta tanulmányait, Bolognában avatták orvosdoktorrá
1558-ban. Még két évet töltött Padovában és Rómában, majd 1560-ban 
hazatért. ígérete szerint Perényi Gábor udvari orvosa és „consiliariusa” 
lett. Udvari tanácsosságáról egy földesúri ítélőszéki per jegyzőkönyve 
alapján alkothatunk fogalmat. Ura parancsára a vádat képviselte az úr
vacsorái rendtartásban újítást bevezető egyik lelkész főbenjáró perének 
tárgyalásakor. Nagy diplomáciai és pszichológiai érzékéről tett tanúságot 
a végül is tragédia nélkül záródó ügy során. Ugyanis a testében-lelkében 
beteg Perényi környezetének valóságos zsarnoka volt. Udvarának légköré
ről nyomasztó hírek keringtek az országban, és ezek az udvari orvos hír
nevét sem kímélték. A korabeli orvostudomány ellentétes irányzataiból 
is volt kellemetlensége. Egy receptjét bécsi kollégája igen rosszaiba, 
a benne ajánlott gyógyszerek miatt föltehetően paracelsianusnak tartotta. 
Ez egyáltalán nem kizárt, hiszen Gesnerrel kapcsolatban állt. Patronusa 
egyébként gondoskodott róla, házat, telket kapott tőle, sőt nemességet 
is szerzett neki a királytól. Később a Kamaránál levő egykori diáktársai 
jártak el adómentességnek ügyében. Perényi Gábor halála (1568) után 
néhány évig megpróbált független magánpraxisból megélni. Végül is 
belefáradt az ország rossz útjain való zötykölődésbe — így írják róla. 
Valószínűbb, hogy egzisztenciális gondjai lehettek. A főrangúak és 
a nép körében egyaránt nagyon népszerű orvos volt. De a korabeli gya
korlattal elleniében tudását nem tekintette megélhetési forrásnak. A sze
gényektől egyáltalán nem fogadott el semmit, a gazdagok önkéntes hála
pénzét sem szívesen. Ez nem volt szokásos külföldi orvoskollégái köré
ben, ahol a betegségtől és a gyógyítás módjától függően kapták az orvo
sok a honorárium megszabott összegét. Hazai összehasonlításra nem na
gyon van lehetőségünk, mert szakképzett orvos igen kevés tevékenyke
dett az országban, díjazásukról meg még kevesebbet tudunk. 1571-ben 
elfogadta Liszka mezőváros meghívását a megüresedett lelkészi állásra, 
1572-ben pedig Sárospatak papja lett. Úgy vallotta, hogy ezzel hajdani 
pártfogóinak tett ígéretét váltotta be. Élete ezután megoszlott a szószék, 
a népes pataki iskola, ahol tanított is, és a betegei között. A gyógyulást 
nála keresőket otthonában fogadta, mert csak így jutott ideje minden rá
szorulót ellátni. Ez is több annál, mint amit vizitelő társai nyújtottak. 
Azt is följegyezték róla, hogy a nagyon elesetteket a maga körében tar
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tóttá, hogy mindig segítségükre lehessen. Szakirodalmi munkásságáról is 
tudunk. Szerkesztett egy pestis idejére való útmutatót latinul meg egy 
sebészorvosi kézikönyvet magyarul. Mindkettő kéziratban terjedt, ma 
már egyiket sem ismerjük. Botanikai vocabuariuma beleépült sógorának, 
Szikszai Fabricius Balázsnak szótárába. 1575-ig élt, még nem volt negy
venhat éves, amikor meghalt. Életének utolsó öt éve volt a kiteljesedés, 
amikor a wittenbergi kettős indítást, a lelkészit és az orvosit sikerült 
harmonikusan összekapcsolnia a közjó szolgálatára.11

1558-ban lett magister a pozsonyi Georg Purkircher. Stöckel tanítvá
nya volt Bártfán. Tanult Bécsben is, majd másfél évet Wittenbergben 
töltött. Megszerezve a gradust, továbbra is ott maradt, nyilván mint pri
vát tanár. 1561-ben beválasztották a Collegium philosphicumba, máso
dikként hazánkfiai közül. Őt is a botanikai érdeklődés ösztönözte az 
orvostudomány felé. Még ugyanazon év őszén Padovában beiratkozott 
az egyetemre, ahol 1563-ban orvosdoktorrá avatták. Hazatérve szülő
városában, Pozsonyban élt, és ott folytatott magánorvosi gyakorlatot. 
A város társadalmi és tudományos életében tevékenyen részt vett. Az ott 
gyakran megforduló Zsámboky János, Istvánffy Miklós és a flandriai 
Nicasius Ellebodius irodalmi társaságának tagja volt. A növények iránti 
érdeklődése, gyűjtőszenvedélye ismert. Még Nápolyból hozott magával 
magvakat, és azokat itthon sikerült meghonosítania. A neves botanikus 
Carolus Clusiushoz szakmai barátság fűzte, de megegyeztek a hitvallás
ban is. Tudományos érdemeit hangsúlyozta a Kamara 1567-ben a király
hoz intézett egyik fölterjesztésében. Évi tiszteletdíj ellenében a tisztvise
lők orvosi ellátására szerették volna megnyerni. Ez lett volna az első 
hivatali orvosi állás az országban, ám a volt wittenbergi diákok össze
fogása ezúttal meghiúsult a Kincstár szokásos pénztelenségén. A fölter
jesztésből viszont kiderül, hogy Purkircher nem bővelkedett javakban, 
mert addig a szegény szőlőmunkásokat gyógykezelte. Később mégis 
a pozsonyi vár előkelő foglyainak orvosi ellátásáért — közöttük volt 
Dobó Ferenc és Balssi János — alkalmanként kegydíjat utaltak ki neki. 
Ötvenedik életévét ő se élte meg.12

Brassóból származott, és ott is működött Paul Kertz, aki 1561-ben 
szerezte meg a magisteri fokozatot. Ő a harmadik a magyarországi diákok 
közül, akit a Collegium philosophicumba beválasztottak. 1562. májusban 
írták be nevét a facultas anyakönyvéze. Még ugyanazon évben tovább
ment Itáliába. A bécsi egyetemre már mint orvosdoktor iratkozott be 
1564-ben. Brassóba tért haza, ahol városi orvos lett. 1584-ben meghívták
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a távozó Squarcialupi doktor helyére a gyulafehérvári udvarba. A kiskorú 
fejedelem helyett ott kormányzó hármas tanács legtekintélyesebb tagja 
akkor Kendi Sándor volt, Kertznek valószínűleg már Bártfán, de bizo
nyosan Wittenbergben tanulótársa. Báthory Zsigmondtól egész család
ját érintő nemességet kapott, érdeméül külföldi tanulmányait hozták föl. 
A nemeslevél „physicus et medicus Brassoviensis”-nek mondja. Foglal
kozott teológiai kérdésekkel, 1585-ben nagy vitája volt Krisztus két termé
szetét illetően lelkésztársaival. A vita során megvádolták azzal, hogy 
tételével a kálvinizmusnak nyit utat. Tárgyalt 1585-ben IV. Henrik fran
cia király követével, a hugenotta Jacques Bongars-ral, aki átutazott Er
délyen. Mint ahogyan az az erdélyi humanisták körében hagyományos 
volt, ő is érdeklődött az antikvitás iránt, római kőgyűjteményéről e ta
lálkozás alkalmával J. Bongars rajzokat készített. Bizonyára tekintélyes 
könyvtára volt, ebből egy hírmondó az az Oreibasziosz-kötet, éppen 
orvosi munka, amelyet még Itáliába indulása előtt szerzett meg Witten
bergben. Irodalmi munkálkodásáról nem tudunk, és nem ismeretesek 
orvosi működésének körüményei sem. Körülbelül hatvanéves korában 
halt meg 1600-ban.13

E három orvos életpályájában benne van az újkori magyarországi 
orvosi rend megszületésének folyamata. Valóban a kezdeteknél vagyunk 
amikor alig van még diplomás az országban. Nem túlzás azt állítani, hogy 
tevékenységi területül mindegyiknek harmad országrész jutott. Rajtuk 
kívül csak néhány külföldi vagy rövid ideig itthon működő orvosdoktor
ról maradtak adatok. A gyógyítás még országszerte a hagyományos mó
don, a tapasztalat vagy a chirurgus sebészek és a kézrő kézre adott 
gyógyszereskönyvek segítségével történt. Balsarátié a legnehezebb vállal
kozás. Kezdeményezése abban az országrészben egyedülálló, a független 
magánpraxissal végül ő is fölhagyott. Jobb volt ugyan a helyzete a vá
rosban élő független Purkichernek, ám az évek haladtával számára is 
kívánatossá vált az anyagi biztonság. Ennek vadonatúj polgári formája 
lett volna a hivatali orvosi intézmény, talán az első ilyen jellegű Európá
ban. Az orvosok részére a rendezett, gond nélküli működési kereteket 
ebben a században még leginkább az erdélyi városok biztosították. 
Kolozsvárról és Szebenből is van adatunk arra, hogy a magisztrátuson 
belül helyet kapott az orvos is. Igaz viszont, hogy más feladattal, legin
kább a tanítással is megterhelték a városi physicust.

Ha a tanulmányunk végén látható összegezést az eddig elmondottak
kal vetjük össze, akkor abból több tanulság is adódik. Származási ada
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taikat tekintve a magisterek egyenlő arányban jöttek a felvidéki városok
ból, az ország középső részéből és Erdélyből. Ez a megoszlás nagyjából 
megfelel a beiratkozottakénak. Ami az évszázad során időbeli kiválasztó
dásukat illeti, az főleg Melanchthon tevékenységi korszakára esik. Még 
akik az ő halálát követően nyerték el a gradust, valójában azok is az ő 
tanítványai vagy az ő szellemében működő tanári kar kreatúrái voltak, 
nyugodtan nevezhetjük őket „philippista magistereknek” . Huszonhá
rom magisterre áll ez, majd szünet következik. Az egyetem Melanchthon- 
ellenes korszakában érdekes módon nem csökkent ugyan a magyaror
szági beiratkozottak száma, ám minősítésért nem folyamodtak. A jegyzé
künk végén levő három magister már az egyetemnek is, a hazai viszo
nyoknak is új korszakát jelzi, a teljesség kedvéért soroltuk föl őket.

A származást illetően türközője a magister-névsor a beiratkozottak
nak, de más a helyzet, ha a választott hivatást tekintjük. A teljes hallga
tóság folyamatban levő vizsgálata alapján mondhatjuk, hogy a witten
bergi diákoknak nyolcvan százaléka választotta a papi hivatást. A magis
terek esetében ez a szám csak meghaladja az ötven százalékot. Melanch
thon pszichológiai és pedagógiai képessége ott nyilvánult meg a legcso
dálatosabban, ahol tanítványait a nekik legmegfelelőbb pályára terelte. 
És hogy a kiválasztásban és a pályamódosításban is valóban a legjobbak- 
ra esett a figyelme, azt igazolja a magyarországi magisterek sora. Majd
nem mindegyikük a vezető értelmiségi szerepét töltötte be a neki kijelölt 
poszton.

Föltehetjük itt a kérdést, hogy a több mint ezer hallgatóból (ez az 
akkori egyetemjártaknak talán az egyharmada) a huszonhat magistert 
soknak vagy kevésnek tekintsük-e. Érdekes volna talán a mi adatainkat 
a szomszédos államokéval összehasonlítani. Leginkább Ausztria vagy 
Csehország volna vizsgálandó, de az eredmény ezekben az esetekben 
nem sokat mond. Mindkét országon belül biztosította az egyetem, 
a bécsi és a prágai, az értelmiség legfelső szintjének a hazai képzését. Ha 
messzebb megyünk, ott a távolság és a tanulásra fordított költség jobban 
közelít a mienkhez. Norvégiából és legújabban Finnországból ismerjük 
az erre vonatkozó kutatásokat. Mindegyikből kiderül, hogy a közép
európaitól, így hazánkétól is egészen különböző volt ezekben az orszá
gokban a reformáció elfogadtatása. Csak a kiválasztottakat küldték 
Wittenbergbe, és azok csaknem mind (tizen-tizenöten) magisteri gradus- 
sal tértek haza. A középréteget a közelebbi rostocki és königsbergi 
egyetem képezte.14

234



Fölmerülhet egy további szempont, a költségek kérdése a magisterek 
számarányának alakulásában. A bemutatott magisterek esetében több
ször is beszélnek forrásaink a patrónus támogatásáról. Ismerjük nagyjá
ból azt az összeget, amelyre egy wittenbergi diáknak, ha már egyszer 
a városba eljutott, a létfenntartáshoz szüksége volt. A század folyamán 
az általános pénzromlásnak megfelelően harminc tallérról negyvenre 
emelkedett a szokásos itthoni támogatás, amit a városok az erre a célra 
hagyományozott alapból juttattak a külföldön tanuló diákoknak. Bizo
nyára ennyit adott a földesúr is. Ebbó'l ételre-italra kellett huszonöt, szál
lásra hat, privát tanárra (!) hat, mosásra pedig egy tallért költöttek. 
Ehhez járult még a fa, a gyertya és egyéb költségek.15 Összehasonlításul 
jó, ha tudjuk, hogy Stöckel az iskola vezetéséért a bártfai tanácstól ne
gyedévenként tizenöt forintot és ötven dénárt kapott; a forint a tallérral 
egyenértékű lévén, kétszeresét egy wittenbergi diák stipendiumának. 
Purkircher hivatali tiszteletdíja száz forint lett volna. Ez volt a szokásos 
értelmiségi fizetés az országban a hatvanas években, amihez járult ugyan 
többféle természetbeni juttatás, ám egy háztartást kellett belőle fönntar
tani. Az egész magisteri eljárás költségeiről is vannak fogalmaink. A vizs
gálatért kellet fizetni hét tallért, és minden magisternek (a számuk válto
zott) egy-egy forintot. További öt tallér ment el körülbelül a vendégsé
gekre és az egyéb egyetemi személyzetnek. Összesen tehát talán egy félévi 
wittenbergi tartózkodás költségeit kellett erre a célra fordítani. A köte
lező új ruha, valamint az aranygyűrű is a jelölt számláját terhelte, ha eze
ket nem sikerült otthonról megkapnia. Fia meggondoljuk, hogy néme
lyik diák tíz évet, vagy annál is többet töltött külföldi egyetemeken,és 
ennek költségeit valaki viselte, akkor bizonyos, hogy ha ezt elvárták 
volna idehaza, akkor a grádusokkal tért volna vissza.

Inkább az ország értelmiséget fölvevő lehetőségei és a polgárosultság 
nem kielégítő volta az oka annak, hogy csak ennyien szereztek minősí
tést. Egy korabeli nyilatkozat ezt meg is fogalmazta. A bártfai születésű 
Henisch Györgyöt szülővárosa 1592-ben meghívta iskolájának, a hírne
ves Stöckelnek katedrájára. Flenisch nem fogadta el a meghívást, mert 
akkor már Augsburg város orvosa volt. Amint írta, Bártfának nem me
dicus ra, hanem grammaticusra és theologusra volt szüksége. Olyanra, 
aki a tanulóifjúságot tanítja, az énekkart vezeti, a lelkészi pályára in
dulókat fölkészíti, és kiveszi részét a hitvitákból. Ez a functio scholas
tica, Henisch szerint, gyökeresen különbözik az orvosdoktorétól. Végül 
Luther és Melanchthon példájára hivatkozott, akik ugyancsak a maga
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sabb hivatás érdekében, nem a szülővárosukat tették híressé ragyogó sze
replésükkel.16 Vagyis a differenciálatlan értelmiségi munkakör Augs- 
burgban a század végén már elképzelhetetlen volt. Nálunk viszont egyes 
erdélyi városokban vagy Sárospatakon még igen.

Ezek a körülmények teszik érthetővé, hogy a huszonhat magister kö
zül hat nemességet szerzett a század folyamán, általában a patronus vagy 
a befolyásos jó barát közvetítésével. Hivatali működését magyar nemes
séggel jutalmazták Balsarátinak, Rakovszkynak (megerősítés) és Boca- 
tiusnak. Az erdélyi fejedelmek nemesítették meg Paul Kertzet és Lucas 
Unglert. Birodalmi nemességet kapott Christoph Preyss. Köztudott, 
hogy a társadalmi mobilitás iránya, a kiválasztódás így érvényesült ebben 
a században egész Európában, és ez alól nem volt kivétel Magyarország 
sem. Ezzel jutalmaztak minden kimagasló teljesítményt, a szellemit is.

Baccalaureusok
HARSÁNYI Simon

Tanult: 1531. Krakkó, 1532. Wittenberg, 1533. júl. 7. baccalaur. 
FANCSALI ANTAL János 

Tanult: 1532. Wittenberg, 1533. júl. 7. baccalaur.
Jacobus FABRICIUS, muzsnai

Tanult: 1548 Brassó, 1554. febr. 10. Wittenberg, 1555. ápr. 28. baccalaur. 
1555. máj. 1. ord. Berethalomra, 1561 Bogácson lelkész.

Magisterek
GÁLSZÉCST István (7-1542?)

Tanult: 1524. Becs, 1526. Krakkó, 1528. baccalaur., 1532. Wittenberg, 
1534. jan. 29. magister, 1536. Gálszécsen lelkész-tanár.

Christoph PREYSS, pozsonyi (1515 — 1590)
Tanult: 1536. Wittenberg, 1538. szept. 19. magister, 1541. Odera-Frankfurt, 
1579. Königsberg—egyetemi tanár.

GYALUI TORDA Zsigmond (7-1569)
Tanult: 1535. Krakkó, 1539 Wittenberg, 1544. jan. 31. magister, 1544—45 
Collegium philos. 1546—1549 Padova nevelőtanár, 1551. Eperjesen rektor, 
1553. a pozsonyi Kamara cons.

BATIZI (PALÁDI?) Demeter
Tanult: 1540. okt. 22. Wittenberg, 1544. szept. 4. magister, 1551 (?) Sátor
aljaújhelyen lelkész.

SZENTERZSÉBETI VALENTITZ Márton 
Tanult: 1539. Bécs, 1545. okt. 14. Wittenberg, 1546(7) magister, 1546. júl.21. 
ord. Kolozsvárra, 1557 Tordán lelkész.
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Simon BOGNER, segesvári
Tanult: 1545. szept. Wittenberg, 1546. febr. 25. magister, 1541. (!) nov. 16. 
ord. Jüterbogba.

Johann MOSCOPIUS (MASCOVIUS), körmöcbányai 
Tanult: 1544. okt. Wittenberg, 1548. szept. 18. magister.

Martin ROSE(N)MANN, korponai
Tanult: 1543. ápr. 29. Wittenberg, 1549. febr. 19. magister. 1596 — verset 
írt Bocatiushoz.

Caspar LUGI(N)SLAND, Selmecbányái 
Tanult: 1547. dec. 3. Wittenberg, 1549. aug. 20. magister, 1550. nov. 12. ord. 
Körmöcbányára

Georg SALTZBANCK, korponai
Tanult: 1544. máj. Wittenberg, 1551. febr. 24. magister, 1551 (?) Korponán 
rektor, 1574. iudex.

Valentin WAGNER, brassói (7-1557)
Tanult: 1542. ápr. 13. Wittenberg, 1554. febr. 15 magister, 1549. Brassóban 
lelkész-tanár.

BALSARÁTI V1TUS János (1529-1575)
Tanult: 1550. jún. 14. Wittenberg, 1554. júl. 31. magister., 1556. Bologna, 
1558. aug. 6. orvosdoktor, 1559. Padova, Róma, 1560. udvari orvos, 1571. 
Liszkán lelkész, 1572. Sárospatakon lelkész-orvos.

Lucas UNGLER Transylvanus (1526—1600)
Tanult: 1550. jún. 9. Wittenberg, 1555. júl. 31. magister. 1556. Nagyszebenben 
lector, 1565. Riomfalván lelkész. 1571. Berethalomban lelkész, 1572. püspök. 

Albert CREUTZER (CRUCIGER), lőcsei (7-1569)
Tanult: 1549. Bécs, (?) Wittenberg, 1556. febr. 27. magister, 1656 — Lőcsén 
Selmecbányán lelkész.

Georg PURKIRCHER, pozsonyi (15307-1578)
Tanult: 1549. Bécs, 1556. szept. 30. Wittenberg, 1558. febr. 10. magister, 
1561. júl. 19. Collegium philos., 1561. nov. 16. Padova, 1563. dec. 21. orvos
doktor, 1564. Pozsonyban orvos.

RAKOVSZKY Márton (1535 7-1579)
Tanult: 1555. márc. 5. Wittenberg, 1558. aug. 4. magister, 1559. Pozsonyi 
Kamaránál scriba., 1574. Túróc vm. alispánja.

ILOSVAI Benedek (7-1585-86)
Tanult: 1558. júl. Wittenberg, 1561 (?) magister, 1565. Eperjesen ord. 
Tállyára, 1571. Varannón lelkész, 1575—76 — Gyulafehérvárt esperes. 

Ambrosius STÜBNER, Selmecbányái (7—1565)
Tanult: Krakkó (7), Frankfurt (7), 1554. ápr. 8. Wittenberg, 1560. (?) 
magister, 1561. máj. 15. ord. Gdanskba, lelkész.

Paul KERTZ, brassói (7—1600)
Tanult: 1558. okt. 20. Wittenberg, 1561. aug. 12. magister, 1562. máj. 1. 
Collegium philos., 1562. dec. 1. Padova (?) orvosdoktor, 1564. márc. 2. 
Bécs. Brassóban városi orvos, 1584. Gyulafehérvárt udvari orvos.

Gregorius WOLF, medgyesi (7 — 7)
Tanult: 1560. Brassó, 1562. jan. 12. Wittenberg, 1563. aug. 10. magister.
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SZÁNTAI Lukács(?-?)
Tanult: 1558. dec. 19. Wittenberg, 1564. aug. 15. magister, 1566. febr. 13. 
ord. Regécre.

Johann AUNER, szebeni (?—1582)
Tanult: 1559. Brassó, 1561. nov. 25. Wittenberg, 1567. febr. 18. magister, 
1567. Nagyszebenben tanár, lelkész, 1572. püspökjelölt.

Valentin LEINER, körmöcbányai (?—?)
Tanult: 1565. jún. 25. Wittenberg, 1569. márc. 10. magister, 1620 (?) Kör
möcbányán a pénzverde tisztviselője.

Michael MARTH, besztercebányai (?—1595?)
Tanult: 1588. okt. 25. Wittenberg, 1590. szept. 15. magister, 1591. Késmár
kon rektor.

BOCAT1US János (1569-1621)
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rektor, 1603. főbíró.

Stephan HOLTZMANN (XYLANDER), lőcsei (1572-1619)
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superintendens.

(Megjegyzés: a baccalaureusoknak és magistereknek ez a jegyzéke csak a leg
jellemzőbb adatokat tartalmazza a terjedelem korlátái miatt. Szenterzsébeti, 
Ilosvai és Stübner magisterségének adata nem a facultas jegyzőkönyvéből 
származik, tehát az még megerősítésre szorul!)
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Szelestei N. László

Adalék a csepregi iskola 
és a nyugat-dunántúli protestantizmus 

történetéhez (1588)

A Nádasdy Ferenc birtokán működő csepregi iskolát Payr Sándor kuta
tásai alapján Georg Creutzer és Nicolaus Gabelmann idejében (1587— 
1588) „a virágzás magas fokán” állónak tudja szakirodalmunk.1 Ezt 
támogatja a kevéssel korábbi, 1585. évi tanítói díjlevél2, melyből nemcsak 
a rektor pénz- és természetbeli juttatásairól tájékozódhatunk, hanem 
annak iskolai és iskolán kívüli kötelességeiről (pl. lajstromvezetés szüret
kor) is. Külön magyar segédtanítót találunk a csak az öreg deákokkal 
foglalkozó rektor mellett: a kórusnak például ő viselte gondját.

A díjlevél mellett egyéb indokokat is felhoz Payr. Elsősorban azt 
a tényt, hogy a későbbi jeles soproni polgármester, Lackner Kristóf 
taníttatásában Gabelmann nagyszerepet játszott: javaslatára (Csepregen 
tartózkodása idején ott járt iskolába Lackner) engedték azt szülei Grác- 
ba, majd Padovába.

Pedig 1588. március 3-án bizonyára nem azért sürgette Creutzer 
Nádasdynál az ő és Gabelmann által közvetlenül hozzá küldött, isko
lára vonatkozó javaslat gyors elintézését3, mert minden rendben volt 
az iskola körül. A javaslat tartalmát nem ismerjük, ám azt a sürgetéskor 
elmondja Creutzer, hogy a segédtanító távozni készül, annak pótlásáról 
gondoskodni kell. Creutzer előtt bizonyára ismeretes volt, hogy Gabel- 
mann is távozni akar: már február 17-én kérte Hugo Blotius császári 
könyvtáros segítségét, hogy Itáliába mehessen tanulni.4

Creutzer és Gabelmann Nádasdy Ferenc jó barátjának, Gradeczi 
Stansith Horváth Gergelynek az emberei voltak, mindketten 1587-ben 
érkeztek Csepregre, ahol az 1585-ben megválasztott püspöktől, Beythe 
Istvántól (Batthyány Boldizsár udvari papjától) függetlenül intézkedtek. 
Nemcsak a már említett, iskolák igazgatására vonatkozó tervezet eseté
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ben mellőzték a helvét irányba hajló püspököt, hanem Creutzer az egy
házlátogatás módjáról is közvetlenül Nádasdyhoz küldte javaslatát.5 
Beythe az 1587. március 12-i zsinaton, éppen Csepregen hirdette ki 
a teológiai ellentéteket nem említő egyházigazgatási kánonjait.6 S szinte 
ezzel egyidőben mellőzték ugyancsak Csepregről Creutzerék a püspököt: 
Nádasdyt kérték meg, hogy javaslataikat esperesekkel és más bölcs 
férfiakkal bíráltassa meg.

Hiába kerülte azonban Beythe a csepregi kánonokban a hittani vonat
kozásokat, azok anélkül is nyilvános viták tárgyává váltak. Horváth 
Gergely ösztönzésére Nádasdy a Csepreghez közeli hegyfalui zsinatra 
küldte Creutzert és Gabelmannt, akikkel szemben — úgy tűnik — Beythé- 
nek és társainak sikerült megvédeniük elveiket.7 Nádasdy e vitán nem 
volt jelen, titkára, Szentgyörgyi Gábor deák képviselte őt.

A mecklenburgi származású, s már három éve Magyarországon (Csep- 
reg előtt két évet Késmárkon) magisterkedő Gabelmann-nak közben 
sikerült Hugo Blotius (és talán Nádasdy) személyében patrónust találnia, 
így Csepregről Grácba, majd a padovai egyetemre távozott. Creutzer 
1588. július 4-én még Csepregről keltezte levelét a soproni tanácshoz, 
de aztán őt is visszahívta Horváth Gergely.8

A vitáknak kálvini irányba hajló résztvevői később a két idegen, Creu
tzer és Gabelmann Csepregre küldéséről mint az egyesség megbontásáról 
emlékeztek meg. Beythe Igaz mentség-éhen egyértelműen saját egység
oltalmazó sikereként könyvelte el Csepregről való távozásukat.9

Úgy látszik, hogy a viszálykodások a csepregi iskolát is megtépázták. 
A két csepregi lelkész, Réczés János és Thokoich György10 továbbra is 
a lutheri reformáció oldalán maradt, de immár a Horváth Gergely által 
kölcsönadott harcostársak nélkül. Nádasdy Ferenc pedig ismét Horváth 
Gergelytől (és Batthyány Boldizsártól?) kérhetett segítséget. Az iskola 
irányítására megint egy idegen ajkú, de a hazánkban tartózkodása alatt 
magyarul is megtanuló ifjút, Batthyány Boldizsár fiának, Batthyány Fe
rencnek volt tanítóját, (Otto ?) Dánielt engedték át Nádasdynak. A válasz
tás nyilván valamiféle megalkuvás eredménye, az új rektor Beythe kör
nyezetéből érkezett, ugyanakkor a lutheri orthodoxia legharcosabb és 
nagyon befolyásos emberének, Horváth Gergelynek is bizalmi embere.

Gradeczi Stansith Horváth Gergely (1558— 1597), a lutheri hitrendszer 
földesúr védelmezője azért válhatott főúrtársai körében tanácsadóvá, 
mert gazdag külföldi tapasztalatai (rövid megszakítással nyolc évig tartó 
egyetemjárás olasz és német területeken) és nem jelentéktelen vagyona
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segítségével az 1580-as évek második felében virágzó iskolát alapított 
a birtokán fekvő Nagyőrön, ahol a jeles, külföldről hívott tanárokkal 
együtt ő maga is tanított. S nemcsak Padovában szerzett humanista, ha
nem teológiai műveltsége is megvolt ahhoz, hogy a protestánsok közti 
hitvitákba személyesen is bekapcsolódjék. Mindezzel egyidejűleg bőkezű 
mecénásnak mutatkozott: sok hazai diák számára biztosította a tanulás 
lehetőségét.11

Hazatérte után (1584. év vége) az első időkben külföldről hazánkba 
hozott emberekkel próbálta terveit megvalósítani. Amikor jó barátja 
1587-ben segítségét kérte, amint láttuk, nagyőri lelkészét, Georg Creu- 
tzert és Nicolaus Gabelmannt küldte hozzá. A kedélyeket felkavaró 
rövid hitvédő munkájuk eredménytelensége után, néhány év múlva is
mét Horváth Gergely volt az, aki Beythe ellenében vitaképes evangélikus 
lelkészt bocsátott barátja rendelkezésére, Severin Sculteti személyében. 
Az úrvacsoratanról való vitán Horváth és Nádasdy maguk is jelen voltak 
s azt éppen Csepregen tartották, 1591-ben. Sculteti részéről a jegyzőköny
vet Ottó Dániel sopronkeresztúri iskolamester vezette.12

A Stansith Horváth család levéltárában található egy 1588-ból Csep- 
regről keltezett levél13, amelyet a címzett Horváth Gergelynek borítékra 
jegyzése szerint Daniel csepregi iskolamester írt. A levél szövege:

Generoso Domino Gregorio Horvath etc.
Domino et patrono observandissimo

Horváth Gergely feljegyzése: ,,Daniel[is] Rectorfis] Chepfregiensis]” 

Generose Domine, patrone observandissime,

Superioribus diebus per litteras (quas Dofminji Istvanffy secretario ad 
Gfenerosam] Dfominationem] V festram] perferendas tradidi) quis mea
rum rerum essent status: O quam se difficilior D [omi]nus Batthyány in 
me dimittendo praebuerit, abunde edocui. Nunc id perscribo me magna 
cum gratia; et munere non dispretiando a Dfomino] Batthyanj dimis
sum: a D[omi]no Nadasdj vero, ea facilitate, ea humanitate: ea inquam 
(si pudor meus, ut sic loquar, admittit) familiaritate esse acceptum, ut 
non sat praedicare possim, tanti viri, tam summam erga me affectionem 
et voluntatem. Quid multis ? Id Dei beneficio consecutus sum: ut ille me 
adhuc hodie desideret: hic vero de me retinendo et ad altiora praemoven-
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do longe sollicitior sit. Vivo itaque in Chepreg: ibique Scholam admi
nistro : onus sane, per se laboriosum et molestum: sed quam gratum Deo: 
Utile etiam fortassis futurum Reip[ublicae] Chr[isti]anae. Ungaricam 
linguam (citra iactantiam dictum) ita didici: ut absque rubore cum Do- 
[min]is et magni nominis ho[min]ibus iam saepe locutus sim.

Faxit Deus ille ter maximus; ut huic Reip[ublicae] Hungaricae ali
quando utilis esse possim. V[est]ra G[enerosa] D[ominatio] interim non 
desinet me commendare apud hos meos principes: quorum quidem erga 
me gratia magna est: sed maior tamen futura V[estrae] G[enerosae] 
D[ominationis] commendatione. Dominus Gabelmannus Graecij vivit: 
et uti scribit faeliciter vivit. Nihil plus addo: meum enim non est ipsius 
consilium et factum censere, multo minus carpere. Hoc tantum dico: 
ipsum hic apud plaerosque: eosque barbaros male audire. Scholam ego 
dispersam inveni: et pro loci huius amplitudine, nimis raram: quae 
tamen de die in diem rursus crescit. De novo haerede, est quod V[estrae] 
D[ominationi] et mihi plurimum gratulor. Deus eum sospitet et faelici- 
tet. Hisce bene valeat. Oro dignetur V[estra] G[enerosa] D[ominatio] 
ad me scribere: et si qua de re admonendus sum: id pro benigno et pa
terno suo erga me animo libere facere. Bene valeat cum coniuge lectissima 
et filiolo melletissimo. Ex Chepreg 15 Julii veteri stylo Anno 88.

Post scripta
Hac hebdomade expatiatus fueram in Nemethwyuar: tum ut inviserem 
suaviss[imum] illum meum Franciscum, quem ego plus quam ocellos 
meos amo: Et qui me seipso chariorem habet: Tum ut in absentia patris 
(Pater enim ab Imperatore Pragam vocatus, heri inde redijt) liberius 
eum admonere possem de rebus gravissimis ad animae salutem pertinen
tibus. Recepit mihi ingenuus adolescens et stipulata meorum cum lach- 
rymis pene recepit: se ab hac nostra veritate, quam a me edoctus est, 
etiamsi totus mundus stinersum(?) sentiat, nunquam tamen vel ipsis 
quoque parentibus contrariantibus, recessurum: atque otio cum suspirijs 
aliquoties ingeminavit: se nihil magis in votis habere, quam ut, a parente, 
Argentínám vel alio, ubi purum pactum verbum Dei sonet, mitti possit. 
CONFIRMA HOC O DEUS QUOD OPERATUS ES IN EO.
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Nemes Horváth Geregely úrnak,
igen tisztelt uramnak és patrónusomnak (Címzés a borítékon)

Dániel csepregi iskolamesteré (Hováth Gergely feljegyzése a borítékon) 

Nemes Uram, Igen Tisztelt Patrónusom!

Az elmúlt napokban egy levélben (melyet Jstvánffy úr titkárának adtam 
át, hogy Nemes Uraságodhoz vigye) bőségesen kifejtettem, hogy állnak 
ügyeim: Ó, mennyire nehezére esett Batthyány úrnak engem elbocsátani!

Most arról írok, hogy nagy kedvességgel és nem megvetendő' ajándék
kal bocsátott el Batthyány úr, Nádasdy úr pedig azzal a nyájassággal, 
azzal az emberséggel, azzal a (ha szégyenló'sségem, hogy úgy mondjam, 
megengedi) barátsággal fogadott, hogy nem tudom eléggé magasztalni 
az oly nagy férfi irántam annyira nagy jóindulatát és hajlandóságát. Mi
nek folytassam? Isten segítségével elértem, hogy az előbbi még ma is 
óhajt engem, az utóbbi pedig visszatartásom és magasabb dolgokra való 
előmozdításom miatt van nagy gondban. És ezért Csepregen élek, és ott 
az iskolát igazgatom. Persze ez a teher önmagában fáradságos és kelle
metlen, de oly kedves Istennek, s talán a keresztény ügynek is hasznos 
lesz. A magyar nyelvet (hetvenkedés nélkül mondom), úgy megtanultam, 
hogy gyakran beszélek már szégyenkezés nélkül az urakkal és nagynevű 
emberekkel.

Adja a hatalmas Isten, hogy ennek a magyar hazának egykor hasznos 
lehessek. Nemes Uraságod közben ne szűnjön meg engem ajánlani azok
nál az előkelőségeknél, akiknek irántam ugyan nagy a kedvessége, de 
mégis nagyobb lesz Nemes Uraságod ajánlásával. Gabelmann úr Grác- 
ban él, és amint írja, szerencsésen él. Semmit nem fűzök ehhez, ugyanis 
nem az én dolgom az ő döntését és tettét megítélni, még kevésbé ócsárol
ni. Csupán annyit mondok, hogy neki itt a többségnél, és az idegeneknél 
is, rossz híre van. Az iskolát szétszórva találtam, és ennek a helynek 
nagyságához képest fölötte kis létszámúnak, amely mégis napról napra 
ismét növekszik. Az új örökösnek van miért Uraságodnak, és én is na
gyon örülök. Az Isten óvja őt és tegye boldoggá! Éljen szerencsésen. 
Kérem Nemes Uraságodat, írjon nekem, és ha valamely dologra figyel
meztetnie kell, tegye azt szabadon, irántam nyájas és atyai lélekkel. 
Éljen boldogan kedves feleségével és édes fiacskájával. Csepregről, az 
(15)88. évben, a régi naptár szerint július 5-én.
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Post scriptum
Ezen a héten elmentem Németújvárra, egyrészt, hogy meglátogassam 
az én édes Ferencemet, akit szemem világánál is jobban szeretek, és aki 
engem önnön magánál jobban kedvel; másrészt, hogy atyja távollétében 
(ugyanis atyját a császár Prágába hívta, onnét tegnap tért vissza) szaba
dabban figyelmeztethessem ó't a lelke üdvére tartozó nagyon veszedelmes 
dolgokra. Őszintén ígérte nekem az ifjú, és szavaim ösztönzésére szinte 
könnyek közt kötelezte magát, hogy attól az igazságunktól, amelyet 
tó'lem tanult, ha az egész világ másképp véli is, mégse áll el sohasem, 
még ha a szülei is ellenkeznek, és a csendben néhányszor hangosan felsó
hajtott, hogy semmit sem kíván annyira, mint hogy atyja Strassburgba 
vagy máshová küldje, ahol Isten igéje tisztán hallatszik.
ERŐSÍTSD MEG Ó ISTEN, AMIT ELKEDZTÉL BENNE. (Zsolt 
67,29)

Eddigi szakirodalmunkkal ellentéteset mond Dániel rektor az iskola 
helyzetéről. A vallási viszálykodások sokat ártahattak jó hírnevének, 
s az új iskolamester odaérkezésekor, vagyis Gabelmann és Creutzer 
távozása után kis létszámú az. Gabelmann nemcsak a helybelieknél, 
hanem az idegeneknél (talán a Csepregen időző, a közeli német nyelv- 
területekről ide hozott cseretanulóknál?14 is népszerűtlen volt. S mintha 
Gabelmann Horváth akarata vagy legalábbis tudta ellenére távozott 
volna külföldre. Az új rektor mindenesetre a fáradtságos iskolai munká
ban eredményesen tevékenykedett, mert a tanulók újra visszatértek az 
iskolába.

A levélben szereplő örökös Horváth Gergelynek május 3-án született 
fia, aki a nagyőri iskola rektora, Gera Konrád keresztelt meg a Márk 
névre.15

Szakirodalmunk álláspontja szerint 1586 után (amikor Rudolf császár 
Batthyány Boldizsárt és Nádasdy Ferencet Bécsbe hívta, hogy elfogassa 
őket, ám azok megtudván a császár szándékát, nem tettek eleget az idé
zésnek), Batthyány Boldizsár kerülte a császári udvart.16 Levelünk azon 
adatát, hogy 1588-ban mégis Prágában járt a császárnál, nincs okunk 
kétség bevonni. Mindenesetre jellemző, és az eddig általunk mondottakat 
támogatja az a tény, hogy Batthyány Boldizsár távollétében levélírónk 
felkereste volt neveltjét, Batthyány Ferencet, s az az ő ösztönzésére el is
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kötelezte magát a lutheri orthodoxia mellett. Horváth Gergelyék nyilván 
tudatosan építettek a cuius regio, eius religio elvére, s már csak ezért is 
fontos volt számukra a Nyugat-Dunántúl talán legjelentősebb földbirto
kának leendő urát saját vallási irányzatukon megtartani. S nem véletle
nül említhette levelében Dániel mester az ifjú azon szándékát, hogy kül
földi egyetemre óhajt menni. A sokat látott és tapasztalt, hosszú ideig 
tartó egyetemjárásról csak nemrég hazatért Horváth bizonyára e téren 
is érvényesíteni tudta befolyását: olyan egyetemet, olyan útirányt java
solni, ahol az ifjú a lutheri irányzat mellett köteleződne el. A levél utó
iratából kiérződik, hogy Batthyány Boldizsár udvarában, nyilván első
sorban Beythe István püspök, udvari pap hatására a helvét irányzat 
jelentős lehetett.

Jegyzetek

1 Payr Sándor: Gabelmann Miklós csepregi rektor és történetíró, 1585 — 1596 
(Evangélikus Egyházi Élet 1913/14, 3—4, 12—14). — Uő: A dunántúli evan
gélikus egyházkerület története (Sopron 1924). Csepreg reformációjáról: 
73-86.

2 A díjlevelet az 1625. évi másolatból kiadta: Farkas Sándor: Csepreg mező
város története (Bp. 1887. 58—61). Közölve még: Szelényi Ödön: A magyar 
evangélikus iskolák története a reformációtól napjainkig (Pozsony 1917. 
250—252), — Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a „studia 
humanitatis” (Bp. 1981. 176—177).

3 Ráth György: Gradeczi Horváth Gergely és Lám (Ambrosius) Sebestyén 
hitvitája (Itk 1894, 323).
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t Vö. Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig (Bp. 
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váth Stansith-család történetéhez (Közlemények Szepes Vármegye Múltjá
ból 1918. 102—143). — Uő: A Grádeczi Horváth Stansith-család levéltára 
című cikkében (Levéltári Szemle 1927. 245—273) felhívta a kutatók figyelmét
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arra, hogy érdekes vallás- és iskolaügyi iratok is akadnak e levéltárban. — 
Horváth Gergely műveinek alapos leírását 1. RMNy 591, 603, 677, 710, 711, 
791. Vitáinak két sarkalatos pontját a lutheri úrvacsoratant és a templomi 
képek ügyét Martin Chemnitz műveiből fordítva magyarul is megjelentette 
(RMNy 591, 603). NB. A nyomtatványok első ismertetője Juhász Miklós: 
A képekről való tudomány (Fejezetek a XVI. századi magyarországi képrom
bolás történetéből) című cikkében {Theologia 1944. 65—73). Latinul megje
lent vitáiról 1. Ráth György: Gradeczi Horváth Gergely és Lám (Ambrosius) 
Sebestyén hitvitája (ItK 1894. 150—167, 299 — 319, 412—437).

12 A  csepregi hitvita egykorú kiadása: RMNy 653. Egykorú és későbbi magyar 
nyelvű fordításairól és kiadásairól 1. az RMNy-ben megadott szakirodalmat. 
Hogy Dániel iskolamesterünk (Csepreg, 1588) és Ottó Dániel sopronkeresz- 
túri iskolamester (1591) azonos személy, csak feltételezés. Batthyány Ferenc 
nevelőiről sem Iványinál, sem a családi levéltár missilisei közt nem találtunk 
adatot.

13 Lelőhelye: Lőcse, Állami Levéltár, Horváth Stansith-család levéltára, 156. 
Missiles antiquires, a. 1570—1704. Ugyanezen csomóban található az Iványi 
által idézett, 1582-ben kelt Batthyány Boldizsár-levél, melyben a Liber 
concordiae-röl van szó.

14 Vö. Payr Sándor: Gabelmann Miklós . . .  (I. számú jegyzet 3).
15 Iványi Béla: A Gradeczi Horváth Stansith-család történetéhez (11. sz. jegy

zet 121).
16 Katona Imre: A Báthoryak, Batthyányak és Zrínyiek Habsburg-ellenes moz

galma a XVI. század második felében (Savaria. A Vas Megyei Múzeumok 
Értesítője II. Szombathely 1964. 173). (Katona érvelése Takáts Sándor — 
Régi idők, régi emberek I. 8. — adatán alapszik.)
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REFORMÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS





Fab iny Tibor

Kontinuitás és ellentét 
a reneszánsz és a reformáció 

tudományszemléletében

A mai tudományszemlélet jellege és eredete

Mai tudományfogalmunk általában az objektív valóság megismerését, 
annak törvényszerűségei feltárását jelöli. A tudomány tárgyorientált, 
„dezantropomorf” megismerési forma; az alany, a megismerő semleges
sége, előítéletmentessége posztulátum. A tudományos megismerés jellege 
szerint progresszív; a megismerendő tárgy felé hipotézissel, megfigyelés
sel, kísérlettel közelít, az eredményt mint általános törvényszerűséget 
megállapítja és ellenőrzi. A természettudományos módszerek; az analí
zis—szintézis, indukció—dedukció sok esetben megpróbáltak a humán 
tudományokba is behatolni.

E mai tudományfogalom csak a 17. században alakult ki, tehát az 
európai civilizációtörténet ezt megelőző nagy korszakai és szellemi áram
latai homogén egységet képeznek az újkori „tudományos világkép”-pel 
szemben. Bátran nevezhetjük tehát a középkort, a reneszánszot s a re
formáció korát, a „konfesszionális” kort az európai civilizáció első; 
vallásos korszakának, a második: tudományos korszakkal szemben. 
Állíthatjuk ezt Franklin van Baumer híres antológiája alapján,1 aki e má
sodik korszakba a tudományos forradalmat, a felvilágosodást és az át
alakulás századát (19. sz.) sorolja, míg a harmadik nagy, minőségében 
más korszaknak századunkat a félelem korának nevezi, Paul Tillich 
frazeológiáját használva.

Módszertanilag helytelenül járnánk el, ha a mai tudományfogalmun
kat visszavetítenénk az előző, minőségileg más korra, s ha a mai tudo
mányszemléletünket akarnánk számon kérni tőle. Mint látni fogjuk, 
a középkori tudomány funkciója és szerepe lényegesen más volt, mint 
a mai koré.

Ahhoz, hogy a reneszánsz és a reformáció tudományszemléletét meg
világíthassuk és megérthessük, mutassunk rá először a posztreneszánsz,
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a posztreformációs 17. század, az újkor tudományos forradalmára, 
amelynek kisugárzását századunkban is érzékeljük.

Az újkor tudományos forradalmának két határköveként Kopernikusz 
De Revolutionibus Orbium Coelestium-át (1543) és Newton Principiá-ját 
(1687) szokták számon tartani. E két periódus közé esik Bacon, Kepler, 
Galilei, Descartes működése. Milyen szellemi változás zajlik le ebben az 
intervallumban?

Ebben a korszakban a tudomány válik a nyugati civilizáció moz
gató erejévé az addigi valláséval szemben. A tudomány által meghatáro
zott világkép — mai szóval világnézet — mint korgondolkodás felváltotta 
a keresztyén tanítás áltál meghatározott világképet. A teológia már nem 
„királynője” a tudományoknak, hanem a metafizikával együtt mint 
tudományon kívüli vagy tudománytalan terrénum leköszön, és átadja 
helyét, a hatalmat a fizikai és a pozitív tudományoknak és az általuk 
meghatározott filozófiának. Az egységes vallásos világképet meghatá
rozó teológia „leszakításával”, a filozófia emancipálódásával indul be a 
tudományoknak eleinte ésszerűnek tűnő automatizálódása, ami azonban 
a napjainkban tapasztalható polarizálódáshoz, széttöredezettséghez, 
centrumnélküliséghez vezetett.

A szellem, az eszmék világa, a transzcendens, a végső valóság kérdései 
trónfosztottak lettek, s a materiális, a vizsgálható s megfigyelhető, az 
érzékkel fogható világ, a pozitív valóság foglalta el a hatalmi helyet. 
A művészetekben és az irodalomban manierizmusnak nevezett irányzat 
érzékelte leginkább az európai civilizációt egyszerre felemelő és megrázó 
világképváltást, a tudományos forradalmat. A külső, dologi világ és 
nem az egyén belső megváltozását hangsúlyozó szemlélet került előtérbe. 
Francis Bacon beszél a „kettős igazságról” (duplex veritas), a vallási 
és tudományos igazság kettéválasztásáról, az utóbbi emancipálódása ér
dekében. A templomok központi szerepét átvették a gyors egymásután
ban megalakuló tudományos társaságok: Londonban a Royal Society 
1662-ben, Párizsban 1666-ban, Berlinben 1700-ban. A kopernikuszi 
fordulat nyitotta meg az utat a newtoni fizikának, majd a darwini bioló
giának és a marxista társadalomtudománynak.
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A reneszánsz tudományszemlélete
Az elmondottak alapján máris érzékelhetjük, hogy ha az újkori szemléle
tet megelőző reneszánsz- és reformációkori tudományszemléletről be
szélünk, akkor még egyazon korgondolkodás, a „vallásos kor” égisze 
alatt vagyunk, amely lényegében különbözik a tudományos kortól. 
S talán ezt sikerül is bizonyítani, ha a reneszánszról alkotott, a múlt 
században keletkezett, a köztudatban elterjedt képet szembesítjük a leg
újabb kutatásokkal.

Lássuk először a reneszánsz hagyományos értelmezését.
A tradicionális reneszánsz-kép kialakításában nagy része volt Jacob 

Burckhardt német kultúrtörténésznek, aki 1865-ben megjelent alapvető 
munkájában2 a reneszánszot elsőként tekintette sajátos kulturális jelen
ségnek, a modern történelem első fejezetének, ahol először fogalmazódik 
meg az individuum lázadása a középkori autoritativ, kollektív és aszketikus 
társadalomeszménnyel szemben. A 20. századi történészek — noha elisme
rik Burckhardt munkásságának úttörő jellegét — egyre inkább megkér
dőjelezik nézeteit. Úgy vélik ugyanis, hogy műve erőteljesen magán vi
seli korát, főleg a 19. századi pozitivizmust. Burckhardt mélységesen 
megvetette korának egyre inkább növekvő nyárspolgárságát, uniformiz
musát, enerváltságát, s ehelyett a reneszánszban látta a pozitív ellen
példát: az egyéniség, a hősiesség, a bátorság megtestesülését. Ezzel tehát 
mintegy traktátust írt kora számára.3

A 20. századi reneszánsz-értelmezések tagadják a „festői kontraszt” 
létezését a középkor „vallásossága” és a reneszánsz vélt „pogánysága” 
között. Johan Huizinga a nálunk is népszerűségnek örvendő könyvében 
— A középkor alkonya4 — szakít a sokáig hivatalossá merevedett „sötét 
középkor” nézettel, s éppen „az élet feszültségéről” és „az emberi élet 
mainál szélesebb kontúrjairól” beszél. Az angol E. M. V. Tillyard pedig 
az Erzsébet-kor világképéről írt könyvében5 irodalmi példákon bizo
nyítja, hogy a középkori analogikus gondolkodásmód az Isten és ember, a 
makrokozmosz—mikrokozmosz, a „létezők nagy láncolatának” képzete, 
a korrespondenciák gondolata. Valóban: a négy elemről — föld—víz— 
levegő—tűz — s az ennek megfelelő négy vérmérsékletről — melan
kolikus—flegmatikus—szangvinikus—kolerikus — szóló tanítás még 
élénken működött ebben a korban.

Joggal hangsúlyozzák a reneszánszban az „emberközpontúságot”, 
de ez még nem az Isten nélküli ateista humanizmus. Az ember a közép
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korban a „létezők nagy láncolatának” középpontjában foglalt helyet, 
alatta az állatokkal, az organikus és inorganikus világgal, felette pedig 
az angyalokkal és istennel. A reneszánsz nem tagadja még meg Istent, 
legfeljebb először kísérli meg az ember „ isteniesülésének” megvalósítását. 
Ahhoz, hogy ezt megérthessük, látnunk kell a reneszánsz ember organikus 
tudományszemléletét, amit végeredményben a középkor örökségének 
tekinthetünk.

A középkor scientia-fogalmát semmiképpen sem a mai „tudomány”, 
főleg nem a természettudomány fogalmával adhatjuk vissza, az sokkal 
inkább tudást, bölcsességet, egységteremtést jelöl. Tudományos dif
ferenciálódásról, tagoltságról az idő tájt anakronisztikusnak tűnne be
szélni, hiszen akkor még nem válik szét tudás és babona, asztronómia és 
asztrológia, kémia és alkímia, egyszóval: igazság és mítosz, tudomány 
és mágia. A középkorban még a hagyománynak, az autoritásnak van 
döntő szerepe.

Ezzel szemben a reneszánszban talán éppen a polihisztor Leonardo 
példázza, hogy a hagyomány, a könyvek tisztelete mellett egyre inkább 
homloktérbe kerül a dolgok iránti érdeklődés, a megfigyelés, a kísérlet, 
a tapasztalat. A megfigyelés nélkül sem Leonardo alkotásai, sem Koper
nikusz heliocentrikus világképe, sem Giordano Bruno, sem Galilei, sem 
Kepler, sem Descartes felfedezései nem születhettek volna meg.

Azt jelentené-e ez tehát, hogy a hagyomány teljesen háttérbe szorult 
a megismerő-kísérletező értelemmel szemben? A legújabb kutatások 
itt is finomítják a sokszor egyoldalú és megmerevedett reneszánsz-képün
ket.

A tradícióból, elsősorban a klasszikus kútfőkből — így elsősorban 
Arisztotelésztől és Hippokratésztől — rendszeresen merített a reneszánsz, 
amint azt több újabb tanulmány is bizonyítja.6 A hagyományhoz való 
kötődést akkor értjük meg leginkább, ha a kor legjelentősebb szellemi 
áramlatának, a neoplatonizmusnak az újabban nagy erudícióval feltárt 
meglepő sajátosságait próbáljuk megérteni.

A nemrég élhunyt Frances A. Yates kutatásai arról győzték meg a tu
dományos közvéleményt, hogy a reneszánsz tudományban igen nagy 
szerepe van az úgynevezett „kermetikus” hagyománynak. A firenzei neo- 
platonisták fedezték fel és „keresztelték meg” Platónt, hiszen a firenzei 
kör fő képviselőinek, Ficinónak és Picónak az volt a célja, hogy a pogány 
Platónt összeegyeztessék a keresztyénséggel. De Platónon túl az „ősi 
bölcsesség”, az egyiptomi hieroglifák és misztériumok világa is izgatta
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őket, különösen az ősi egyiptomi filozófus, Hermész Triszmegisztosz. 
Yates kutatásai hozták napfényre a reneszánsz neoplatonizmus herme- 
tikus gyökereit, a kor természettudósainak a mágia és az okkult tudo
mányok iránt tanúsított érdeklődését. Yates egyenesen arról győz meg 
bennünket, hogy e természettudósok és filozófusok egyszerre mágusok is 
voltak, akár Ficinóra, akár Picóra vagy Leonardóra gondolunk. Mind
nyájukat átjárta és meghatározta a reneszánsz hermetikus hagyománya. 
Yates kimutatta7, hogy Giordano Brúnóban eddig a reneszánsz, a kö
zépkori kötöttségtől felszabadult tudóst üdvözölték, s nem vettek tudo
mást arról, hogy Bruno mennyire egyiptomi típusú „mágus” is volt 
egyúttal. Itt, nála kell keresnünk Yates szerint a tudományos gondolko
dás genezisét.

Feltételezhető, hogy a reneszánsz neoplatonizmus okkult-hermetikus 
hagyománya serkentőleg hatott a 17. századi tudományos forradalomra. 
Úgy is mondhatjuk, hogy ez kétlépcsősen zajlott le: elsőként hatott a ter
mészet animisztikus és okkult szemlélete, s majd ehhez járult a fokozato
san érvényesülő mechanikus szemlélet. Egyesek szerint ez a két mozgalom 
tekinthető a modern tudomány szülőjének.

Reformáció és a világi tudományok

Tudatosan választom harmadik altémám fejezetcímének ezt a megjelö
lést. A lutheri reformáció kiindulásában par excellence transzcendens 
előjelű, tehát teológiai forradalom volt. A „gelehrte Wissenschaft” 
Luther által többször szorgalmazott követelése mögött is elsődlegesen 
a pápaság hamis szentírás-értelmezése húzódott meg. Luther tudomány
szemlélete tehát primér módon a vallás szolgálatában állt. Ezen nem vál
toztat az a kétségtelen tény sem, hogy az erfurti humanisták köreitől 
még reformátorrá fejlődése előtt egész életre szóló hatásokat kapott, 
amelyek kimutathatók tudományos, egyházi és családi életének számos 
ismert és kevésbé ismert területén.

Témánk szempontjából most mégis arra kell korlátozódnunk, ami 
a reformációnak a világi tudományokhoz való viszonyulását szemlélteti, 
még ha részlegesen, pars pro toto is. Tegyük most elsődlegesen Melanch- 
thon álláspontját vizsgálatunk tárgyává, részben mert az egyetemi refor
mokról szóló székfoglaló előadásában8 1518-ban a vérbeli humanista

255



tudós szabja meg a wittenbergi tudományos képzés irányát, s részben 
azért is, mert hazai iskoláink és protestáns tudományosságunk fejlődé- 
sére az ő személye volt a legnagyobb hatással.

Melanchthon többször adott annak a meggyőződésének kifejezést, 
hogy ha a tudomány kialszik, akkor az egyház is alapjaiban (funditus) 
tönkremegy.9 A tudományokat nélkülöző teológiát szerencsétlen zűr
zavarnak jellemezte, mert az igaz és lényeges helyett az szerinte a ha
sonlót és a lényegtelent emeli ki, s nem tudja megkülönböztetni a kezde
tet, a folyamatot és a véget.10 A sok egyházi vitát is csak az alapos mű
veltség (eruditio) tudja helyes mederbe terelni.11 Azért kell szerinte a tu
dományok alapjaihoz visszatérni, mert „azok a teológusok, jogászok 
vagy orvosok, akik szakmájukban túl gyorsan vágtatnak előre, anélkül 
hogy előtte alapos általános műveltséget nyertek volna, nemcsak a többi 
tudománytól fosztják meg magukat, hanem saját területükön is csődöt 
mondanak”.12 A történelem ismerete nélkül az emberi életet állandósult 
gyermekségnek, állandó sötétségnek és vakságnak tartotta.13

Vessünk külön egy pillantást a természettudományok reformátori 
értékelésére. Melanchthon szerint Isten úgy teremtette az embert, hogy 
az figyelje a természetet. Foglalkozni kell az elemekkel, a testek tulajdon
ságaival, mozgásukkal és erejükkel. Nincs szebb stúdium ennél az értel
mes ember számára — mondja.14 A természetet mint az emberi szellem 
színterét Isten akarata szerint kell kutatni. Ezért adta Isten az embernek 
az értelmet és a megismerés örömét. Ezek azok az okok, amelyek minden 
egészséges szellemet a természet megismerésére serkentenek — írja 
a Bevezetés a fizikába című művében 1549-ben, majd hozzáteszi: „így 
taníthatta már Ádám is természettudományi alapismeretekre Ábel fiát 
egy fának az árnyékában.” 15

Az Előszó az aritmetikához című, 1536-ban írt munkájában Melanch
thon kifejti az a/w-nak (Wissenschaft) és a res-nek (Sache) a naturá-hoz 
(Wesen) való kapcsolatát, a számítások causá-it (Grundsätze) és egzakt 
bizonyítékait (demonstrationes).16 Georg Fuggerhez 1552-ben írt levelé
ben pedig lelkesen beszél arról, hogy az égitestek mozgását „immár egész 
Európa ismeri, mert megnyitották az ismeret útját olyanok, mint Pur- 
bach ... Cusanus... Regiomontanus és Kopernikusz... Éles szemükkel 
és találékonyságukkal.. . megvilágították a tudomány egész terüle
t é t . . . ” 12

Kopernikusnál persze meg kell állnunk egy pillanatra. Közismert, 
hogy a reformáció fő képviselői nem fogadták el az új, heliocentrikus
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világképet. Bár Luther Asztali beszélgetései-nek csak egy későbbi válto
zatában szerepel az a neki tulajdonított mondat, hogy „E bolond a csilla
gászat egész tudományát kiforgatná” 18, mégis tagadhatatlan, hogy sem 
ő, sem a fiatal Melanchthon, sem Kálvin nem ismerték fel a kopernikuszi 
fordulatot. Erre utal Melanchthon nyilatkozata: „Nem helyes, ha az 
emberek nem értenek egyet olyannal, amiben századokon át egyetértet
tek”, valamint Kálvin szónoki kérdése: „Ki meri Kopernikusz tekinté
lyét a Szentlélek fölé helyezni?!”

Ez a szemlélet logikus következménye volt a reformáció filozófiai 
tartalmának és világképének. Egyik oldalról bírálta és elvetette az Arisz
totelész tekintélye eló'U meghajló skolasztikát, ugyanakkor azonban nem 
vetett el minden tekintélyt, hanem Arisztotelész helyére a kinyilatkozta
tást tette. Az antik biblikus világképet pedig nem lehetett Kopernikusz 
tanaival összeegyeztetni. A reformátorok a protestáns iskolákban úgy 
akarták az oktatást az elvetett régi helyett új tartalommal megtölteni, 
hogy a latin és a görög nyelv tanulására helyezték a fő súlyt, viszont 
a reáliáknak kevés teret adtak. Ugyanakkor a nyelvtanulásba a vallásos 
elemek mellett humanista elemeket is vittek a skolasztika száraz, lélek
telen racionalizmusa helyébe. E „protestáns skolasztikának” azonban 
megvolt az a kísértése, hogy a fejlődő tudományt éppúgy zsákutcába 
vigye, mint a peripatetikus filozófia.

A kölcsönhatások

Vegyük ezután szemügyre a reformáció és a reneszánsz pozitív és nega
tív kölcsönhatásainak a kérdését. Általános, mégsem kielégitő az a meg
állapítás, hogy a reformáció a hitbizonyosság és a lelkiismereti döntés 
központivá tett tételeivel utat nyitott a tudományos kutatás szabadsága 
felé, s ugyanakkor a reneszánsz és a humanizmus a világ felé való nyitott
ságával és világigenlésével rányitotta az ember szemét az előtte levő vi
lágra, ezzel előkészítve a modern tudomány korszakát. Anélkül hogy e 
megállapítások igazságát kétségbe vonnánk, meg kell jegyeznünk, hogy 
e mozgalmak kapcsolatai ennél összetettebbek.

A lelkiismereti szabadság és a tolerancia eszméje elsődlegesen nem 
a reformáció — sokszor bizony türelmetlen — alapelveiből, hanem in
kább az egyik félnek sem teljes győzelmet hozó vallásháborúk kompro
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misszumos következményeiből eredt. Az ellentmondásos képet még 
kuszábbá teszi, ha arra gondolunk, hogy a világi tudást a bibliai tudo
mánnyal szemben olykor egyenesen Teufelslehre-ként emlegető Luther 
mégis mennyire saját humanista korának a gyermeke. Egyik alapvető 
művében 1524-ben ugyanis így ír: „Ha gyermekeim lennének, nemcsak 
nyelvekre és történelemre tanítanám őket, hanem zenére és matemati
kára is. Hiszen mi más volt, mint gyerekjáték, amiben a görögök gyer
mekeiket nevelték? És mégis milyen nagyszerű emberek lettek belőlük! 
Mi németek elég sokáig nem tudtunk mást, mint harcolni, enni és inni. . .  
Használjuk hát végre az értelmünket is, hadd lássa Isten az ő teremtmé
nyeinek a háláját.. .” 19 S azt se feledjük, hogy Melanchthon, aki a pro
testáns iskolaügy szellemi atyja lett, éppen a Luther által kárhoztatott 
Arisztotelészre épített, még ha be is töltötte alakját a humanizmus szelle
mével.

Ha a reneszánsz szellemi-tudományos oldalát, a humanizmust egybe
vetjük a reformációval, sok közös vonásukat fedezhetjük fel. Mindkettő 
elvetette a skolasztikát és a középkori gondolkodást. Helyükbe mind
kettő új tekintélyt állított: egyik a bibliát, a másik a klasszikus írókat. 
Egyikük sem számolta fel a babonaságot: az eretnek- és boszorkányüldö
zés éppúgy továbbélt a protestantizmusban, mint az itáliai reneszánsz
ban. A természettudományokról is kétoldalúan terelődött el eleinte a fi
gyelem: egyfelől a vallás, másfelől az irodalom irányába.

Ezt végigondolva azt mondhatjuk, hogy a modern tudomány sem nem 
a reneszánsz, sem nem a reformáció gyermeke, hanem inkább önálló, har
madik erő, amelyet mindkettő éppúgy támogatott, mint ellenzett, félre
értett vagy akadályozott, de amely végül is — főleg mint természettudo
mány — győztesen került ki a nagy versenyből.

Végső soron tehát a reneszánsz és a reformáció tudományelméleti 
párhuzamainak és ellentéteinek a vizsgálatánál árnyaltan kell véleményt 
alkotnunk, ha nem akarunk egyoldalú vagy téves általánosításba tor
kollni. így fogalmaznék: a középkor és a reneszánsz, sőt részben a re
formáció tudományossága is a teológiát szolgálta. A wittenbergi irányzat 
tudományszemlélete a későbbiek folyamán tételeit a protestáns ortho- 
doxia filozófiájának a szolgálatába állította; a fejlődés harmadik fázisába 
pedig azoknak az önálló protestáns gondolkodóknak a tudományos te
vékenysége sorolható, akik reformátori alapokra építve a tudományt 
elsődlegesen az emberiség fejlődésének a szolgálatába állították. A kés
márki Fröhlich Dávid kopernikuszi asztronómiája, Jessenius első nyilvá
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nos boncolása, az eperjesi Czabán Izsák atomtana mind ez utóbbi állo
másnak egy-egy illusztrációja.

És folytathatnánk a sort. Most azonban befejezésül térjünk vissza 
kiinduló pontunkhoz, és summázzuk a felvetett kérdésre adható válaszun
kat. A 16. század elejének szellemi versengéséből két irányzat jegecesedett 
ki. Az egyik független világi kultúrát kívánt megteremteni, a másik az 
egyház megreformálására törekedett. A reneszánsz nagy szelleme, 
Erazmus azt akarta bizonyítani, hogy az ember rendelkezik a jó és a rossz 
közötti választani tudás képességével, tehát azzal az adottsággal, amely
nek révén mindent véghez tud vinni, ami örökre biztosíthatja megváltá
sát. „Az ember méltósága — mondta — szabad akaratában van.” 
Luther ezzel szemben a szolgai akaratról írt válaszművében azt vallotta, 
hogy a gyökerében megromlott emberi természet nem teszi lehetővé, 
hogy bármit is elkövessen megváltása érdekében: ezt kizárólag Isten 
kegyelme adja hit által. Az emberi méltóságot magasztaló reneszánsz 
és az Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatot meghirdető reformá
ció ily módon két ellentétes mozgalommá vált szét, de alapvetően közös 
vonásuk maradt, hogy mindketten kedveztek az individualizmus, s ezáltal 
a tudományok fejlődésének.
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P. Eöry Vilma

Erős vár a mi Istenünk...

Luther Ein feste Burg... című énekének 
történeti és stilisztikai áttekintése 

a magyar zsoltárirodalomban

1. Minden nemzet irodalmában vannak olyan művek, amelyeket idegen 
nyelvből fordítottak vagy dolgoztak át, először talán jó pár száz évvel 
ezelőtt, mégis szervesen az illető irodalomhoz tartozónak érezzük őket. 
A reformáció magyarországi elterjedésével együtt ébredt föl az igény az 
anyanyelvűség iránt: az addigi szórványos kódexfordításokat egymás 
után követték a mind teljesebb biblia- és zsoltárfordítások, s ezek között 
volt Károlyi Gáspár 1590-ben Vizsolyban kiadott teljes Bibliája is, amely 
évszázadokon át szolgált mint protestáns Biblia, szinte változtatások 
nélkül, s nyelvével évszázadokra a protestáns biblikus stílus mintájává 
vált. Jelentőségében természetesen nem mérhető ehhez egy ének fordítá
sainak a története a magyar egyházi irodalomban. Az ének kis terjedelme 
miatt viszont jó alkalom kínálkozik arra, hogy egy, a reformáció utáni 
első évtizedekben keletkezett alkotás útját végigkísérve a további évszá
zadokon az egész protestáns költészetet, a biblikus—zsoltáros stílus 
kialakulását, továbbélését és esetleges változásait nyomon követhessük, 
s legalább keresztmetszetszerűen vizsgálhassuk.

Protestáns költészetet mondtam, nem véletlenül, hiszen Luthernek ez 
az éneke a magyar irodalom szerves részévé vált. Különös jelentőségét 
már keletkezése, illetve fordítása idején, a 16. században megszerezte. 
A bibliafordításokkal, a magyarra fordított zsoltárokkal vagy eredeti 
magyar énekekkel együtt vallási szerepe mellett, illetve ezzel együtt 
az anyanyelv erejével politikai szerepet is betöltött: összetartó erő volt 
a három részre szakadt ország lakói között. Kitüntetett szerepe volt 
már akkor is, a későbbi századokban is az Erős vár. . ,-nak, mert a temp
lomban gyakran énekelt himnusz jellegű ének szövegét emberek száz
ezrei tanulhatták meg, tehették sajátjukká. Talán e népszerűség az oka
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annak, hogy a változó kor igényeihez, nyelvéhez, stílusához igazodva 
időről időre újra lefordították vagy átdolgozták, ahogy a Bibliát is.1

2. A fordítások története. 1536-ban jelent meg az a protestáns énekes
könyv, amely töredékeiben ugyan, de a mai olvasó rendelkezésére áll, 
hogy az első protestáns énekváltozatokat tanulmányozza. A Gálszécsi- 
énekeskönyv töredékei között találtak már Luther-énekfordításokat is, 
a megtalált énekek között azonban nincs az Erős vár,2 de nincs kizárva, 
hogy benne lehetett, hiszen 1526-ban keletkezett, és az 1528-ban Witten- 
bergben megjelent Weiss-féle énekes könyvben már olvasható volt. A mai 
ismereteink szerinti első Erős vár-fordítás Huszár Gálnak az 1560-ban 
valószínűleg Óváron megjelent énekeskönyvében található. Ez az énekes
könyv az első terjedelmes, nem töredékes kiadás ebben a műfajban, s 
„az őse és kiindulása mind az evangélikus, mind a református magyar 
nyelvű énekeskönyveknek egészen a mai napig” .3 A himnológusok már 
régen tudtak róla, de csak 1975-ben találta meg a ma egyetlen ismert 
példányát Borsa Gedeon Stuttgartban a Württembergische Landes- 
bibliothekban.4 Benne van tehát az Erős vár eddig ismert első fordítása 
a 80. énekként a zsoltárok között, és szövege csaknem teljesen azonos 
azzal, ami az 1566. évi Váradi énekeskönyv-ben található, s amit már 
régóta ismerünk. Annyi feltétlenül biztosra vehető, hogy a két szöveg 
ugyanannak a fordítónak a munkája, a különbségek inkább helyesírá
siak, és inkább az ország két egymástól távol eső nyomdájának a sajá
tosságaiként tekinthetők. Mivel azonban kéziratom elkészülése idején 
Huszár Gál énekeskönyve még hozzáférhetetlen volt a kutatás számára, 
hasonmás kiadása csak később jelent meg, vizsgálataim alapját a Váradi 
énekeskönyv szövege adja.

A fordítást Ember Pál5 és Bőd Péter6 szerint Skaricza Máté reformá
tus lelkész és rektor készítette, aki korabeli iratok tanúsága szerint Wit- 
tenbergben is járt. Szerzőségét később azonban kétségbe vonta Barla 
Jenő7, s azóta is vitatják, ki fordíthatta. Skariczát azért zárják ki a szer
zőségből, mert mivel 1544-ben született, kevéssé valószínű, hogy a Váradi 
énekeskönyv neki tulajdonított három énekét ő fordíthatta volna. Most, 
már ismerjük egy 1560. évi kiadását is, még valószínűtlenebb, hiszen 
Skaricza akkor csak tizenhat éves volt. A fordító személyétől függetlenül 
azonban: a fordítás olyan sikeresnek bizonyult, hogy évszázadokon ke
resztül ezt a változatot találjuk meg a protestáns énekeskönyvekben. Ez 
áll az 1569-i Szegedi Gergely-féle debreceni református énekeskönyv 35.
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lapján, az 1570-i debreceni mintájú énekes könyv ugyancsak 35. lapján, 
Huszár Gál 1574. évi evangélikus énekeskönyvének a zsoltárokat tartal
mazó részben az 54. lapon, az 1579. évi debreceni énekeskönyv 33. lap
ján ugyancsak a zsoltárok között, Bornemisza Péter 1582-ben megjelent 
evangélikus énekeskönyvében a 99. lapon, a valószínűleg 1590-ben meg
jelent debreceni református énekeskönyv 40. lapján, az 1593. évi Bártfai 
evangélikus énekeskönyv-ben a 97. lapon, a Vízkereszt utáni dicséretek 
között, egy 1597-ből való debreceni református imádságos- és énekes
könyvben az 5. részben. Könnyen föltérképezhetó' az ének 16. századi 
sorsa az énekeskönyvek alapján, hiszen a Régi magyar nyomtatványok 
(Borsa—Hervay—Holl—Käfer—Kelecsényi: Régi magyar nyomtatvá
nyok I. 1971) ezek között nagyon jól eligazít. Az összeállítás II. kötete 
1635-ig térképezi föl egyéb nyomtatványok között az énekeskönyveket 
is: összesen tizenhárom olyant, amelyikben benne van az Erős vár. 
1635-től kezdve azonban egyre nehezebben követhetők maguk az énekes
könyvek is, és így az ének története is. Minden föllelhető későbbi énekes
könyv átvizsgálása további kutatásokat kíván, remélhetőleg azonban 
a jó néhány átnézett példány, ha nem teljes is, de hiteles képet ad az 
ének megjelenéséről, elterjedtségéről. Az 1692—96 között megjelent 
Zöngedözö Menyei Kar (Lőcse) például nem tartalmazza az Erős vár for
dítását. Az 1743. évi Új Zengedező Mennyei Kar-ban azonban már benne 
van a 713. lapon 454. sorszámmal a német megfelelő kezdősoraival 
együtt, és kétségtelenül azonosnak mondható az első változattal az ap
róbb eltérések ellenére is. Az Új Zengedező Mennyei Kar 1778. évi ki
adásában levő Erős vár-fordítás az 1743. évi kiadástól szinte csak helyes
írásában tér el, ugyanígy az 1816. évi kiadásbeli is. Az 1805-ben Pozsony
ban kibocsátott Dunántúli Új Énekes Könyv, „mely a’ régi Graduál sze
rint alkalmatos igazításokkal és némelly régi énekek helyett újakkal 
jobbítva készíttetett” , még mindig ezt a változatot közli, de már több szó
rendi változtatással és szócserével. Kis János 1811. évi úgynevezett 
Nagy-győri énekeskönyv-ében és annak későbbi kiadásaiban azonban 
újra nem szerepel. Gyakorlatilag tehát egészen az 1911. évi Dunántúli 
énekeskönyv megjelenéséig nincs az éneknek széles körben elterjedt 
újabb változata.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy közben nem is készültek újabb válto
zatok. Az 1840-es évek elején Mária Dorottya Habsburg főhercegnő 
buzdítására többen fordítottak Luther-énekeket magyarra. Többek kö
zött Székács József, Török Pál, Karsay Sándor, Sántha Károly, Stromp
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László fordították le az Erős vár-1, de Payr Sándor még kilenc nevet 
említ.8 Sem ő, sem Vietórisz József nem tartotta azonban elég sikeresnek 
a fordításokat, amelyek pedig a negyvenes években nyomtatásban is 
megjelentek.9 Payr Sándor még késó'bbi próbálkozásokról is említést 
tesz, de igazi jelentó'ségüket abban látja csupán, hogy már „eredeti rövid 
verssorokban” készült a fordítás.10 Erre a pályázatra jött létre Székács 
Józsefnek az a fordítása is, ami később, 1879-ben megjelent a Nagy-győri 
énekeskönyv-höz csatolt függelékben, ez is már az új, ma is énekelt, 
eredeti ritmust képviselte. (Ugyanez a változat van meg a későbbi kiadá
sokban, például az 1903. éviben is.)

Meg kell említeni még egy eddig publikálatlan változatot, amelynek 
az Evangélikus Országos Múzeumban található másolatára dr. Fabiny 
Tibor hívta fel a figyelmemet. Zelenka Dániel vanyarci lelkész, később 
nógrádi főesperes fordította le Luther énekét 1847-ben. Fordításának 
fölfogása, stílusa és formája alapján ahhoz a fordítócsoporthoz tartozik, 
amelynek képviselői a negyvenes években a Habsburg főhercegnő buzdítá
sára fordították le Luther énekét.

Az 1911. évi Dunántúli énekeskönyv-ben jelent meg először (már ott is 
256. sorszámmal) a ma legelterjedtebb és még mindig hivatalos változat. 
Körülbelül negyven különféle, az új énekeskönyv számára készített for
dításból választott ki egyet az erre alakult bizottság, s néhány szó változ
tatással ezt tette hivatalossá.11 Az előszó V. lapján ez olvasható: „Meg 
kellett állapítanunk Luther hatalmas énekének, az »Erős vúr«-nak dalla
mát is, melyet eddig sokszor felette bántó zavarodással négyféleképpen is 
énekeltek a gyülekezetek. Mi az eredeti, rövidebb sorokból álló, s ennél
fogva élénkebb, erőteljesebb formát választottuk, melyet az evangéliku
sok ma már az egész világon így énekelnek. Ehhez képest fordítottuk le 
az eredeti szöveget, s ehhez alkalmaztuk a dallamra írt többi éneket 
is.”12 Mivel az alapul választott fordítást név nélkül küldték be, a fordító 
személye tulajdonképpen ismeretlen, a további kiadásokban is csak 
Luther Márton neve szerepel a szöveg után. Egyházi körökben azonban 
elég általánosnak látszik az a vélemény, hogy Payr Sándor lett volna 
a fordító; emellett szól, hogy az 1939-ben Szarvason megjelent énekes
könyvben az ének alá ez van írva: Dr. Payr S. és Dr. Stromp L„ és az is, 
hogy Payr Sándornak erről a változatról szóló elemzéséből nem kevés 
elfogultság olvasható ki, határozottan védi néhány vitatott megoldás 
létjogosultságát.13

Ezzel azonban az Erős vár története még korántsem ért véget. A ma is
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érvényes változatot elégtelennek tartva írt ki az Evangélikus Egyház pá
lyázatot Luther Ein feste fiwrg-jának magyarra fordítására 1934-ben. 
A fölhívást több egyházi lapban és napilapban is közzétették, s általános 
követelményként a következőket ámították a pályázók elé: „tartalmi és 
alaki hűség, énekelhetőség, jó hangzás, jó vers és jó magyarság, a termé
szetes egyszerűség és népiesség s végül, amiben Luther énekének a titka 
rejlik: az erő. Ennek a fordításból nem szabad hiányozni” .14 A pályázatra 
összesen százharminchat pályamű érkezett be,15 a háromszáz pengős 
pályadíjra azonban a bíráló bizottság egyik művet sem tartotta érdemes
nek. A levéltári iratok tanúsága szerint (a pályázat teljes anyagát őrzik 
az Evangélikus Országos Levéltárban) valóban sok volt közöttük a gyen
ge próbálkozás, de volt néhány egészen jó, s néhány részleteiben érde
kes fordítás is. Akkor még senki sem tudta, hogy a pályaművek között van 
József Attila fordítása is, ezt csak jóval később fedezte föl Koren Emil,16 
ahogy csak később derült ki az is, hogy Szabédi László is részt vett 
a pályázaton.17 A többi pályázó nevét rejtő boríték még ma is zárva van, 
kinyitni csak akkor lehet, ha minden kétséget kizáróan bizonyítja valaki 
valamelyik fordítás szerzőjének kilétét, éppen ezért könnyen előfordul
hat, hogy a pályázati anyag rejt még irodalomtörténeti érdekességeket.

A pályázat azonban nem zárult le azzal, hogy nem találtak teljes értékű 
művet. Négy pályázót újra fölkértek, hogy mint a legsikerültebb fordí
tások szerzői kíséreljék meg újra, a bíráló bizottság javaslatai alapján 
lefordítani az éneket. Az újonnan beérkezett négy pályamű sem ütötte 
meg a mértéket, de a díjat kiadták megosztva két pályamű között. Ké
sőbb kiderült, hogy a kétszáz pengős pályadíjat kapott fordítás szerzője 
Vietórisz József, a százpengőset pedig Duszik Lajos nyerte. A pályamű
vek nem kiemelkedő volta miatt azonban a hivatalos változat tovább
ra is a Dunántúli énekeskönyv 256. éneke maradt.

Fabiny Tibor professzor egy eddig ismeretlen Erős vár-fordításra is föl
hívta a figyelmemet. Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őr
zik Quatr. Hung. 3994. szám alatt Traeger Ernő műfordításait. Egyebek 
mellett lefordította Luther énekeinek 1848. évi stuttgarti kiadását 1948- 
ban. Ezek között itt van az Erős vár kéziratos fordítása, majd néhány 
csomóval később ugyanez a változat (kevés változtatással) géppel írva is. 
Erről is megállapíthatjuk, mint az eddigiekről is elmondtuk, hogy nem 
tökéletes. De ebben is van néhány érdekes megoldás, és a kutatás 
számára még színesebbé teszi azt a képet, amit az eddigi fordítások 
mutatnak.
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Az 1911. óta megjelent énekeskönyvekben nem történt tehát változta
tás egészen 1982-ig, amikor is az új énekes könyvben az Erős vár negye
dik versszakának néhány szavát a református énekeskönyvben meglevő 
változat szerint megváltoztatták, és József Attila fordítását is fölvették 
fakultatív, énekelhető változatként.

3. Fordítástípusok. Gyulai Pál szerint: „Luther éneke, az Erős vár volt 
magyar irodalmunkban az első fordított és nem átdolgozott zsoltár.” 18 
Valóban, a Luther-ének első magyar fordítása már inkább műfordítás 
volt, mint átdolgozás. Irodalom- és egyháztörténészeink általában sike
res, jó fordításnak tartják.19 A fordító gondolatról gondolatra követi az 
eredeti szöveget, bár szórendjében, külső formájában nem ragaszkodik 
túlságosan hozzá, ilyen értelemben nem igazi műfordítás még.20 Gondo
lataiban azonban lényegében nem tér el az eredetitől, nem úgy, ahogyan 
abban a korban a zsoltárparafrázisok általában kiinduló gondolatukban 
és hangulatukban hasonlítottak csak az eredetihez, és inkább az átdol
gozó saját gondolatait mondták el. A szöveghűség ellen csak néhány 
esetben vét, pl. az első versszak utolsó sorát, az „Auf Erd ist nicht seins 
Gleichen”-t nem fordítja le. Payr Sándor emellett azt is nehézményezi, 
hogy a harmadik versszak utolsó, nagyon lényeges sorát kihagyta.21 Itt 
azonban nem az „Ein Wörtlein kann ihn fällen” sor elhagyásáról van 
szó, ezt így fordította magyarra: vrunc Chri\tus otet meg bírta. Inkább 
a versszak 5—6—7. sorát fordította szabadon, az eredetitől eltérő gon
dolati sorrendben, és valóban az ein Wörtlein helyett vrunc Chri\tust-í 
írt, ami nem ugyanaz ugyan, de az ének jelentését mégsem változtatja 
meg. A tartalombeli másik eltérés az, hogy az 5. versszakot, amelyik 
valószínűleg megvolt az eredeti Luther-énekben, egyáltalán nem fordí
totta. Lehetséges, ahogyan Császár Ernő megállapította, hogy a fordító 
jó stílusérzékkel kihagyta az utolsó versszakot, hiszen így egységesebb, 
erőteljesebb az ének. A későbbi évszázadok is emellett tanúskodnak, 
hiszen német nyelvterületen is csak négy versszakkal éneklik az éneket. 
De az is előfordulhatott, és ez a valószínűbb, hogy olyan eredeti szöveg 
állt a fordító rendelkezésére, amelyikben nem volt 5. versszak. Német 
tudósok véleménye szerint az 5. versszakot egyébként is utólag írták 
hozzá, és nem is maga Luther, hanem valaki más.22 Formájában azon
ban még ennyire sem felel meg az első változat a mai értelemben vett 
műfordítás követelményeinek. Ritmusa nem egyezik az eredetiével: 
a Luther-ének 8—7—8—7—5—5—5—6—7 szótagszámával szemben 
a fordítás szótagszáma 9—9—9—9—8—5—6—5—9. A 16. század ma



gyár dallamai című könyvben erre a szótagszám-növekedésre azt a ma
gyarázatot találjuk, hogy „A német dallam melizmáinak minden hang
ját szövegszótaggal” látta el a fordító.23 A szótagszám-növekedés minden
esetre lassúbbá teszi a szöveg tempóját, elvesz a tömörségéből, és formai
lag a magyar krónikás énekekhez teszi hasonlóvá. Ezt is nehezményezi 
Payr Sándor: „Az is kárára van a fordításnak, hogy a magyar fordító 
hosszabbra nyújtotta a verssorokat néhol két-három szótaggal is. 
Ezáltal a tömör rövid ének ellaposul, s különösen élénk, harcias dallama 
veszített ősi erejéből” .24 Az első változat védelmében azonban meg kell 
jegyezni, hogy ha a 16. századi énekes könyveinket lapozgatjuk, sokkal 
megszokottabb, gyakoribb az ilyen elnyújtott, hosszú ének, mint a frap
páns, rövid sorokból álló. A reformáció korának magyar egyházi stí
lusához jobban illett tehát ez a lazább, szétesőbb forma. Oka lehet a for
mai különbségnek az is, hogy — a fordítás elemzői szerint — latin köz
vetítéssel, és nem közvetlenül németből ültette át a fordító,25 azt pedig 
nem tudhatjuk, milyen volt a latin fordítás. És talán nem is volt olyan 
stílustalanság így fordítani, hiszen: „Az eredetileg sokkal kötetlenebb, 
szabadabb ritmusú korái Bachnál jóval rövidebb, egyenlően elosztott 
taktusokra tagozódik, s azóta [=Bach óta] így éneklik. Ezzel kapta meg 
a dal a protestáns Marseillaise indulószerű, elszánt-bősz jellegét, amely 
oly jól illik a szöveghez. Ha hallhatnánk, hogyan játszották a dalt Luther 
és barátai, minden valószínűség szerint nagyon idegenül csengene a fü
lünknek; »határozatlannak« és túl vontatottnak, inkább szomorúnak, 
mint bizakodónak éreznénk.”26

Amint korábban láttuk, ezt az első variációt tartják meg az énekes
könyvek egészen a 19. század végéig, ha egyáltalán fölveszik, hiszen az 
ellenformáció, majd később a felvilágosodás racionalizmusa több régi 
énekkel együtt sokáig mellőzte. De közben a múlt század közepe új len
dületet adott az ének fordításainak gazdagodásához. Az 1840-es években 
készült fordítások választóvonalat jelentenek a régi és az új típusú fordí
tások között. Ritmusukban — lényegtelen eltérésektől eltekintve — már 
megegyeznek a mai, a kiegyenlített dallamra írott szövegével, s így meg
felelnek végre az eredeti német ének ritmusának is. Ezek már közvetlen 
átültetések, s a szöveghűség mellett nagyobb gondot fordítanak az éne- 
kelhetőség szempontjaira is. S ha a fordítások legföljebb részleteikben 
ütik is meg a Luther-ének költői szintjét, az első fordítással szemben 
— legalábbis fordítástechnikailag — mindenképpen a korszerűbb válto
zatok típusát képviselik.

269



Az 1911-ben megjelent variánsot már a század első felében sem talál
ták megfelelőnek, ennek ellenére ma is ez a legismertebb, és talán éppen 
ezért hivatalos változat. Ha stílusában, nyelvében, formájában, költői 
erejében nem tökéletes is, a megszokás szinte tökéletesítette. Akik hosszú 
évtizedek óta ismerik és éneklik, már a kevésbé szerencsés megoldásokat 
is természetesnek, az énekhez tartozónak érzik. Egyébként is, egyházi 
használatra megfelelő, teológiailag is tökéletes, mégis költői új fordítás 
készítése nagyon komplex feladat, létrejötte legföljebb a véletlen műve 
lehet. Hiszen itt nem elég, hogy a fordítás költői értékű, ha teológiailag 
és az énekelhetőség szempontjából nem tökéletes. Jó példa erre József 
Attila fordítása, amelyben a teológiai szempontok vizsgálata illetékeseb
bek dolga, de az énekelhetőség elleni vétségek, mint például a 3. versszak 
enjambement-ja (Meg nem riadnák — ellene / Győz hitünk diadalma), 
nyilvánvalóak, és valóban gátolhatják a szélesebb körben való elterjedé
sét. Koren Emil is hasonló értelemben nyilatkozik róla: „József Attila 
e műfordításával kétségtelenül nem elsősorban vallásos, egyházi művet, 
hanem költői művet alkotott. Szóhasználata nem mindenütt egyezik meg 
az evangélikus egyházban akkor általános frazeológiával. Ő diadalmi, 
harci éneket fordított, s ebben kimagaslót alkotott” .27 Az 1934-i pályázat 
másik, már ismert költői értékű darabja Szabédi László fordítása, amely
nek megtalálásáról Sólyom Jenő adott hírt az Evangélikus Elet-ben. 
Kevésbé erőteljes, inkább lírai, mint József Attila fordítása, de „figye
lemre méltó fordulatokkal gazdagította az Erős vár magyar fordításainak 
a történetét”.28

4. Nyelv- és stílustörténeti tanulságok. Az összes változat szöveghűségé
ről részletesebb elemzést hely hiányában sem adhatok, emellett a Luther
ének fordításakor a teológiai mélyebb értelem is figyelembe veendő, 
ebben pedig nem érzem magamat illetékesnek. Ezenkívül a variációk 
nagy száma (Koren Emil szerint kb. 200)29 lehetetlenné teszi a fordítások 
részletes vizsgálatát. Csak a kiválasztott tipikus és fontos változatok 
elemzésére szorítkozom tehát, de az említett okok miatt még ez sem lehet 
komplex elemzés, pusztán néhány nyelvi és stílussajátságnak a számba
vétele.

Az Erős vár fordításainak nyelvi formája ezalatt a jó négyszáz év alatt 
többször is megváltozott, sokszor a fordító egyéni leleménye folytán, 
de sokszor a magyar nyelv és stílus változásának következményeként. 
Egy nagyon fontos dolgot viszont mindvégig szem előtt kell tartanunk:
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a biblikus—zsoltäros stílus, amelyet a Luther-ének fordításai képvisel
nek, az évszázadok folyamán nem változott annyit, mint a világi stílu
sok. Szertartásossága, ünnepélyessége, éppen a szertartásokhoz, ünnepi 
alkalmakhoz való kötődése miatt a mai napig megmaradt. Maga a stílus, 
amely tulajdonképpen az Erős vár első magyar fordításának létrejötte 
körüli évtizedekben alakult ki a protestáns énekirodalomban a Biblia, 
különösen az Ószövetség stílusának alapján, a téma örök volta és az 
énekek kötött formája miatt keveset változott, még a 20. században is 
jól elviseli az archaikusabb formákat, kifejezéseket az e stílus mintájára 
létrejött modern alkotásokban is: pl. Ady Endre költészetében.30 Bár 
fölvetődhet a kérdés, hogy egyházi használatra nem megfelelőbb-e az 
illető művet mindig a kornak megfelelő választékos stílusba átültetni, 
ahogyan részben az új protestáns Biblia fordítói tették, s ahogy szinte 
teljes egészében megvalósították az új katolikus Biblia fordítói.31 Énekek 
esetében azonban az egyéb műfajokban is meglevő hagyomány általi 
kötöttséget még erősíti a formai kötöttség, a dallammal való összefor- 
rottság. Ez lehet a magyarázata annak, hogy abból a sok Erős vár fordí
tásból szélesebb körben csupán két változat terjedt el, az első, az 1560, 
illetve 1566. évi és a ma is használatos változat, a többi csaknem kétszáz 
variáció közül egyik sem tudta háttrébe szorítani ezt a kettőt.

Ha ezt a két legfontosabb változatot összehasonlítjuk, a korábban 
már tárgyalt formai, ritmusbeli különbségeken kívül nyelvi különbsége
ket is fölfedezhetünk. Bár azoknak a szavaknak a köre, amelyeket a két 
fordítás fölhasznál, igazán nem tér el egymástól, az 1560-i és 1566-i vál
tozat szinte maradéktalanul érthető a mai olvasó számára is. A nyelv 
történetében ez a négyszáz esztendő nem jelent olyan hosszú időt, hogy 
meg ne érthetnénk az akkori szövegeket. Az azonban kétségtelen, hogy 
az avatatlan olvasónak mindjárt az olvasattal nehézségei támadnak, hi
szen a helyesírás területén történt talán a legnagyobb változás ez alatt 
az idő alatt. Az is föltűnik, hogy néhány ma is használatos szó hangalakja 
szokatlan, régies, történtek tehát hangtani és alaktani változások is. 
Néhány szó értelmét pedig vagy csak sejtjük, vagy legföljebb irodalmi 
és nyelvi tanulmányainkból ismerjük, hiszen ennyi idő alatt sok szavunk 
jelentése elavult, ma már más értelemben vagy egyáltalán nem használato
sak. A mondatok szerkezetében is van különbség, különösen ha az egy
mástól időben legtávolabbi változatokat vetjük össze.

A Váradi énekeskönyvbeli változat helyesírása megfelel a 16. század 
még korántsem egységes, de egységesülő helyesírásának. A magánhang
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zók között többjegyes betű már nincsen, az a, e, i, o, u jele megfelel a mai 
helyesírásnak. Az á hang jelölésére az a áll, két esetben viszont már 
á (állunc, Meg áll). Az é hangjelölésére általános az e, de kivétel már itt 
is van (el véfifi, fele\égunc, sőt fenekegyéc). Az í hangot (ha egyáltalán 
hosszan ejtette a fordító a bízzunk és meg bírta szavakban) i jelöli (az 
u valószínűleg elírás lehet; a bírta r-jén a pont el van mosódva, de való
színűbb, hogy mégis i, a díhoskodgyek í-je pedig minden bizonnyal hosz- 
szúságot jelöl). Az ó hangot az o, az ö, ő hangot az o, az ü, ü hangot egy
aránt az & jelöli (elmosódva, de kivehetően ű változat is van: iűnec).

A mássalhangzók helyesírása is azt az átmeneti és még kialakulatlan 
állapotot tükrözi, amely a 16. század helyesírására általában is jellemző. 
Nagy részük már megfelel a mai mássalhangzóknak, de pl. a j  hang jele 
még az / vagy y, a k-é a c vagy a k, a s hangé ß, j vagy í , a v  hangé u vagy 
y. A kritikusabb , ma kétjegyes betűk közül a ny hang jelölésére már kö
vetkezetesen ny betűt használ a fordítás, a cs hangot ez vagy ts betűkap
csolatokkal jelöli. A sz hangjeleként viszont még egyjegyes betű szerepel: 
ß, ahogyan a gy hang jeleként is megvan még az egyjegyes (mellékjeles) 
betű is a kétjegyes mellékjeles és a kétjegyes mellékjeltelen változat mel
lett : g, gy, gy. A s és sz hangok jelölése között ebben a korban nincs még 
egyértelmű különbség, így nehéz eldönteni, hogy a Ie\us és Chri\tus 
szóban a j s vagy sz hangot jelöl-e. Ennek az éneknek a helyesírása azon
ban arra segít következtetni, hogy az említett szavakban a j inkább s 
hang értékű, hiszen sz hangot itt egy esetben sem jelöl. Az ének Váradi 
énekeskönyvbeli változata tehát híven tükrözi helyesírásunk 16. századi 
állapotát, azt, hogy a magánhangzók jelölésében általános az egyjegyes 
(mellékjeles) írásmód, a hosszúság szórványos jelölésével, a mássalhang
zók között pedig terjed a kétjegyes (mellékjeltelen) írásmód.32

Helyesírásunk későbbi egységesülését jól tükrözik az első fordítás 
szövegének 17—18. századbeli kiadásai. A különbség jól lemérhető, ha 
az 1566. évi kiadást összehasonlítjuk az Új Zengedező Mennyei Kar 
1743. évi kiadásának a változatával. Az á hang jele már á, az é-é az é, 
az í-é az í, az o'-é az ó. Hosszú ú azonban nincs, a hang jelölésére viszont 
már kizárólag csak az u betűt használja a fordítás. Egyedül az ö és ü 
hang jelölése szokatlan a mai szem számára: o, ü, s ezeknek a hangoknak 
a hosszú változata sincs jelölve. A mássalhangzók jelölése is nagyon közel 
áll már a maihoz. Pusztán a s hangot jelöli néha $ is, a sz hangot j vagy 
Jz. (E változat írásképéből arra lehet következtetni, hogy a Jesus szót 
még a 18. században is í-sel ejtették, hiszen az s betű itt csak s hangot
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jelöl.) A cs jele következetesen is (eltűnt az első változat ez variánsa), 
amely a katolikus ch-val szemben a protestáns helyesírás jellemzője, és 
a 18—19. században a cí hang leggyakoribb jele lesz.33

A későbbi változatok helyesírása már egyre kevesebb kuriózumot ígér. 
Az Új Zengedező Mennyei Kar 1778. évi kiadásában az b és ü helyett már 
ö és ü áll, és kevesebb a j betű. Az 1805. évi változatban az ö jele már ö, 
sőt az 5 is jelölve van, hol ó'-vel, hol ő-vel (győzödelem, de jőnek). A ké
sőbbi változatok már tulajdonképpen az Akadémia helyesírási szabályza
tának első, 1832. évi kiadása után készültek, így helyesírástörténeti szem
pontból kevésbé érdekesek.

Némelyik szó hangalakja is szokatlan a mai fülnek a Váradi énekes- 
könyvbeli változatban. A iűnec a ’jönnek’ régies, zártabb változata A ma
gyar nyelv történeti—etimológiai szótára szerint a 16. században még gya
kori (ma is megtalálható az ü-s alak néhány nyelvjárásban: gyűri). Az 
erőtönk ’érettünk’ előfordul a régiségben ilyen, még labiális formában is, 
bár az TESz szerint 1495 előtt, lehet tehát, hogy a mi példánk a 16. szá
zadban archaikusnak számított. A dthóskódgyek ’dühösködjék’ is előfor
dul 1527-ben az Erdy Kódex-ben, ugyancsak illabiális változatban.

Határozott névelőként egyaránt használatos még a közeire és távolra 
mutató mutatónévmás, és még mindig a hosszabb, z-s alakban: az mi 
regi ellen\egünc, az nag l\ten, az mennyorßag, ez világ. A-valj-vel rag 
még nem mindig hasonul: fegyuerrel, de : czalard\\agual, hatalma\\agual. 
Az igekötőt még különírva találjuk az igétől: meg ßabaditt, el nyelni, 
meg bírta, Meg áll, el veß, meg marad stb. A ma összetett határozónak 
számító mindenfelől és mivelünk még külön van írva. A kötőszói szerepű 
vonatkozó névmás élettelenre vonatkoztatva is ki (Nintjen nekünk 
Jemmi hatalmunc, kinél neki ellene állunc). Az ellene határozószó ige
kötői szerepben is megtartja a birtokos személyragot (1. az előző példá
ban).

Az igék között találunk olyan grammatikai alakzatúakat, amelyek 
ma már erősen archaikus színezetűek lennének: a legyen (vagy légyen) 
megvan ugyan ma is, de egészen más szerepben, mint ebben az énekben 
( Ha kerdedhog ki legen a). A van ige vagyon alakja ma már nagyon ritka, 
és egyre ritkább lesz az olyan ikes ragozású ikes ige is, mint a dihőskód- 
gyec, fenekegy éc.

Elavult a szerepe a minden névmásnak az ilyen jelzős szerkezetekben: 
háborgat minket [ . . .  ] minden nagy hatalma\\agual, helyette ma a min
denféle kívánkoznék ide. Archaikus színezetű ma már a \emmit ne fely-
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lyűnc szerkezetben a semmit, bár nyelvjárásokban ma is hallható. A bö
rzeit ot nekűnc-ben a vonzat föltétlenül régies (ma inkább ránk lenne), 
de maga az ige is régies színezetű. A kinél nints töb Isten-ben a kinél 
jelentése: akin kívül.

AzÚZM K 1743-i kiadásában már jó néhány régies alakot újabbal vál
tottak föl, pl.: jonek, érettünk, duhóskődjék, A’ mi régi ellenségünk, 
égvilág, tsalárdsággal, Megszabadít, meg-birta, minden-felol, kiuel he
lyett mellyel stb.

Van néhány olyan szó is a fordításban, aminek & jelentése hosszú utat 
tett meg máig: teljesen átalakult vagy esetleg elhomályosult, és már maga 
a szó is kiveszett. Az egyik ilyen szó a czalard\\agual, amely ma már 
határozottan régiesnek számít. Az énekfordításban a bátor módhatározó
ként szerepel: no bátor dihóskődgyec, tehát határozórag nélkül, a puszta 
melléknévi forma fordul elő. Ilyen alakban a 15. századtól kezdve inkább 
kötőszóként, ’ám(bár)’, ’legalább’, ’bárcsak’ jelentésben fordul elő (vö. 
TESz I. 258; az itteni mondattani szerepe is lehet esetleg ’bár’ jelentésű 
kötőszó, emellett szólna az, hogy az ÚZMK 1743-i kiadásában No' am 
bátor áll). A fenekegyéc (Huszár Gál énekeskönyve: fenekedgyéc). 
A magyar nyelv értelmező kéziszótára szerint választékos, de lassan 
már régiesnek is számít, hiszen A magyar nyelv értelmező szótára is csak 
múlt század végi, század eleji irodalmi példákkal tudja szemléltetni. 
Mint nyelvtörténeti érdekességet kell azonban megjegyeznünk, hogy bár 
ez a szó élt a 16. század nyelvében, és a Történeti—etimológiai szótár 
több példát is hoz rá, a legkorábbi adat 1584-ből való, az Erős vár- 
fordítás beli adat pedig a Huszár Gál-féle 1560-i énekeskönyv előfordulá
sát számítva huszonnégy évvel korábbi. A meg bírta ige ma már teljesen 
elavultnak számít, már Arany Jánosnál is az archaizáló stílus szolgálatá
ban állt: „Hét azon esztendő / Mikor Isten kardja napfényre jövendő; / 
A hős [ . . . ]  Mind az egész földet vele megbírhatja” (Arany János: 
Buda halála. IX. ének). A Meg áll ige ’érvényesnek, igaznak bizonyul’ 
jelentése ma már ritka, stílusa inkább irodalmi, választékos. Az utolsó 
versszak marhanc szava az egyetlen a szövegben, aminek elsődleges jelen
tése mára teljesen megváltozott. Már a 16. századból van adatunk a szó
ra, amelynek a jelentése akkor még ’vagyon, kincs’ volt. A 16. században 
már szűkül a jelentése, és jelent csupán ’jószág’-ot, ’háziállat’-ot is. Ma 
azonban a köznyelvben már kizárólag ’szarvasmarha’ jelentésben él. Ez 
az oka annak, hogy a 4. versszak megfelelő helyén az újabb fordítások 
helyette a szótagszámban is megfelelő kincs szó valamelyik ragozott
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formájú alakjával fordítják Luther Gut szavát (Zelenka: kincs-, Székács: 
Kincs, az 1911-i énekeskönyv: kincsünk, az 1982-i énekeskönyv: kincset). 
Jelentésében még pontosabban megfelel az eredetinek József Attila 
jószág és Szabédi László vagyon szava.

Érdekes, hogy az újabb, a múlt század közepe óta keletkezett fordítá
sok szókincse a 4. versszakban érintkezik legjobban az első' fordításéval, 
igaz, az itt fölsorolt konkrét fogalmak kevés lehetőséget adtak a több
féle értelmezésre. De éppen ezért nyújt jó lehetőséget az összehasonlításra 
ennek a néhány fogalomnak a nyelvi alakja. Az első fordításbeli hirünc 
neuűnc megfelelője Zelenka Dánielnél becsületet, Székács Józsefnél hírt, 
nevet; az 1911-i és az 1982-i énekes könyvben Luther Ehr szavának nincs 
megfelelője, de nincs megfelelője a Leib-nek sem, talán e kettő helyett 
áll az életünk, illetve az életet szó. József Attila fordításában a megfelelő 
helyen jóhír, Szabédi Lászlóéban pedig hírnév áll.

Az első fordítás fele\égünc ( ~ fekjégimc) szava jelentése alapján az 
újabb fordításokba is bekerülhetett volna, de a sorok szótagszámának 
megrövidülése megkívánta, hogy a fordítók rövidebb szinonimákat vá
lasszanak. Zelenka Dániel fordításában nőt áll, ugyanez olvasható Szé
kács Józsefében is, s ugyancsak nőnk van az 1911-i énekeskönyvben is. 
A nő szó régóta (1288-ból már van rá adat) jelenti a ’feleség’-et is, az 
utóbbi másfél évszázad során azonban a szónak (különösen a ’nőnemű 
felnőtt személy’ jelentésben) sokszor változott a hangulata (vö. TESz 
11. 1026). Valószínűleg ennek a hangulatváltozásnak köszönhető, hogy 
az 1982-i énekeskönyv szerkesztői jobbnak látták a reformátusoknál 
használatos változat mintájára a hitvest szinonimával fölcserélni a félre
érthető és sokszor pejoratív jelentésű nőnk főnevet. József Attilánál nő 
állt még, bár birtokos személyrag nélküli formában, és így kevéssé félre- 
érthetően, de Szabédi László asszonyunk-kai fordítja Luther Weib szavát.

A mondatok szerkezetében az a legszembetűnőbb különbség, hogy az 
első fordításban hosszabbak a mondatok, mint a későbbi változatokban. 
A mondathatárok megállapítása az egységes helyesírás hiánya és a nyom
datechnika kezdetlegessége miatt sokszor nehézségekbe ütközik. Ameny- 
nyire az írásjelekből következtetni lehet, az első Erős vár-fordítás mind
össze öt mondatból áll, pedig Luther énekében tíz, az 1911-i fordításban 
tizenegy mondat van. Az első változat szövege a megnyúlt szótagszámú 
sorok miatt már eleve hosszabb, mint az eredeti vagy a későbbiek; a több 
szótagszám pedig kevesebb mondat között oszlik meg, következésképpen 
mondatai különösen hosszúak (egy versszak általában csupán egy mon-
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datot tartalmaz, csak a másodikban van kettő). A hosszú mondatok pe
dig hozzájárulnak az ének szövegének lassú tempójához, elnyújtottságá- 
hoz, a későbbi feszesebb tempójú, rövidebb mondatokból álló változa
tokkal szemben.

„ [ . . . ]  nyilvánvaló: [ . . . ]  sokkal elmélyülőbb, aprólékosabb, de 
ugyanakkor szélesebb horizontú és átfogóbb nyelvi—stilisztikai, fordí
táselméleti és — korántsem utolsósorban — pszichológiai elemzés kellene 
ahhoz, hogy abból a folyamatból, amely egy szellemi terméknek egyik 
nyelvről a másikra való átültetését [ . . .] ,  szövegének kialakulását jelenti, 
valamit is meg tudjunk érteni és értetni” — mondja B. Lőrinczy Éva 
az új magyar protestáns bibliafordítás elemzése kapcsán.34 Hasonló 
a helyzet az Erős vár magyar fordításainak az elemzésével is. Csupán 
arra van már helyünk, hogy az ének címként is használatos kezdősorá
nak változatain végigtekintsünk. Az első fordítás kezdősora Huszár Gál 
énekeskönyvében: ERoß Varunc nekünk azl\ten. Úgy tűnik, hogy Luther 
kezdő képének magyarra fordítása az első változat készítőjének saját 
leleménye, és azt mutatja, hogy jónak kellett lennie a föltételezett latin 
nyelvű közvetítő szövegnek, ha ezt a metaforát is ilyen híven visszaadta. 
A 16. század első felében több fordítás is készült a 46. zsoltárból, felté
telezhető lenne, hogy valamelyik hasonló kezdő képet alkalmaz, de sem 
a Döbrentei Kódex-beli (Isten mi hiedelmonk ees erőnk — 1508), sem 
a Keszthelyi Kódex-beli (I\ten my \egedelmenk hyedelmenk, es erwnk 
— 1522), sem a Kulcsár Kódex-beli (Isten my \eegdelmenk hyedelmenk es 
eerenk — 1539) nem tartalmaz hasonló képet, legföljebb az erő szó sze
replése lehetett hatással az ének kezdősorának megformálásában. Ez is 
marad meg a variánsokban egészen a múlt század közepéig, ezt a meg
oldást tartja a hagyományosnak még 1909— 10-ben is Vietórisz József, 
bár az eredetihez való ragaszkodás tekintetében jobbnak találja az újabb 
megoldásokat.35 Ezek az újabb fordítások Erős vár a mi Istenünk (pl. 
Ze len kánál, Székácsnál), illetve Erős várunk az Úristen (pl. Sátha Károly
nál, Kovács Sándornál, Varga Mártonnál, Vietórisz Józsefnél) kezdetűek. 
Az eredetivel összevetve egyik kezdősor sem teljesen pontos. Az újabb 
változatokban a mi birtokos jelző sokkal hangsúlyosabb, mint a német 
eredeti unser-je, annál is inkább, mert a birtokos személyrag a magyar
ban már úgyis jelzi a birtokviszonyt (Istenünk). A tulajdonképpeni pon
tos fordítás így hangzana: Erős vár az Istenünk, de ritmikailag ez termé
szetesen nem felelne meg (egészen jó próbálkozás Traeger Ernőé: Isten 
nekünk erős várunk). És ahogy a hagyomány elfogadottá tette az első
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fordítás kezdősorait háromszáz évre, úgy kell elfogadnunk a mostaniét 
is, anélkül hogy állandóan az eredetivel vetnénk egybe, hiszen a magyar 
fül számára ugyanazt jelenti, mint a német eredeti a német olvasónak- 
hallgatónak, legföljebb más grammatikai szerkezetekkel kifejezve. 
Költőink, akik lefordították, annyira nem tarották megváltoztatandó- 
nak, hogy József Attila és Szabédi László fordításának a kezdősora is: 
Erős vár a mi Istenünk.
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Jakócs Dániel

Lev Tolsztoj és Luther Márton

Luther Márton életművének, szellemi örökségének hatása az európai 
kultúrában egészen napjainkig követhető'. Ennek egyik érdekes bizonyí
téka Lev Tolsztoj útkeresésének, világnézeti és művészi fejló'désének 
története. Tolsztoj műveiben Luther Márton nem tartozik a leggyakrab
ban idézett szerzők közé, B. Pascal, Rousseau, Goethe, Kant, Herzen 
ebben a vonatkozásban messze meghaladják Őt, és ez teljesen érhető is. 
De egy gondolkodó, egy történelmi személyiség jelentőségét a későbbi 
korok kultúrájában, íróinak fejlődésében nem mérhetjük az idézetek szá
mával. Tolsztoj több mint fél évszázados írói és világnézeti fejlődése so
rán többször nyúlt vissza a nagy reformátor szellemi hagyatékához, 
általában mindig más szempontból és másként. Lev Tolsztoj viszonyának 
alakulása Luther Mártonhoz szellemi útkeresésének, világnézeti fejlő
désének függvénye. Mielőtt azonban a kérdés részletes tárgyalására tér
nék, a következőket szeretném megjegyezni. Nem tartom feladatomnak 
sem Luther Márton, sem pedig Lev Tolsztoj hibáinak bírálatát. Először 
is könnyű feladat lenne Luther esetében fél évezred, Tolsztoj esetében 
pedig egy évszázad múltán hibáikat megbírálni. Úgy érzem, hogy most, 
a XX. század vége felé jubileumi ünnepségektől függetlenül is arra kell 
törekednünk, hogy tárgyilagosan megvizsgáljuk, milyen mértékben és 
miként gazdagította Luther Márton sokoldalú tevékenysége az európai 
kultúrát.

Engels 1892-ben A természet dialektikája című müvének bevezetésében 
a reneszánsz általános jellemzésére a következőket írta: „A legnagyobb 
haladó forradalmasodás volt ez, melyet az emberiség addig megélt, 
olyan kor, melynek óriásokra volt szüksége, és óriásokat is nemzett, 
a gondolkodóerő, a szenvedély és a jellem, a sokoldalúság és a tudomá
nyosság óriásait. A burzsoázia modern uralmát megalapozó férfiak
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igazán minden voltak, csak nem polgárján korlátozottak. — Majd mi
után Leonardót, Dürert, Macchiavellit méltatta, így folytatja. — Luther 
nemcsak az egyház Augeiasz-istállóját söpörte ki, hanem a német nyel
vét is, megteremtette a modern német prózát, és megírta szövegét és 
dallamát annak a győzelmi bizonyosságtól áthatott koráinak, mely 
a XVI. század Marseillaise-t lett.” 1 Igen, Luther Márton a gondolkodó
erő, a szenvedély és a jellem, a sokoldalúság és a tudományosság óriása 
volt. Azt hiszem, legkövetkezetesebb tisztelői sem mondhatnak nagyobb 
dicséretet ennél. Pedig Engelst, a dialektikus materializmus egyik kidol
gozóját nem lehet elfogultsággal vádolni Luther Márton iránt. Épp ezért 
is idéztem bevezetésként az ő véleményét. Természetesen az előbbi sorok 
csak általánosságokban fejezik ki nézetét Luther Mártonról, konkrét 
kérdésekben a véleménye nem mindig volt és nem is lehetett ilyen egyér
telműen elismerő, ez a tény azonban semmit sem változtat az általános 
értékelésen.

Mint az Engels-idézetből is látszik, Luther Márton a sokoldalúság 
óriása volt, és épp ezért érthető, hogy Lev Tolsztoj Luther Márton tevé
kenységét először nem arról az oldaláról ismerte meg, mint amelyikről 
várhatnék. Élete folyamán naplót vezetett, így pontosan megismerhetjük 
olvasmányait és az ezekkel kapcsolatos gondolatait, s természetesen 
életének eseményeit is.

Luther Márton nevét először naplójában említi. 1860-ban európai 
úton volt, és huzamosan tartózkodott Németországban. Itt, Kissingen- 
ben írta a következőket: „Tegnap július 19. Pedagógiatörténetet olvas
tam. Luther nagy. Sétálni mentem.” Majd július 22-én így folytatja: 
„Pedagógiatörténetet olvastam. . . .  A vallásreformátor Luther — a for
rásokhoz.”2 Ebből a naplójegyzetből csak annyit tudunk meg, hogy 
Luthert Tolsztoj pedagógiai tanulmányai kapcsán ismerte meg, és mint 
pedagógust tartotta nagynak. Azt azonban nem tudhatjuk, hogy konkré
tan Luther milyen pedagógiai nézeteit és miért tartotta helyesnek. Vala
mennyivel több fényt vet a kérdésre A népoktatásról című 1862-ben írt 
cikkének egyik változata. Itt Tolsztoj ezt írja: „Az újkori történelemben 
a reformáció korától, Luther leveleitől kezdve az oktatás saját alapjait 
nem egyedül a kinyilatkoztatásban kezdi keresni, hanem a gondolkodás
ban és a filozófiában. Luthertől Pestalozziig egész sor pedagógus és filo
zófus, Comenius, Wolf, Bacon, Rousseau stb. ezen az úton mennek.”J 
Mint látjuk, Tolsztoj itt Luther érdemét épp abban látja, hogy a pedagógia 
művelőinek nem kellett többé csak a kinyilatkoztatásra támaszkodniuk,
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hanem önálló, független kutatásokba kezdhettek; azaz Luther levelei 
megnyitották az utat a filozófiai alapon nyugvó pedagógia szabad 
fejlődése számára.

Tolsztoj nem írt többet Luther pedagógiai nézeteiről, de megismerked
vén tevékenységével és műveivel, érdeklődése Luther egyénisége és művei 
iránt továbbra is megmaradt. Tolsztoj sógornője, Jelizaveta Andrejevna 
Bersz azonban még 1862-ben Tolsztoj kérésére cikket írt Lutherről. 
A cikk kéziratát Tolsztoj javította és publikálta Jasznajana Poljana című 
folyóiratában. Tolsztoj könyvtárában megvan Moritz Meurer Luthers 
Leben fü r  christliche Leser aus den Quellen erzählt című könyve (Dresden, 
1850). A könyvben Tolsztoj széljegyzeteket készített. Mivel azonban 
Jelizaveta Bersz cikke és Moritz Meurer könyve Tolsztoj széljegyzeteivel 
elérhetetlen volt e tanulmány írása közben, kénytelen voltam pusztán 
a művekre hagyatkozni.

Az 1860-as években Tolsztojt a pedagógiai kérdések mellett főleg 
a történelmi szükségszerűség és az egyéni szabadság problémája foglal
koztatta. Ezt akarta saját maga számára tisztázni, és olvasmányait is 
ennek megfelelően választotta meg. Ebből a szempontból fordult ismét 
Lutherhez. Egyrészt történelmi olvasmányai nyomán gondolkodott 
Luthernek a reformációban és következésképp a történelemben betöltött 
szerepéről és jutott — lényegileg helyesen — arra a következtetésre, 
hogy nem lehet a reformációt pusztán Luther tevékenységével és szemé
lyiségének sajátosságaival magyarázni, mint ahogy általában a történel
met sem lehet a nagy egyéniségek tevékenységéből levezetni.3 Másrészt 
a lutheri predestináció tételében lényegileg a történelmi szükségszerűség 
megfogalmazását látta. Különböző fogalomrendszerben kifejezve, de 
alapjában a történelmi szükségszerűség gondolatának megfogalmazását 
vélte felfedezni a zsidó, a keresztyén, a mohamedán vallásban, egyes 
antik és újkori filozófusok műveiben egyaránt.4 Konkrétan a lutheri 
predestináció tételéről nagyon jól tudta, hogy az a Bibliából származik, 
és értelmezése Augustinushoz áll a legközelebb. A mai evangélikus teoló
gia is ezt vallja a lutheri predestináció eredetéről.5 „Az Ótestamentum 
a predestinációról beszél (Jer. 10,23), arról, hogy az ember cselekedetei 
nincsenek saját hatalmában. Krisztus arról szól, hogy egy hajszál sem 
esik le az ember fejéről az Atya akarata nélkül. . .  ”6

Nem véletlen, hogy a szükségszerűségről és a predestinációról szóló 
elmélkedések a Háború és béké-ben vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzetek
ben, piszkozatokban találhatók, mert maga a mű ezeknek a kérdéseknek a

285



kutatása eredményeként jött létre. A Háború és béke a sajátos tolsztoji vá
lasz erre a kérdésre, amelynek a leglényegesebb tétele az, hogy a történelmi 
fejlődést a nép hozza létre szigorúan érvényesülő szükségszerűség szerint.

Ha figyelembe vesszük, hogy a predestináció tételében és a történelmi 
szükségszerűség elméletében ugyanannak a gondolatnak különböző 
fogalomrendszerben történt megfogalmazását látta, akkor érthetővé vá
lik, hogy az 1870-es évek végén bekövetkezett világnézeti fordulat már 
az 1860-as évek elején elkezdődött. Annak ellenére, hogy Tolsztoj világ
nézete folyamatosan változott, hogy Tolsztoj élete végéig állandóan 
tanult és állandóan helyesbítette önmagát, ehhez a gondolathoz mindvé
gig hű maradt. Az életút című művében, amelyet halála előtt pár héttel 
fejezett be, Luthert idézve a következőket írta: „Minden az ég hatalmá
ban van, kivéve a mi óhajunkat Istent szolgálni vagy magunkat. Nem 
akadályozhatjuk meg a madarakat, hogy fejünk felett elrepüljenek, de 
hatalmunkban van megakadályozni, hogy rajtunk fészkeljenek. Pontosan 
ugyanúgy nem tilthatjuk meg a rossz gondolatoknak, hogy fejünkbe 
felvillanjanak, de hatalmunkban van megakadályozni, hogy ott fészket 
rakjanak, hogy gonosz cselekedeteket melengessenek és költsenek ki.”7 
Tolsztoj a szükségszerűséget predestináció jellegűnek fogta fel, és a pre
destináció kérdésében egész élete során a legközelebb a lutheri értelme
zéshez állt. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Tolsztoj törté
nelmi koncepciójának kialakítása és továbbfejlesztése során nem hasz
nálta fel az újkori társadalomfilozófusok műveinek igen jelentős részét. 
Világnézeti fejlődésének egyik érdekessége, hogy Luther tevékenységé
nek egyértelműen pozitív értékelése éppen világnézeti fordulata után 
(1879) szűnt meg. Ez logikusan következett abból a tényből, hogy 1879 
után fontosság váltak számára olyan kérdések is, amelyek azelőtt ke
vésbé fontos részletkérdéseknek számítottak.

1879 után Tolsztoj nagyon elmélyült teológiai és egyháztörténeti ta
nulmányokba kezdett, ennek eredményeként írta meg A dogmatikus 
teológia vizsgálata című munkáját, amelyet 1884-ben fejezett be. Ebben 
a művében már az egyházat mint emberi szervezetet bírálja. Itt még nem 
éppen elfogulatlanul — Luthertől kezdve az újkori, azaz protestáns teoló
gusokat rosszabbnak tartja a pravoszlávoknál és katolikusoknál, mert 
a protestáns teológusok ugyan az egyházat az összes hivő gyülekezetének 
tartják szavakban, a valóságban azonban számukra is ember alkotta 
szervezet. A katolikusok és a pravoszlávok legalább nyíltan beszélnek, 
szerintük az egyház a püspökök, a pápa, tehát földi intézmény.8 Tolsztoj
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pedig világnézetéből kiindulva ellenfele volt minden hierarchikus intéz
ményrendszernek. Később az egyház kérdésében a protestantizmust 
elítélő szigorúsága enyhült, és sokkal igazságosabb általános véleményt 
alakított ki. „A lutheránusok számára — írja Tolsztoj — az Isten egyháza 
azoknak az embereknek a gyülekezete, akik elfogadják a Bibliát és Luther 
kátéját.”9 Ennek pedig szerinte az volt a következménye, hogy az egy
házból kizárnak mindenkit, aki Krisztus és az apostolok tanításához 
bármit is hozzátett. Ezt a gondolatát annyira fontosnak tartotta, hogy 
más szavakkal bár, de többször megismételte, és megtalálhatjuk a már 
idézett Az életút című művében is.10

Aki a történeti tényeket ismeri, tudja, hogy Luther nem volt ennyire 
elfogult, és csak azokat az újításokat vetette el, amelyek szerinte a Bib
liával ellentétesek voltak. De az alapvető tolsztoji állásponton ennek 
a figyelembevétele sem változtatna. Szerinte az intézménnyé szervezés 
ténye már eleve kizárja azokat, akik formálisan nem tartoznak az egy
ház szervezetéhez. „Az egységes egyház fogalma — írja Tolsztoj — csak 
azért keletkezett, mert a két oldal vitájában és nézeteltérésében mind
egyik, a másik oldalt eretneknek nevezve, csak a saját oldalát ismerte el 
tévedhetetlen egyháznak.” 11 Majd kissé lejjebb így folytatja: „Ha most 
van katolikus egyház, amely magát tévedhetetlennek tartja, ez csak azért 
van, mert létezik pravoszláv és lutheránus egyház, amelyek saját magukat 
tartják tévedhetetlennek, és ezzel tagadják az összes többi egyházat.” 12 
Ezért Tolsztoj elvetett minden szervezett egyházat, és úgy látta, hogy az 
egyházak nemcsak idegenek, hanem mindig ellenségesek voltak Krisztus 
igazi tanításával szemben.13 Ennek talán legfontosabb tolsztoji magyará
zatát szintén Az életút című művében találhatjuk meg. „Az egyház, az 
igazi egyház, azaz az egyformán és ezért igazán hívők kapcsolata mindig 
láthatatlan. Isten országa bennetek van. . .  A látható egyház térben és 
időben egyesítve az embereket, lerombolja az igazi belső egységet, 
külső egységgel helyettesítve azt.” 14 Mint látjuk, Tolsztoj úgy vélte, hogy 
az intézménnyé szervezett egyház szükségszerűen csak formális lehet. 
Ezenkívül azonban más oka is volt arra, hogy elvessen minden egyházat 
mint intézményt. „Az állam kísértését az egyház előítélete támogatja”15 — 
írta 1908-ban. De már jóval korábban is ez volt a véleménye, amit több 
kijelentése mellett Feltámadás című műve is bizonyít. Tolsztojnak az volt 
a véleménye, hogy saját korának állama a dolgozó osztályok elnyomásá
nak eszköze.16 Ugyanakkor azt látta, hogy ezt az államot az intézményes 
egyházak vezetői mindenütt támogatják.
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A véletlenek összjátékának eredményeként a magyarországi evangé
likus egyház egyik képviselője is megerősítette Tolsztoj negatív vélemé
nyét a szervezett egyházról általában, és konkrétan az evangélikus egy
házról is. Tolsztoj ismerte Szeberényi Lajos munkáját a nazarénusokról, 
és kitűnő érzékkel vette észre benne a hivatalos államhatalom védelme
zőjét.17 így az európai legnagyobb egyházak vezetőinek konkrét tevé
kenysége is oka volt annak, hogy Tolsztoj olyan élesen bírált minden 
szervezett egyházat. Tolsztoj saját korának gyakorlatából indult ki. 
D. Dr. Ottlyk Ernő jellemzése erről a korszakról lényegileg alátámasztja 
azt, amit Tolsztoj írt Szeberényi Lajos kapcsán is. „ . . . A z  1867-es ki
egyezéstől elhatalmasodott egyházunk összeszövó'dése a nagybirtok és 
a nagytőke érdekeit képviselő politikai magatartással. Egyházunk összes 
magas világi pozícióiban arisztokraták és a nagybirtok-nagytőke rend
szerének emberei ültek.”18 Ezt a helyzetet látta Tolsztoj Európa legtöbb 
országában, és ezért álláspontja teljesen érthető.

Több magyarországi és külföldi protestáns egyházzal együtt a magyar 
evangélikus egyház magatartása és véleménye azóta gyökeresen megvál
tozott, de ez csak 1945 után következett be. Tolsztoj jellemzése saját 
korában érvényes volt. Ugyanakkor általános egyházellenes álláspontjá
ból még nem következett, hogy Luther Márton egész teológiai és tudo
mányos tevékenységével szembefordult volna.

1879 után érdeklődése fokozottan a Biblia felé fordult, és korának 
keresztyénségét az evangéliumi tanítás mérlegére tette. Az eredeti keresz- 
tyénséghez az evangéliumok eredeti, hamisítatlan értelmezéséhez való 
visszatérést tűzte ki célul. Ezen az úton vélte megoldani az emberiség 
nagy kérdéseit. A Bibliához való visszatérés, az evangéliumok helyes 
értelmezésére való törekvés jellemezte nemcsak Luther Mártont, hanem 
az egész reformációt. Ez volt elméleti szempontból a reformáció legfon
tosabb sajátossága. Ha Tolsztoj más következtetésekre jutott is, mint 
Luther, de ebben a vonatkozásban a reformáció hagyományait folytatta. 
Épp ezért nem véletlen, hogy Tolsztoj, amikor az evangéliumokat görög
ből oroszra fordította, Luther bibliafordítását segédeszközként használta. 
Érthető, hogy a fordítási problémák gyakran értelmezési problémák is 
voltak, és hogy a konkrét munka során volt, amikor elfogadta, volt, ami
kor elvetette Luther megoldását. Helyhiány miatt a filológiai problémák 
ismertetésére nincs lehetőségem. Tolsztoj is némi iróniával írt aprólékos 
fordítói munkájáról, a szó szerinti hűségre való törekvéséről.

Fordítói-értelmezői munkájában különös figyelmet szentelt az etikai
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vonatkozású részeknek, elsősorban Hegyi beszéd-nek. Jellemző ebből a 
szempontból, hogy Tolsztoj szándékos pontatlansággal vádolta Luthert, 
mert az ítélni jelentésű görög igét „verdammen”-nek fordította né
metre. Tolsztoj a korabeli német köznyelv alapján ennek az igének csak 
az „elátkoz” jelentését ismerte. Ezért Luthert azzal gyanúsította, hogy az 
állam védelmében a Hegyi beszéd bíráskodást, ítélkezést tiltó parancsát 
az átkozódás tilalmává akarta tompítani.19 A 16. századi német nyelvben 
azonban a „verdammen” igének volt „elítél” jelentése is, amely feltehe
tően később elhomályosult.20 így Tolsztoj vádja alaptalannak bizonyult.

Tolsztoj természetesen nem maradt meg a filológiai problémáknál. 
Folyamatos történelmi és vallástörténeti tanulmányai során 1884 tava
szán eljutott Erazmus és Luther vitájához is. Ekkor naplójában a követ
kezőt írta: „ .. .Olvastam Erazmust. Milyen buta jelenség Luther refor
mációja. íme, a butaság és a korlátoltság diadala. Az eredendő bűntől 
hit által történő megszabadulás és a jó cselekedetek hiábavalósága felér 
a katolicizmus összes előítéletével. Az állam és az egyház viszonyáról 
szóló (borzalmasan képtelen) tanítás csak butaságból következhetett.”21 
A tiszteletlen hangnemen ne lepődjünk meg, mint minden napló, ez is 
csak saját használatra készült, és nyersen-közvetlenül tükrözi a pilla
natnyi hangulatot. Feltehetően Erazmus vitakészsége és stílusa egyolda
lúan befolyásolta Tolsztojt. A fenti sorok nemcsak Tolsztoj pillanatnyi 
véleményét fejezik ki, hanem azt az erős hatást is, amit Erazmus műve, 
annak logikája kifejtett. Van azonban ebben a gondolatmenetben sajá
tosan tolsztoji elem is: az állam és az egyház viszonyáról kifejtett lutheri 
nézetek tagadása.

Napjainkban nem alaptalanul tekintik Luthert az állam és az egyház 
szétválasztásáról kialakult modern nézetek egyik elődjének. Tolsztoj 
azonban elvetett mindenféle államot, és ebből kiindulva már legalábbis 
megalapozatlan és értelmetlen lesz bármiféle elképzelés az állam és az 
egyház viszonyáról. Mint már előbb szó volt erről, Tosztoj véleménye 
az állam megítélésében később sem változott. A megváltás tanával kap
csolatos kérdésekben azonban még ingadozott. Ezt bizonyítja az egyik, 
pár hónappal később keletkezett naplófeljegyzése. „ . . .  Olvasom Augus- 
tinust — írja. — Sétáltam az országúton. Hirtelen teljesen megnyugod
tam. Sokat gondolkodtam azon, hogy Pál, Augustinus, Luther . . .  meg
váltásról szóló tanításának . . .  hatalmas jelentősége van. A harc, a sa
ját erőnkbe vetett remény csak gyengíti az erőt. Nem kell kínozni magun
kat, nem kell megfeszíteni a húrt, és ezzel gyöngíteni azt. Hanem táplálni
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kell magunk az élet táplálékával. Ugyanaz, mint a megváltás.”22 Tehát 
a megváltásban az élet táplálékát látta. Amikor ezeket a sorokat írta, 
nem Luthert olvasta, hanem Augustinust, de jól tudta a kapcsolatot 
a kettő között, és így Lutherra is gondolt. Ekkori lelkiállapotában 
a megváltás gondolatában talált megnyugvást. Soha olyan közel nem állt 
Tolsztoj Lutherhez, mint ekkor. Mindez azonban inkább volt múló han
gulat, mint szilárd meggyőződés. Igaz, hogy az előbbi sorokat nemcsak 
hangulata hatására írta, hanem abban Augustinus műve is nagy szerepet 
játszott, és ezért ekkor ellentétes véleményt vallott, mint Erazmus olvasá
sakor.

Nagyon hamar azonban teljesen eltávolodott Luther és Erazmus vitá
jának problémáitól. Már 1880-ban volt olyan feljegyzése, amelyben 
unitárius gondolatokról írt, és Luthert is említette.23 Itt azonban még 
nem elemezhetők ki világosan az összefüggések. 1885-ben azonban már 
biztos, hogy tanulmányozta az unitárius teológiát.24 Ennek a ténynek 
a jelentőségét nem akarom eltúlozni. Egészen biztos, hogy Tolsztoj 
belső szellemi fejlődésének eredményeként ismerkedett az antitrinitárius 
gondolatokkal. Ezt tanúsítják kijelentései is. De miután önállóan anti
trinitárius eszmékhez jutott el, tudatosan fordult a 19. századi unitárius 
teológiához és használta fel annak gondolatait.25 így 1885 után Tolsztoj 
számára a hittételekről, illetve a dogmákról folytatott viták elvesztették 
korábbi jelentőségüket. A keresztyénség antitrinitárius jellegű felfogásá
hoz élete végéig hű maradt.26

Miután Tolsztoj a dogmákat elvetette, gondolkodásában a keresztyén
ség etikai oldala került előtérbe. A keresztyénség etikai tanítása számára 
továbbra is megőrizte isteni és következésképp normatív jellegét, a dog
mákat azonban az igazi keresztyénség szempontjából külsődleges és 
lényegétől idegen dolgoknak tartotta. A dogmák keletkezését az emberi
ség gyermekkorával, valamint a teológusok hamisításával magyarázta. 
Az igazi keresztyénség Tolsztoj szerint eredetileg dogmáktól mentes, 
örök érvényű tanítás volt, amelyre csak későbbi fejlődése során rakódtak 
rá lényegétől idegen jellegű és eredetű dogmák. A feladat — Tolsztoj 
szerint — ennek a dogmáktól mentes igazi keresztyénségnek, az igazi 
krisztusi tanoknak a helyreállítása volt. Isten országa nem földöntúli 
misztikus világ, hanem az emberben van, vagy ahogyan az Újszövetség 
megfelelő helyét idézve írta: „Isten országa bennetek van.” Ennek az új 
koncepciónak a jegyében ítélte meg ezután az egész keresztyénség törté
netét és ezen belül Luther Márton és az egész reformáció szerepét.
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Mint már írtam, Tolsztoj véleménye szerint a középkor folyamán 
a katolicizmus teljesen meghamisította az eredeti krisztusi tanokat, és 
ezért azokat meg kellett szabadítani a ferdítésektől. Ezt a munkát 
kezdte el a reformáció és ezen belül Luther Márton. Tosztoj vélemé
nye szerint Luther Márton érdeme volt, hogy megtörte a pápa tekinté
lyét, megcáfolta a katolicizmus dogmáit. Másrészt azonban Tolsztoj 
sajátos logikája szerint Luther hibája volt, hogy számolt a múlt megszen
telte hagyományokkal, hogy figyelembe vette kora emberének szokásait, 
és csak addig ment el, ameddig saját korának embere képes volt követ
ni.27 Ezért a reformáció befejezetlen művét tovább kell folytatni. Ezután 
érthető, hogy Tolsztoj érdeklődése fokozatosan a reformáció kisebb ha
tású, de radikálisabb képviselői felé fordult, akiknél, mint például 
Chelcickynél, a keresztyénség etikai kérdései játszottak fontos szerepet. 
„ . .  .Chelcicky... nem vitatja az egyházi-pápai dogmákat, mint elődje, 
Húsz, és mint Luther, Melanchton, Kálvin, akik utána éltek és tevékeny
kedtek, hanem megmutatja, hogy azoknak az embereknek az élete, akik 
magukat keresztyéneknek tartják, nem keresztyéni.. .”28

Ezzel egyidőben Tolsztoj arra a meggyőződésre jutott, hogy az igazi 
keresztyének mindig az eretnekek voltak, hogy az eretnek mozgalmak 
törekedtek az eredeti, ősi, igazi keresztyénség megértésére és alkalmazá
sára. „Az eretnekség a mozgás megnyilvánulása az egyházban. . .  a taní
tás élő értelmezésének kísérlete. A teljesítés, a megértés, az előrehaladás 
minden egyes lépését eretnekek tették meg: eretnek volt Tertullianus is, 
Origenész is, Augustinus is, Luther is, Húsz is, Savonarola is, Chel
cicky is és a többiek is.29 Mint látjuk, tulajdonképp a reformáció és ezen 
belül Luther is az eretnek mozgalmak része lett. Tosztoj nézeteinek 
ilyen jellegű alakulása feltehetően nem volt független a „liberális teoló
gia” nézeteitől sem. Ennek a kérdésnek a vizsgálata azonban egy újabb 
tanulmány feladata. Egy azonban bizonyos: Tolsztoj ekkor már nem 
gondolta, hogy Luther bizonyos vonatkozásban rosszabb a katoliciz
musnál. Az egyháznak mint szervezetnek a kritikája ellenére Luther 
tevékenységét egyértelműen pozitívan értékelte, az igazi keresztyénséghez 
vezető út egyik állomásának tekintette. Tolsztoj szempontjából ezt az 
értékelést annak ellenére pozitívnak tarthatjuk, hogy a keresztyénség 
lutheri értelmezését egyáltalán nem tekintette végállomásnak.

Tolsztoj azonban itt nem állt meg. Komoly ismeretei voltak a nagy 
világvallásokról, és ezért nem volt nehéz felfedeznie azok tanításában 
a keresztyénséghez hasonló tételeket. Ennek a ténynek a felismerése
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után tudatosan kereste a többi világvallásban az evangéliumi tanokhoz 
hasonló gondolatokat. A Mindennapra című művének késó'bbi változa
tait úgy építette fel, hogy a bibliai gondolatok mellett vagy után hasonló 
tartalmú tételeket idézett más vallások szent irataiból. Arra a megyőző- 
désre jutott, hogy „ . .  .a mai, valamint az összes régi nép hitében vannak 
változó tételek, de vannak olyanok is, amelyek örök érvényűek. Ezek az 
örök érvényű tételek alkotják az igazi vallást.”30 így szerinte a keresztyén- 
ségbó'l és minden más vallási rendszerből csak azok a tanok fogadhatók 
el igazinak, amelyek valamilyen formában a többi vallásban is megta
lálhatók. És ezzel látszólag eltávolodott a keresztyénségtől, hogy az 
egyetemes és minden ember számára elfogadható vallást teremtse meg. 
De csak látszólag, mert a kiindulópont számára a keresztyénség, illetve 
az Újszövetség maradt. Az alapvető evangéliumi tételekhez kereste és 
találta meg más vallásokban a párhuzamos helyeket. Természetesen 
figyelembe kell vennünk, hogy nagy mértékben Tolsztoj egyéni megköze
lítési módjától, világnézetétől is függött, hogy mit tartott az evangéliu
mokból lényegesnek, fontosnak, és mit tartott nemcsak lényegtelennek, 
hanem az evangélium szellemétől idegen, későbbi betoldásnak. Ez azon
ban nem változtat azon a tényen, hogy az evangéliumokból indult ki, 
hogy a tolsztoji értelemben vett igazi evangéliumi tételek voltak a krité
riumok.

A más vallásokban megtalált és az evangéliumi tanokkal párhuzamos 
gondolatokat a keresztyénség részeként, elemeként fogta fel. „Az igazi 
keresztyénség nem valamilyen a többitől különálló kizárólagos tanítás, 
hanem azoknak az örök isteni igazságoknak a legteljesebb és korunk 
számára legvilágosabb kifejezése, amelyeket egyformán elfogad a világ 
összes nagy vallási tanítása.”31 Ezt Tolsztoj 1909 februárjában írta, 
és ezért végleges véleményének tekinthető. Ennek a tolsztoji álláspontnak 
két következménye volt. Egyrészt az így értelmezett keresztyénség szá
mára egyetemes érvényűvé vált, a más vallásokban is megtalálható 
örök érvényű isteni igazságok legteljesebb, legvilágosabb és legkorsze
rűbb kifejezése, a vallási fejlődés csúcspontja lett. Másrészt azonban az 
így értelmezett keresztyénség szempontjából el kellett vetnie több olyan 
tételt, illetve dogmát, amelyet a történelem során kialakult keresztyén 
egyházak többsége nem volt hajldandó megtagadni, de amelyek a más 
vallásban nevelkedett emberek számára elfogadhatatlanok. így a ke
resztyén örök érvényű igazságok száma kevesebb lett, mint amit a törté
nelmi keresztyén egyházak többsége vall. Ez azonban Tolsztoj számára
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nem jelentett problémát, mert az ilyen jellegű tanokat már korábban, 
az 1880-as évek folyamán elvetette.

A tolsztoji értelemben vett keresztyénség nem tartalmaz új vallási téte
leket, legfontosabb követelményeit megtalálhatjuk az Újszövetségben. 
Konkrét példaként az általános szeretet parancsolatát szeretném fel
hozni. Tolsztoj szerint ez az igazi keresztyénség legfontosabb tétele. 
Mindennapra című műve utolsó változatában idézi ennek egyik megfo
galmazását: „És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, 
mert az Isten szeretet.”32 (ÍJn 4,7—8) Ezzel párhuzamosan idézi Kris
nát: „...M egtalálván a szeretetet megtudjátok, hogy a szeretet javai 
végtelenek, és hogy birtokolván e javakat, többé nincs mit kívánnotok.”33 
Mint látjuk, itt nemcsak a legfontosabb erkölcsi elvet ismertük meg, ha
nem az istenfogalomnak azt a meghatározását is, amit Tolsztoj az „iga
zinak”, az igazán evangéliuminak tartott. És a szeretet mindenhatósága 
elvének igazi krisztusi, evangéliumi voltát épp az bizonyítja Tosztoj sze
rint, hogy a hinduizmusban is megtalálható. Ha most ezt összevetjük az
zal, amit Luther Márton írt a keresztyéni kötelességről, akkor azt látjuk, 
hogy ebben a vonatkozásban Tolsztoj nagyon közel állt az Evangélium 
lutheri értelmezéséhez. Luther Márton Kis Kátű-jának a végén a követke
zőket írta: „Általában mindenkinek: Szeresd felebarátodat, mint maga
dat. Minden más parancsolat ebben az igében foglalható össze.”34

Tolsztoj másik központi gondolata szorosan kapcsolódik a szeretetről 
vallott nézeteihez. „Isten országa bennetek van.” Ez egyik művének a cí
me és egyben szó szerinti idézet az Újszövetségből.35 Ugyanez a helyzet 
Tolsztoj legtöbb lényeges etikai gondolatával: valamilyen formában az 
evangéliumokban megtalálhatók. Ezért Tolsztoj nem szerénységből és 
teljesen őszintén írhatta le 1897. december 2-án naplójában a következő 
sorokat. „Beszélgettem Dusánnal. Azt mondta, hogy ő akarata nélkül 
képviselőmmé vált Magyarországon, és ezért hogyan kell neki cseleked
nie?. .. Nem volt és nincs semmilyen tanításom, semmilyen tolsztojá- 
nizmus, az igazságnak van egy örök, az evangéliumokban világosan ki
fejezett tanítása. . .  És miután az ember megértette ezt a tanítást, szaba
don közvetlen kapcsolatba lép az Istennel, és többé senkitől sem kell 
semmit kérdeznie.”36 Azt hiszem, e sorokat — mutatis mutandis — Lu
ther Márton is aláírta volna, hogy amikor Tolsztoj ezt leírta, ha nem is 
Luther Máron, de a reformáció nyomdokain haladt.

Nincs és nem is lehet okunk kételkedni abban, hogy Tolsztoj ezeket 
a gondolatokat teljesen őszintén, meggyőződésből írta le. És mégsem fo
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gadhatjuk el mindezt teljesen, annak ellenére, hogy legtöbb etikai gon
dolatának megfogalmazását tényleg megtalálhatjuk valamilyen formában 
az evangéliumokban, amint azt már fentebb írtam. Azért nem fogadhat
juk el Tolsztoj sorait teljesen, mert ő az evangéliumokat nagyon erede
tien, egyéni módon interpretálta. Interpretációjának eredetisége akkor 
látszik igazán, ha nézeteit egységes egészként vizsgáljuk. Ehhez a sajátos 
interpretációhoz úgy jutott el, hogy közben a reformáció korának vitáit és 
azon belül Luther tevékenységét is tanulmányozta, átgondolta. Termé
szetesen nézeteinek kialakításakor felhasználta a 19. század második 
felének tudományos, filozófiai és teológiai szakirodalmát.

így mindent összefoglalva elmondhatjuk, hogy Tolsztoj saját nézetei
nek kialakításakor Luther Márton tevékenységét is tanulmányozta, ez 
szerepet játszott világnézetének fejlődésében, és, bár Luther művét nagy 
kritikával fogadta, egészében véve pozitívan értékelte, a predestináció 
kérdésében pedig lényegileg helyesnek tarotta Luther felfogását. Min
dennek az ismeretében jobban megérthetjük nemcsak Tolsztoj világnéze
tét, hanem végsőfokon művészetét is, azt, hogy miként volt egyszerre 
egyetemes emberi, miként haladta meg az európai kultúra határait és 
maradt mégis mélyen európai.
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личества. Учение (ужасное по нелепости) об отношениях церкви и госу
дарства могло только вытечь из глупости.“)

22 Lev Tolsztoj, uo., 49. köt. 98. („Читаю Августина. Ходил по шоссе. Вдруг 
совершенно спокоен. Много думал о том что учения искупления Павла, Авгус
тина, Лютера,. .. имеет великое значение. Борьба, надежда на свои силы ос
лабляет силы. Не мучить себя, не натягивать струны и тем не ослаблять её. 
А кормить себя пищей жизни. То же самое, что искупление.“)

23 Lev Tolsztoj, uo., 48. köt. 328. 1.
24 1885-ben N. N. Sztrachovnak a következőt írta Tolsztoj: „George után ta

láltam még egy amerikait, aki nekem megtetszett, ez Theodor Parker, a negy
venes évek unitárius prédikátora, nézze meg.” („После George-a я нашёл 
ещё одного американца, который мне понравился, ето Theodor Parker про
поведник 40-х годов унитарианец, посмотрите.“)
Lev Tolsztoj, uo., 63. köt. 221. Theodor Parker unitárius lelkész és teológus 
volt. Tolsztoj ismerte teológiai műveit.

23 Jól érezte az unitárius vallás és Tolsztoj nézeteinek hasonlóságát Perczelné 
Kozma Flóra. (Lásd: Tolsztoj és a szabadelvű egyházak című munkáját, 
Bp. 1905.)

26 Ennek igazolására Tolsztojnak egy 1909-ben leírt gondolatát idézem: „Azt 
gondolom, hogy az az állításunk, hogy hiszünk abban, amiben nem tudunk 
hinni: az égi királynőben, az égben az angyalokkal, Krisztus testben tör
tént mennybemenetelében, a mennyországban, a pokolban és az ehhez ha
sonlókban, nem adhat nekünk semmilyen megnyugvást, csak biztosan meg
foszt bennünket az igazi vallásos érzéstől.” („Но думаю, что наше утвер
ждение о том, что мы верим в то, во что не можем верить: в царицу небесную, 
в небо с его ангелами, с вознесением Христа в теле, в рай, ад и т. п., не может 
дать нам какое-либо спокойствие, но может только лишить нас настоящего 
религиозного чувства.“)
Lev Tolsztoj, uo., 79. köt. 56.

27 Lev Tolsztoj, uo., 42. köt. 48., 37. köt. 256.
28 Lev Tolsztoj, uo., 42. köt. 47. („Хелчицкий ...  не оспаривает, как предшест

венник его Гус и как Лютер, Меланхтон, Калвин, церковные папские установ
ления и догматы, он только, показывает то, что жизнь людей считающих себя 
христианами, не христианская.. . “)

29 Lev Tolsztoj, uo., 28. köt. 54. („Ересь есть проявления движения в церкви, 
. ..  попытка живого понимания учения. Всякий шаг движения вперёд, пони
мания и исполнения учения совершался еретиками: еретиками были и Тер- 
туллиан, и Ориген, и Августин, и Лютер, и Гус, и Саванаролла, и Хелчицкий 
и др.“)

30 Lev Tolsztoj, uo., 43. köt. 4. („В верованиях, как современных, так и всех 
прежних народов, есть правила изменяющиеся, но есть и такие, которые веч
ны. Эти -то вечиные правила и составляют истинную религию.“)
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31 Lev Tolsztoj, uo., 79. köt. 57—58. („Истинное христианство это не есть 
какое-либо отдельное от других, исключительное учение, а есть наиболее 
ясное для нашего времени выражение вечных, божеских истин, одинаково 
признаваемых всеми великими религиозными учениями мира.. . “)

32 Lev Tolsztoj, uo., 43.köt. l l . ( „ . .. И всякий любящий рожден от Бога и знает 
Бога, потому что Бог есть любовь.“)

33 Lev Tolsztoj, uo., 43. köt. 14. („.. .  Найдя любовь, узнаете, что благо люб
ви бесконечно, и что, имея это благо, вам больше нечего желать.“)

34 Konkordia Könyv. Az Evangélikus Egyház Elitvallási Iratai (Bp., 1957. II. 
köt. 75).

33 Lukács 17:21
36 Lev Tolsztoj, uo., 53. köt. 168. („Разговоривал с Душаном. Он сказал, что 

так как он невольно стал моим представителем в Венгрии, то как ему посту
пать? ...  Никакого тольстовства и моего учения не было и нет, есть одно 
вечное учение истины ...  ясно выраженное в евангелиях ... И как только 
человек понял это учение, он свободно вступает в непосредственное общение 
в Богом и спрашивать ему уже нечего и не у кого.“) A fenti idézetben Tolsztoj 
Dusán Makovicky szlovák orvost említi, aki az író utolsó éveiben orvosa 
és odaadó segítőtársa volt.
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Vida Mária

Ars sacra medica - Ars medica

Szemléletváltozás az orvosi ikonográfiában 
a reformáció Itatására

A festészetnek a 16. században lezajlott alapvető tartalmi és formai 
újjászületése az orvosi témájú ikonográfiában is nyomon követhető. 
A gyógyító orvos gyakorlatára és társadalmi pozíciójára választ kapha
tunk az orvost ábrázoló művészeti — elsősorban festészeti! — alkotások
ból. A középkori program: a gyógyítás művészetének allegóriája, az 
„ars medica sacra” témakör tartalmazza egyrészt Jézus és a beteggyó
gyító szentek jeleneteit, másrészt az egyes betegségek ellen védő szentek 
ábrázolásait. A reformáció szellemi befolyására a 17. században a gyó
gyítás szent allegóriái, pl. Szent Kozma és Damján mirákuluma: a láb
transzplantáció vagy a beteggyógyítás németalföldi zsánerképeken han
gulatos háttérmotívummá válnak, orvosi környezetben, ahol ez már nem 
a csodának, hanem a sebészetnek vagy az orvosi praxisnak dokumentu
ma, azaz az „ars medica” területe.

Természetesen ez a változás nem egységesen, hanem az egyes európai 
államokban, a gazdasági és vallási átalakulás determináló szerepe nyo
mán, más és más formában jelentkezett. A középkori szent-ikonográfiát 
szigorú hagyomány szabályozta, és egységes jelképrendszere alapján 
többé-kevésbé egységes ikonográfiái típus alakult ki. így a betegségek 
ellen óvó védszentek attribútumai azonosak: a vizeletvizsgáló üveg és 
a patikaedény Szent Kozma és Damján kezében az orvostudomány és 
a gyógyszerészet szimbóluma, a foghúzó fogó Apollónia kezében a fog
fájósoké, a szemeit kehelyben vagy könyvön tartó Lucia és Otília a szem
betegeké, a sebére mutató Rókus a pestiseseké stb. Ezek az attribútumok 
általában összefüggnek a betegséggel vagy a gyógyítás eszközével, illetve 
a kínzóeszközzel; a védszentség indítéka vagy a szentek tevékenysége
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(pl. az orvos Kozma és Damján esetében), vagy megkínzatásuk módja 
(pl. Apollóniának a fogait tépték ki).1

A 15. század második felében két önálló, határozott nemzeti „karak
terű” stílusirányzat bontakozott ki Európában. Egyrészt a vallási te
matika elvilágiasodása jellemzi az itáliai reneszánsz festészetet, másrészt 
megjelenik a németalföldi világi-polgári életkép. Ennek a következménye 
az is, hogy az egyes gyógyítószentek helyébe az orvos, a sebész vagy a 
patikus alakja lép. A 17. században rekatolizáló flamand művészet meg
teremti a bibliai és a hagiográfiai zsánert is. A szent-, illetve a gyógyító
szent-ikonográfia újjáéledésére csupán az ellenreformáció korában kerül 
ismét sor a barokk stílusú „dráma-ábrázolás” szellemében. Bár a val
lási reneszánsz — azaz a reformáció — gyakran elutasította a világi re
neszánsszal és a humanizmussal való kapcsolatát, sőt kifejezte szemben
állását is, mégis a fennmaradt irodalmi, képzőművészeti, zenei stb. alko
tások alapján vitathatatlanul bizonyítható a kontinuitás. A világi művé
szet közvetlen előzményeit megtalálhatjuk a késő gótikus és a reneszánsz 
egyházművészetben és az udvari művészetben. A két korszak összetarto
zását legkifejezőbben Goethe ismerte fel, amikor Nápolyban járva meg
pillantotta Correggio Madonna del Latte című festményét: „A Madonnát 
ábrázolja és a gyermeket, abban a pillanatban, amikor éppen habozik 
az anya melle és a körték között, amelyeket egy angyalka nyújt neki. 
Tehát a kis Jézus elválasztása.”2 A jelenet meghitt realizmusa akkor is 
helytálló, ha az említett körték szilvák: a sárgák a szüzesség, a pirosak 
a szeretet szimbólumai.3 Az allegóriáktól mentes németalföldi polgári 
életkép viszont a reformáció eredménye, ezért a „modellek” megidézésé- 
vel lehetséges a magyarországi ikonográfia elemzése is.

A reformáció nyomására a középkori vallásosság a protestáns egyház
ban új tartalmat nyert. A középkor végén burjánzó szentkultuszt felvál
totta a mindennapi világi munka vallásos jelentőségének képzete. A re
formáció egészének teljesítménye az — Max Weber szerint -—, hogy 
a katolikus felfogással szemben megnövelte az evilági hivatásszerű 
munka erkölcsi hangsúlyát és az érte járó vallásos jutalmat.4 A huma
nista Erazmusra épülő lutheri bibliafordításban fogalmazódott meg első
ként a „hivatás” (Beruf) kifejezés. Ez tulajdonképpen a kereszténység 
eredeti tanításaihoz való visszatérést jelentette, egy ősi, már az Ószövet
ségben érvényesülő elv térhódítását, mely szerint az erkölcsi jutalom 
a munkálkodás anyagi sikerében fejeződött ki.5 A kálvinizmus munka
fogalma szerint a különböző munka egyenrangú, ezzel a világi személyek
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a papsággal egyenjogúvá váltak.6 Ez a szemlélet megfelelt a terjedő mer
kantilizmus igényének is, ugyanakkor a városi polgár hivatás-étosz 
eszméletében élő antiklerikális szemléletére is támaszkodhatott. Termé
szetesen a reformáció kulturális befolyása előre nem látott, akaratlan 
következménye a reformátorok tevékenységének, akiknek egyedüli ve
zérlő csillaga a lelki üdvösség elérése volt.7

E szemléletváltozás a 15—16. századi németalföldi festészetben tisztán 
kirajzolódik. Az első polgári témájú életkép, Jan van Eyck (1390 k.— 
1441) Az Arnolfini házaspár-a még élőkép 1434-ben, tele a késő középkor 
transzcendens világának jelképével; a tükör, a narancs, a gránátalma, 
talán a papucsok is, a keresztény mitológiából kölcsönzött allegóriák. 
„Jan van Eyck tükrében” — Eluizinga ezt a címet szánta művének, amely
ben egy egész korszakot kívánt bemutatni, mintegy tükröt tartva a 15. 
századi élet és művészet elé.8 A reformáció előestéjén elhunyt Hierony
mus Bosch (1450 k.— 1516) festészete még allegóriák sorozata. A refor
máció szelleme az első valódi életkép realizmusán érzékelhető, Quentin 
Metsys (1466—1533) A pénzváltó és nejé-n elsőként ábrázolta a 
gazdag németalföldi pénztőkés típusát. Az „eycki tükör”, amely koráb
ban Mária tisztaságának szimbóluma, illetve Prudentia kezében a tisz
tánlátás jelképe volt, már csak optikai trükk, benne megjelenik minden, 
ami szemben van, és ezért nem kerülhetett a képre. A realizmus diadalát 
a 16. század közepe után a paraszti életkép, Pieter Aertsen (1508?— 
1575), majd a paraszt Brueghel (1525 k.—1569) képei jelentették.9

A kálvinista hivatás-aszkézis kihangsúlyozása, a munka sikere mint 
a kegyelmi állapot egyedüli eszköze, a vállalkozó pénzszerzést is hivatás
ként értelmezte.10 A kálvinizmus művészetellenessége még Németalföl
dön is „képromboló” hadjárathoz vezetett 1566—1567-ben, mégis 
a puritánná vált protestáns egyház ezzel visszaadta a művészetnek a re
neszánsz korában egyszer már elnyert szabadságát.11 Az enyhüléshez 
természetesen jelentősen hozzájárult a 14—15. századi „devotio moder
na” vallási mozgalom, illetve az 1610-es úgynevezett remonstráns kálvi
nista mozgalom. A művész önállósult, a műalkotás piaci értékesítése 
— képsorsolások, árverések, vásárok útján — azonos értékű foglalkozási 
ággá vált. A festő már nemcsak megrendelésre dolgozott, hanem kis- és 
nagypolgári közönségének, pl. az antwerpeni piacon árulta képeit. A mű
vészi pálya — egyéb kereseti lehetőségként — más polgári foglalkozások
kal kapcsolódott össze. így pl. Jacob van Ruisdel sebész, majd orvos, 
David Teniers sebész vagy Jan Steen vendéglős volt.12 Mindez a realista

300



témák, illetve ábrázolások útját egyengette, vagyis a festészet elpolgária- 
sodását. Ezt Németalföld kettéválása, a független protestáns északi 
Egyesült Tartományok és a spanyol uralom alá került dél művészete 
hosszú ideig egységesen tükrözte. A flamand és a holland festészet elkü
lönülése Rembrandttal következett be, aki huszonhat éves korában meg
festett Tulp doktor anatómiai leckéjé-xe\ (1632) új útját nyitotta meg az 
1630-as évek holland realizmusának.13

A legkorábbi orvosi életképtípus egy sebészeti téma: a kooperáció, 
azaz a bolondok kövének eltávolítása. Tartalmi és formai változásai jól 
érzékeltetik a középkori misztika alól felszabaduló művészetnek a hét
köznapi realizmus felé vezető' útját. A modell életrehívója, Bosch, aki 
Kooperáció-ját 1475—1480 között festette, ezzel több mint kétszáz évre 
témát nyújtva a németalföldi világi zsáner számára. A késő középkor 
bonyolult szimbolikájában fogant téma valódi tartalmán ma is vitatko
zik a szakirodalom, értelmezésére a legszélsőségesebb elméletek születtek. 
Az allegóriát, amely a két eszme közötti kapcsolat szimbólumát látható 
formába öltöztette,14 sem a követők, sem az utókor nem tudta egységesen 
értelmezni. Esetleg a kuruzslás példája lehet, ahol a csalást és a butaságot 
az orvos, a szerzetes és a páciens személyesíti meg, az orvos fején a hol
land közmondásokból ismert tölcsér a csalás jelképe, a kő helyett ki
metszett virág pedig a butaságot szimbolizálja.15 Vagy talán egy korabeli 
vígjátéknak, Jan van Doesborch 1528 -1530-ban írott Lubbert-történe- 
tének képi megjelenítése a megcsalt férjről, aki hisz a kőmetszőnek, és 
e műtét árán akar bolondságától megszabadulni.16 Erre utal Jan Sanders 
van Hemessen (1504 k.— 1567 előtt) Sebész című képe 1541-ből, amely 
a kooperáció vásári praktizálását ábrázolja,17 a már kimetszett kövecs
kékkel és a műtéten szerencsésen átesett pácienssel, akinek balga áhíta
tánál csupán bolondsága a nagyobb. A Bosch-kép és egy utána készült 
bővített másolat (Rijksmúzeum), továbbá id. Pieter Brueghel (1525?— 
1569) A mallegemi boszorkány című rézkarca alapján felmerült egy rituá
lis kasztráció lehetősége is a jól, illetve helytelenül értelmezett aszkézis 
példázatára, melyet egy semita gnosztikus társaság gyakorolt, és amely 
a tökéletességhez vezető utat a kasztrálásban vélte felfedezni.18 A valódi 
életfegyelem és a világtól való csalóka menekülés dilemmájaa Hemessen- 
féle jelenettel kapcsolatban is felmerülhet: emellett szól a háttérben álló 
szép fiatal hitves szomorú ábrázata is. Maerten van Cleve (1527—1581) 
Kooperáció-ja a 16. század második felében rekatolizáló Flandriában 
készült: az egyházra utaló bíboros feje csupán a háttér ablakában
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tűnik fel.19 Az egymás mellé festett realista humorral telített jelenet
sorozat az 1563-ban Antwerpenben előadott utcai vándorkomédia elő
adása is lehetne.20 A kőeltávolítás után bátorságot nyert férfit kariki- 
rozza, ki karddal kíván elégtételt venni megcsalattatásáért. A kőmetszés 
ötlete minden valószínűség szerint összefüggött azzal a korai idegentest- 
elmélettel, amely a betegség okaként az organizmusba bekerült idegen 
anyagot vagy testet jelölte meg. Eszerint a fejbőr alatt levő kő okozója 
az őrültségnek vagy lelkibetegségnek, és ezt mint corpus delictit prezen
tálni kell.21 A 17. századi holland és a hatására kialakult francia, német 
koponyaműtét-ábrázolásokból eltűnt a szimbólum és az allegória, csu
pán egyszerű sebészi beavatkozást láthatunk, és kizárólag a páciens együ
gyű ábrázata, ökölbe szorított keze utal állapotára és helyzetére.22 
A boschi-bruegheli groteszkség helyébe a zsánerre jellemző kisfeszültségű 
komikum lépett.

Még plasztikusakban fejezi ki a szent-ikonográfiának világi polgári 
témává való átalakulását a 17. században Szent Kozma és Damján egyik 
attribútumának, a vizeletvizsgáló üvegnek megváltozott funkciója. Az 
orvos látogatását ábrázoló jelenetek diagnosztikai szimbólumává vált 
urinüveg a németalföldi orvosi életképek egyik típusán látható; Adrian 
van Ostade (1610— 1685), Gerard Dou (1613— 1675), Gerard Terborch 
(1617—1681), Gabriel Metsu (1629—1667), Jacob Toorenvliet (1635— 
1678), de főként Jan Steen (1626— 1679) festményein. Bár a témát köz
vetlenül a korabeli színházban, az itáliai commedia dell’arte színpadán 
szereplő doktor komikus figurája ihlette, mégis a 17. században kialakult 
orvosi praxist ábrázolja. Hiszen e festők kortársa volt Thomas Syden
ham (1624— 1689), a modern klinikai gyógymód kialakítója, aki kötele
zővé tette az orvos számára a betegágy melletti közvetlen vizsgálatot. 
Az orvos látogatása a polgári lakásban téma Jan Steentől ma húsz válto
zatban ismert,23 és valamennyin a diagnosztikai módszerré lett vizelet
vagy pulzusvizsgálat látható. A régimódi bizarr ruhát öltött orvosnak 
és páciensének, a szerelembeteg ifjú nőnek teátrális, komikus jelenete 
tulajdonképpen ez, ahol a jellem- és helyzetkomikum egyszerre nyer 
ikonográfiái kifejezést. Az interieur egyes tárgyai: a mindig jelenlevő 
Cupido-szobrocska, az erotikus témájú festmény a falon, a hatalmas 
baldachinos ágy, olykor a bejáratnál feltűnő gavallér, végül a kerítőnőre 
emlékeztető öregasszony figurája arra utal, hogy nemcsak a szerelmi 
bánat, hanem a terhesség ténye is nyerhetett itt megállapítást. Az egyik 
festmény (Hága, Mauritshuis) megerősíti ezt a feltevést, az orvos recept
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jére ezt írja: Nem tudok segíteni, ha ez a szerelmi baj körül van („Daar 
bat geen [medesyn] want hét is [minepyn]”). Egy másikon (Rotterdam, 
Museum Boymans van Beuningen) egy kaján mosolyú kisfiú kezében 
nagyméretű klistélyt tart, amit purgálásra használtak,24 itt talán a baj 
megszüntetésének ironikus eszközéül szolgál. Ez ugyanakkor annak a túl
zott orvosi szemléletnek is a parodizálása, amely a vizeletvizsgálatot 
mint egyetlen diagnosztikai módszert alkalmazta, illetve a klistélyozást 
mint kezelési módszert mindenhatónak tartotta. A francia Antoine 
Watteau (1684—1721) ezt ábrázolta A páciens a patikusoktól üldözve 
című karikatúrán, amelyen a hatalmas méretű klistélyek elől menekül 
a páciens.25 Ez az ötlet vált később egy erotikus karikatúra típusává 
a purgálásra várakozó félig mezítelen ifjú nő és a leselkedő gavallér 
ábrázolásában.

Magyarországon a németalföldihez hasonló változásról, a szent-iko
nográfiának világi témává való átalakulásáról, illetve a bibliai és szent 
zsáner kialakulásáról nem beszélhetünk, mivel nem jött létre gazdag 
polgárság, amely piacot jelenthetett volna a művészet számára. Pedig 
a 14. században virágzó Anjou-kori protoreneszánsz udvari művészet 
megteremtette a kontinuitás lehetőségét, s ez a világi művészet kibonta
kozását elősegíthette. Legszebb korai bizonyíték erre a 15. századi itáliai 
reneszánsz pátoszát, a Gattamelata- vagy Colleoni-lovas szobor hatását 
idéző, a hazai freskó- és miniatúrafestészet ihlette egykor szabad téren 
álló — azóta elpusztult — Kolozsvári Márton és György nagyváradi 
Szent László-lovasszobra 1390-ből.26 Az udvari kódexfestészet minia- 
túráiban az Anjuok-kori, majd a Mátyás- arckép- és történelmi festészet 
válik általánossá. A Képes Krónika-ban az udvari piktor, Medgyesi Miklós 
1370—1380 között Nagy Lajos király portréját olyan hitelességgel ábrá
zolta, hogy ennek alapján még a király betegsége, a lepra is diagnoszti
zálható.27 A király születését bemutató miniatúra a korabeli szülészeti 
gyakorlat dokumentuma.28 Ehhez hasonlót festett Masaccio a quattro
cento nagy művésze 1427—1428-ban egy alkalomra készült tálcára 
( A gyermekágyas asszony látogatása). Az Anjou-kori Képes Legendárium 
gazdag legendasorozatának 1320—1330 között festett életképszerű mini- 
atúrái a hagiográfiai művészet korai elvilágiasodását jelzik. Hertul mester 
pl. az Assisi Szent Ferenc-legenda egyik jelenetén hitelesen ábrázolja 
a leprásokat kötelezően előírt öltözetükben. A 15. század második felé
ben Mátyás udvara az itáliai reneszánsz egyik Alpokon túli első közve
títője Közép-Kelet-Európa felé, elsősorban Lengyelországba.29 (A Wawel
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modellje a budai vár volt!) A középkori magyar államot a török hódolt
ság törte szét, következménye a reneszánsz udvari művészet centrumai
nak (Buda, Esztergom, Visegrád) pusztulása és török uralom alá kerü
lése, továbbá a magyar etnikum közel egyharmadának a pusztulása.30 
Ezzel megszűnt a közvetítő a főnemesi, főpapi székhelyek felé, amelyek 
a reneszánszban kibontakozott udvari művészetből táplálkoztak. Ugyan
akkor Magyarországon az itáliaihoz vagy a németalföldihez hasonló 
nemzeti kultúrát teremtő polgárság nem alakult ki.

A magyarországi társadalmi fejlődés meghatározó tényezője a széles 
körű köznemesség sok évszázados szerepe. A magyarországi és a lengyel- 
országi fejlődés a nyugat-európaitól abban tér el, hogy gyenge polgárság 
mellett erős köznemessége volt, jogokkal és privilégiumokkal rendelkező 
átmeneti réteg az uralkodó főnemesi osztály és a jobbágyság között. 
E széles körű köznemesség egyetlen kötelezettsége a katonai szolgálat 
volt, amely meghatározta mentalitását: bizonyos mesterségek lenézését és 
rendkívüli érzékenységét a szabadságjogok, privilégiumok iránt.31 A feu
dális patriotizmus, nemzettudat — igaz, hogy alkotmányosan körül volt 
határolva — sokkal korábban érvényesült, mint a polgárságban. 
Az iparos-kereskedő réteg, a polgárság a középkor óta nagyrészt német 
volt, amely csupán várostudatra, lokálpatriotizmusra épített, ehhez 
fűződtek jogai, privilégiumai. Ezzel magyarázható a polgárság gyengesége 
és széttagoltsága mind vallási, mind politikai tekintetben, és ezért a mű
vészet elpolgáriasodására lehetőség sem volt. A világi polgári életkép-* 
festészet helyett a széles körű főnemesi és nemesi fogantatású, nemzettu
datra építő barokk monumentális művészet születik a 17. században. 
Talán egyedül a kálvinista magyar polgárság könyvillusztrációiban 
találkozhatunk a polgári, így az orvosi zsánerrel, természetesen a műfaj
nak megfelelő, eltérő funkcióval.

Az egyházi művészet elvilágiasodásának is a 13. századra nyúlnak 
vissza a gyökerei, emlékeit a falkép- és a miniatúrafestészet Őrizte meg. 
A világi téma vallási művekben való megjelenésének egyik legkorábbi 
ábrázolásai a fürdőéletből merítik tárgyukat. A 15. században széles 
körben elterjedt a férfiak és a nők közös fürdőzése, amely jó alkalmat 
nyújtott az erkölcsi szabadosságra is. A kor természetes szokását mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1390—1400 között festett Vencel- 
biblia keretdíszeibe erotikus fürdőjelenetet rejtett a miniátor.32 Vencel 
király és a fürdőslány históriája nyomán a fürdőélet elevenedik meg: 
a gyakran mezítelenül ábrázolt fürdőslány mestersége jelképeivel, a dé
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zsával és a levélfonatból készült legyezővel jelenik meg. A szakszerű 
tisztasági és a gyógyfürdőzés izzasztó fürdővel járt együtt, a fürdőslányok 
kis favödrökből öntözték a vendégre a vizet, miközben legyezővel csap
kodták annak hátát, karját, lábát. Az emblematikus jellegű jelenetsor 
több Vencel könyvtára számára készült vallási és világi kódexben is elő
fordul, így a Biblioteca Corvinianába került Haly Aberudian Ptolemaiosz 
Quadripartitumához írott arab nyelvű kommentár latin fordításában is.33 
Egy másik erotikus jelenetben életre keltett bibliai téma Besztercebányán 
(Banská Bystrica) Mátyás király fia, Corvin János palotájának (későbbi 
Thurzó-ház) egyik földszinti termében fennmaradt freskóin Zsuzsanna 
és a vének szokatlan ábrázolása.34 Az ótestamentumi téma (Dániel 
könyve, apokrif iratok, 13. fej.) itt a bányavárosokban elterjedt Dániel- 
kultuszhoz kapcsolható, Dánielt ugyanis a 15—16. században védszent- 
ként tisztelték.35 A reneszánsz festészet 16. században elterjedt kedvenc 
témája volt, hogy az igazságtalanul megvádolt Zsuzsannának Dániel 
bölcsessége szolgáltat igazságot. Az 1480—1490 között festett freskón 
a fürdőző Zsuzsanna és a leselkedő vének megszokott ábrázolása szo
katlanul frivol jelenetben tűnik fel: a dézsában fürdőző meztelen ifjú 
lányt jobbról-balról két vénember ragadja meg. Nem tudjuk pontosan, 
hogy a gazdagon dekorált terem milyen funkciót töltött be a palotában, 
mindenesetre nagy ünnepségek és vidám mulatságok színhelye lehetett 
a dudát fújó ifjú és a medvetáncoltatás-jelenet falképe alapján is. A meny- 
nyezeten levő Mátyás-címer és Besztercebánya városcímere arra utal, 
hogy ünnepélyes fogadások színhelye volt.

A bibliai témák és a szentlegendák a 13— 14. századi falképek és minia- 
túrák után zömmel a 15. század közepe és a reformáció között festett 
táblaképeken maradtak ránk. A bibliai alakok és a szentek életének 
gyógyító jelenetei gyakran életképszerű ábrázolások, korabeli viseletben 
és környezetben. Ezek a festmények a művelődés- és az orvostörténet 
számára igen gyakran forrásként szolgálnak, főként az elméleti munkák
ban ritkán illusztrált praktikus mesterségek esetében. így pl. Mária szüle
tése a szülészeti gyakorlatnak, az irgalmasság testi cselekedetei a közvet
lenül végzett betegápolásnak vagy — a hazai ikonográfia kedvelt témája, 
Árpád-házi Szent Erzsébet leprásfürdetése — a lepraügy történetének 
a dokumentuma.

A gótikus és reneszánsz stílusú szentzsánerek a 16—17. századi világi 
zsáner előzményei. Ez a képtípus szolgál mintaként a barokk kor szent
ikonográfiájához. Egyrészt a németalföldi, főként a rekatolizáló flamand
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festészet a protestáns holland hatásra életképekben kelti életre a bibliai 
alakokat, beteggyógyító szenteket, a példázatok megszemélyesítőit stb. 
Másrészt Európa katolikusnak maradt államaiban, így Magyarország 
nagy részében is a 17. században megerősödő ellenreformáció hatására 
a barokk ihletésű drámaábrázolás, azaz a hitet szolgáló látványosság 
determinálja a témaválasztást és az ábrázolás formáját. A reformáció 
támadásait az erősen megrostált szentek közül csak néhány éli túl, 
azok, akik tevékenységükkel erkölcsi példaként szolgálhatnak az emberi 
„hivatás” kifejtéséhez. így lépnek az egyes betegségek elleni védszentek 
helyébe a betegeket ténylegesen is gyógyító szentek.

A flamand bibliai zsáner kedvelte a példázatot, így pl. az irgalmasság 
testi cselekedeteit vagy az ótestamentúrni Tóbiás történetét, ám a szente
ket ritkábban, ez alól talán az irgalmasságáról híres Tours-i Szent Márton 
kivétel. Az ellenreformáció korát túlélő népszerű magyarországi gyógyító
szentek: Kozma és Damján, a medicina védszentjei a középkor óta 
nagy tiszteletnek örvendő és leprásokat gyógyító Árpád-házi Szent 
Erzsébet, a pestis ellen védő Szent Rókus, a szombathelyi születésű 
Szent Márton püspök. A 15. századi legendajelenetet a csoda ábrázolásá
nak vágya motiválta, a 17. században ugyanennek érzelmi funkciója 
van: a látványos, hitet szolgáló felebaráti szeretet. Legtipikusabb példája 
ennek az új tartalomnak a Kozma—Damján-tisztelet új szemlélete: 
a német és az olasz gótikus és reneszánsz festészetből (Sváb mester, 
Fra Angelico, Peselino stb.) ismert „láb-transzplantáció” jelenete, amely 
szerint az amputált láb helyébe egy halott lábát ültették át, csupán csoda, 
hiszen a valóságban ma sem valósítható meg. A hazai ikonográfiából 
ismert 17—18. századi ábrázolások a lelki „orvossággal” segítő emberi 
irgalmassághoz kívánnak példát mutatni.

A reformáció korát megelőző hazai késő gótikus és reneszánsz stílusú 
szent-ikonográfiának vannak valódi zsánerszerű képei, ennek lehetősége 
éppen a beteggyógyító jelenetekben rejlett. Első életképeinknek tekint
hetők Árpád-házi Szent Erzsébet leprásfürdetései, melyek a szent kultu
szának hazai eredetű típusai (kassai, 1474— 1477. bártfai, 1477—1485. 
szmrecsányi, 1510.).36 Kiemelkedik a Kassai Szent Erzsébet-legenda 
mesterének ciklusa, melynek fő erénye a valóság életképszerű közvetlen
séggel történő ábrázolása, a reális érzékkel megfestett mellékalakokig 
és hátterekig a zsánerszerű motívumok teljes felsorakoztatásával.37 
A magyarországi lepraügy kutatása számára ezért válhat egy festmény 
forrásértékűvé, melyről nemcsak a betegség diagnosztizálása lehetséges,
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hanem a középkori gyógyítás módszereinek megismerése is. A leprára vo
natkozóan ugyanis oklevelek, rendeletek, dekretáliszok, adománylevelek 
tájékoztatnak, de a kitaszított és megbélyegzett leprások orvosi ellátásá
ról igen keveset tudunk. A leprásfürdetések közül a realista ábrázolás 
legszebb példája a kassai Szent Erzsébet betegeket ápol legendajelenet, 
amelyen Erzsébet társnó'ivel a leprosórium egyik kórtermében bélpokloso- 
kat fürdet,38 körülötte kezelésre várakozó és ágyban fekvő betegek cso
portja. A jelenet választ ad a kórra, a gyógymódra, a gyógyitó személyére 
vonatkozóan. A fadézsában fürdetett fiú lepromatosus leprában szenved: 
arcán, karján és mellkasán barnásvörös plakkok (hólyag) vannak, az el
torzult felső végtagok az ízületek zsugorodását és az izmok sorvadását 
mutatják. Általában jellemző az arckoponya elváltozása, a korai ráncoso- 
dás, a fülkagyló megvastagodása, a szemöldök- és a szemhéjszőrök ritku
lása, eltűnése, a soha le nem csukódó, alvás közben is nyitott szemek és 
a leírhatatlanul szomorú arckifejezés. A leprások gondozását — a fertő
zéstől való félelem miatt — csak szerzetes- és apácarendek vállalták, 
kezelésük alapja: a higiéniás körülmények biztosítása mellett a fürdetés, 
a kenőcsök és a gyógyitalok alkalmazása, a fekélyes csomók felmetszése 
és kitisztítása, olykor érmetszés alkalmazása.39 A fürdődézsa mellé elő
készített sebészolló, kenőcsös tégely és az egyik aszisztens kezében levő 
értál is emellett szól. A jelenet pontos, élethű realizmusa alapján a művé
szettörténeti kutatás (Balogh Jolán, Radocsay Dénes) a németalföldi 
festészettel való rokonságot feltételez.

Az 1526 után bekövetkezett politikai-vallási változások, de legfőkép
pen a középkori nemzeti állam szétesése következtében megszűnt köz
vetítő-kisugárzó udvari művészet és a hazai polgárság hiánya ország
részenként más-más helyzetet teremtett. A kontinuitás egyedül Észak- 
Magyarországon maradt fenn, ahová a tizenhárom szepesi város köz
vetítette a Lengyelországból visszaérkező Mátyás-kori udvari művésze
tet. Az elzálogosított városok késő reneszánsz stílusa főként építészeti 
jellegű, ikonográfiái hatása elenyésző. A kálvinizmus puritanizmusa és 
képellenessége egyébként sem talált Magyarországon talajra, templomaik 
kazettás mennyezetei, faragott szószékei, gazdag himzései bizonyítják 
ezt. A zömmel unitáriussá lett Erdélyben tipikus a napjainkig élő népi 
reneszánsz díszítőművészet.

A 16—17. századi magyar politika meghatározója az idegen Elabsburg- 
uralom és a független erdélyi fejedelemség. A monarchia legfőbb támasza 
a katolikus egyház, a protestantizmus politikai és irodalmi küzdelmei
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összekapcsolódtak a nemzeti függetlenségért vívott harccal. A három 
országrész vallási, illetve politikai differenciálódása folytán más-más 
a művészeti igénye a magyar köznemesség soraiban gyökeret verő kálvi
nista puritanizmusnak, az erdélyi és felvidéki szász lutheránus német vá
rosi lakosságnak és a négy bevett felekezet türelmi rendszerét 1557-tó'l 
érvényesítő Erdély népességének.

A felvidéki lutheránus városok egykor virágzó táblaképfestészete, fa- 
szobrászata a reformáció nyomására megszűnt. A tridenti zsinat harma
dik ülésszakában hozott úgynevezett Tridenti Hitvallás (1562—1563) 
újabb dekrétuma szabályozta a szentek tiszteletét is. A szentek, gyógyító
szentek tiszteletét tehát átmenetileg a katolikus egyház is mérsékelte. 
Mindezt természetesen nem váltotta fel a világi zsánerkép iránti érdeklő
dés, sem piaci igény, csupán a török—magyar és a kuruc—labanc küz
delmek kötötték le a közvélemény figyelmét.

A nemzeti függetlenség politikai programjának ikonográfiái jelensége 
a 16. század közepétől kezdve a történeti személyek és jelenetek — gyak
ran a vallási tematikában is — nemesi, főnemesi viseletben történő meg
örökítése. A németalföldi festészetben ugyanakkor még hasonló körül
mények között — pl. a szabadságharc jeleneteit ábrázoló képeken is — 
a zsáner dominál. Tábori kötözőhely főcímet kapta az az 1649 után festett 
Jelenet a spanyol—németalföldi háborúból csatakép, amelynek középpont
jában egy sebészeti jelenet látható, ahol a sebesültek ellátása, a golyók 
eltávolítása mellett, híven a realitáshoz, halottfosztogatás is folyik.40 
A flamand mester az égi jelenetről is gondoskodott; a barokk eposz szer
kezetéhez hasonlóan Isten angyalait, a Békét és a Háborút küldi a csata 
sorsának eldöntésére. A spanyol páncélos lovasok tömör sorfala és 
a németalföldi népfelkelés gyalogosai közé ékelődött tábori kötözőhely 
a vesztes németalföldieké, ez is jelzi, hogy az ütközet kimenetele eldőlt 
a spanyolok javára. Ha ezt a csataképet összehasonlítjuk a hazai főúri 
kastélyok (Sárvár, Csáktornya, Németújvár) monumentális méretű csata
jeleneteivel, megállapíthatjuk, hogy zsánereknek ezekben a nyomát sem 
találjuk. A törökellenes program aktualitása és az ősök heroikus vállal
kozásainak dicsőítése a barokk udvari falképfestészetben jutott kifeje
zésre,41 amelyeken a kisméretű polgári és paraszti zsáner nem kaphatott 
helyet. A választott metszet előképeit az aktualitás szabályozta (a sárvári 
freskók pl. Antonio Tempesta Aemilius római hőstettei metszetsorozata 
után készültek.42

Hagyomány és aktualitás jellemezte az ellenreformáció korában újjá

308



éledő gyógyítószent ikonográfia tartalmát és formáját. A figyelem első
sorban a nemzeti szentek (István, Imre, László, Erzsébet) vagy az állam- 
alapítás korába visszanyúló, esetleg I. István személyéhez kapcsolódó 
szentek, mint pl. a savariai születésű Szent Márton vagy Kozma és Dani
ján felé fordult, akiknek alakja először nem kisebb szentereklyéken, 
mint a koronázási paláston (1031) és a magyar koronán, a „corona 
graecá”-n (1074— 1077) fordul elő.43 A barokk kori Rókus-kultusz az 
egyetlen, amely nem illeszkedik politikai programunkba, ennek kizáró
lag orvostörténeti vonatkozású magyarázata van. A 18. század végéig 
Európa és Magyarország lakosságát rettegésben tartó és tizedelő pestis- 
járványok emlékeként ma is ott állnak egy-egy város főterén — a járvány 
elmúltával — felállított pestis-oszlopok, tövükben Rókus és Sebestyén 
alakjával. A középkori Európa három nagy tömegméretű, gyakran ismét
lődő járványa — a lepra, a pestis, az anyarozsmérgezés (ergotizmus),' 
ehhez járult 1493 után a szifilisz —- közül a pestis bizonyult a legtartó
sabbnak. A leprások szigorú elkülönítése folytán, illetve az ergotizmus 
okozójának: a gabonával, főként rozzsal keveredett élősködő anyarozs
nak a kivonásával, fokozatosan megszűntek ezek a járványok. Az ergo- 
tizmusnak vagy ahogy a középkorban hívták, a „Szent Antal tüzének” 
megszüntetésében igen nagy szerepe volt a gyógyításukra alapított an- 
tonita rendnek. A középkori Remete Szent Antal-ikonográfia értelmezése 
csakis a ma már „kihalt” kór tüneteinek és az antoniták szerepének alapos 
ismeretében lehetséges.44 Sajnálatos tény, hogy ezt a művészettörténeti 
szakirodalom figyelmen kívül hagyja, ezért a Szent Antal megkísértése 
ábrázolások furcsa szürrealista vízióit, e víziókat kiváltó okokat nehezen 
értékelheti.45 Az összefüggés a képek és a betegség között annál inkább 
kézenfekvőnek tűnik, mert az ergotizmus kihalásával egyrészt az antonita 
rendet feloszlatták, másrészt a Remete Szent Antal-„megkísértése” téma 
is eltűnt a festészetből.

A Szent Márton-ikonográfia értékeléséhez érdekes összehasonlítást 
nyújt egy késő középkori gótikus magyarországi táblakép, egy, az ellen- 
reformáció szellemét sugárzó barokk oltárkép, illetve egy németalföldi 
szent zsáner azonos legendajelenete. A hagyomány és az aktualitás nem
zeti programja határozza meg a hazai barokk festmény tartalmát. 
A Szent Márton megosztja köpenyegét a koldussal jelenetek szerkezete 
mindkettőben azonos: Márton lovas alakja és a koldus a középpontba 
állítva teljesen megegyezik. Az 1490— 1500 között festett Márton és 
a koldus jelenetet46 a csoda inspirálta: a zsánerszerű táj- és épületháttér
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egyik ablakában a példakép, Jézus éjszaka megjelenik Mártonnak, és 
közli vele: a koldus ő maga volt, és ezután a pogány Márton megkeresz- 
telkedik.

Az ellenreformáció korának vallási-politikai programja bontakozik ki 
a Dunántúli festő 1670-es években készült Szent Márton kíséretével és 
a koldussal című képén.47 Márton — akinek nőies arca talán a jótékony
kodó templomalapító gróf Erdődyné Batthyány Erzsébet arcvonásait 
idézi — és kíséretének minden tagja főnemesi nemzeti viseletben jelenik 
meg, a dicsőséges ősöket kereső nemzeti program igazolására. Szent 
Márton István király, majd az ország patrónusa (patronus regni),48 
népszerűsítője a magyarországi jezsuiták koncepciójának, amely szerint 
a török kiűzése a vallási egységnek — természetesen a protestánsok nél
küli — helyreállításával oldható meg. Szerepe azonos az ellenreformáció 
programjában megjelenő „Regnum Marianum”, illetve „Patrona Hun
gáriáé”49 funkciójával. Végül a harmadik festmény a németalföldi mester, 
idősebb Jan Brueghel (1568—1625) 16. század végén festett Szent Márton
ja, a miniatúrafestészet remeke, amelyen a mester — bár apró méretben, 
de — tömegjelenetté varázsolta a szent-zsánert.50 Hétköznapi környezet
ben, egy kis falu piacán történik a köpeny megosztása, amelynek csodá
jára koldusok és nyomorékok hada seregük. A jelenet a világi életképek 
vásári foghúzó- és kuruzslóábrázolásaihoz hasonló, a csoda tányéré 
a koldussereg hátrahőköléséből és tágra nyitott tekintetéből következ
tethetünk. Ezek az alakok a realizmus csúcsára jutott mester mély emberi 
érzéssel ábrázolt nyomorult koldusai. Valódi szánalmat keltenek ben
nünk, amit a középkori táblaképpel kapcsolatban sem érezhetünk. Nem 
beszélve a barokk jelenetről, amelyen az egyetlen nyomorék koldus mel
lett csupa gazdag főnemes úr veszi körül a csodatevő szentet.

A flamand bibliai zsáner gyakori hasonló témája Az irgalmasság testi 
cselekedetei, amelynek két típusa ismert: az egyik egymás mellé festett 
életképsorozat, mint pl. Joost Cornelisz Droochsloot (1586—1666) 1642- 
ben festett képe ;51 a másik típus egységes jelenetbe foglalja az egyes cse
lekedeteket megjelenítő csoportokat, mint pl. Frans Francken II. (1581— 
1642) nem is egyszer megfestett képe.52 Ugyanehhez az ótestamentumi 
témakörhöz kapcsolódik a másik kedvelt téma, az apokrif (ill. deutero- 
kánoni) könyvek népszerű története: a Tóbiás meggyógyítja apja vaksá
gát (Vulgata: Liber Tobiae), amely az itáliai és német reneszánsz festé
szetben is elterjedt (Neri di Bicci képe az 1460-as évekből az Esztergomi 
Keresztény Múzeumban, Veit Stoss fa szoborcsoportja a nürnbergi
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Germanisches Nationalmuseumban stb.). A Tékozló fiú mesterének 
műhelyében festett, a 16. század második feléből való tábla53 az előzőhöz 
hasonlóan epizódok sorozatában ábrázolta a történetet. A realista ábrá
zolás diadala Rembrandt Tóbiás-a (Stuttgart, Staatsgalerie)54, aki valódi 
hályogműtétet végez apja szemén a kezében levő hályogeltávolító késsel. 
Az elmélyült drámaiság igazi csúcspontja ez a jelenet, itt a tét a szemmű
tét sikere. Ezért Rembrandt a hagyományostól eltérően (a kísérő Raphael 
arkangyal és a halmotívum helyett) éppen ezt a pillanatot ragadta meg. 
így alakult át a bibliai zsáner világi-orvosi zsánerré, egy hályogműtét 
ábrázolásává! Nem véletlen, hogy e témák hiányoznak a hazai barokk 
festészetből, hiszen sem nemzeti tradíció, sem aktuális program nem fű
ződött képi megjelenítésükhöz. Pedig Az irgalmasság cselekedetei-nek 
1370—1400 között festett freskósorozata a lőcsei minoriták templomá
ban bizonyítja, hogy a témának voltak előzményei, amelyet — inkább 
a német festészethez közelálló — zsánerszerűség, illetve a groteszk elő
adásmód jellemez.55

Az ellenreformáció politikai és kulturális programjának a barokk 
művészetben újjászülető Kozma- és Damján-kultusz felelt meg. Már 
a reformációt megelőző évszázadokban az orvosi fakultások patrónusuk- 
ként tisztelték őket: elsőként a kölni 1388-tól és a reformáció előtt köz
vetlenül éppen a wittenbergi 1502-től kezdve.56 Az I. István személyéhez 
kapcsolódó, koráig visszanyúló tiszteletben a nemzeti szentek tisztelete 
a múlt tradíciójával találkozott. Az írásos dokumentumok, képi emlékek 
és patrociniumok tanúsítják, hogy az Árpád-házi, majd az Anjou- 
királyok védszentjeik egyikét tisztelték bennük. Az ismert 115 forrásból 
1530 előtti 70 emlék, ebből a palást, a korona, a beszterci aszperzórium, 
III. Endre házioltára (berni dyptichon), a Magyar Anjou Legendárium 
az uralkodócsaládhoz követlenül kapcsolódó relikviák.57 Erre a tiszte
letre alapítva rendelte el I. Ferdinánd 1564. január 12-én Szent Kozma 
és Damján napjának a megünneplését a bécsi egyetemen, amit később 
1644-ben erősített meg III. Ferdinánd ordója.58 A Habsburg-uralmat 
támogató hazai jezsuita rend újította fel tiszteletüket a 18. században. 
Lehet, hogy merész feltételezés, de talán éppen ez a magyarázata annak, 
hogy e késői tisztelet — az államalapítás koráig visszanyúló hagyomány 
ellenére — elszigetelt és jezsuita indíttatású maradt. A nagyszombati 
egyetem orvosi fakultásán is csak 1773-tól ünnepelték meg napjukat 
Ignatz Schweger pozsonyi főorvos javaslatára.59

A barokk kori ábrázolásoknak a gótikus stílusú táblaképekkel nincs
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kapcsolatuk. A fennmaradt észak-magyarországi tíz táblakép és nyolc 
faszobor közül csupán két, 16. század elején készült legendatöredék van: 
Kozma és Damján a bíró előtt és Kozma és Damján lefejezése jelenetek; 
az ars medica sacra számára talán a sorozatból hiányzó „láb-transzplan
táció” ábrázolás lehetne érdekes.60 Rokonságuk az 1320—1330 között 
festett Anjou Képes Legendárium miniatúrasorozatával valószínű, mind
kettő érdekessége: az orvosi és a gyógyszerészi viselet. A Legendárium 
képein a bolognai egyetem doktorainak ruháját viselik, a szepeshelyi 
táblákon az egyik szent orvosi, a másik gyógyszerészi viseletben látható.61 
A bárfai Szent András-oltár tábláján 1460 körül Szent Kozma az egyete
meken ünnepélyes alkalmakkor viselt talárban, Szent Damján pedig 
gazdag patikus polgárként jelenik meg, övén sebészkészlettel, a sebészet 
jelképeként.62 A világi orvosi viseletén kívül más orvosi vonatkozású 
vagy zsánerképszerű ábrázolás nem maradt fenn róluk. Páratlan iko
nográfiái értékű festmény Czottmann Bertalan gyógyszerész és felesége 
fogadalmi képe.6i Jelentősége egyrészt a szokatlan ikonográfiái program
mal magyarázható, másrészt az első ismert patikus portréja is egyben. 
A két oldalon térdeplő donátor pár feje fölött és közöttük urnából 
felfutó Jesse fájának ágaira a patrónusok kerültek, a készíttető foglalko
zásának megfelelően ebből tizennégy gyógyítószent. A fejük felett köz
vetlenül Szent Kozma és Damján fél alakos képe látható. A névadó véd- 
szenten, Bertalan apostolon kívül Czottmann feje fölött a gyógyszerészet 
patrónusa, Damján látható, patikaedénnyel és spatulával, a donátorral 
azonos ruházatban: széles prémszegélyes köpenyben, a teljes hit és mes
terségbeli azonosulás kifejezéseként. A fogadalmi kép a reformáció 
előtti évben, 1516-ban készült, a reneszánsz öntudatos gyógyszerész 
polgárának adományaként.

A 18. században újjáéledő tiszteletnek a középkorival nincs kapcso
lata: a jezsuita rend működésének köszönhető a néhány oltárkép és 
patikát díszítő kis méretű festmény, merőben új tartalommal és formával. 
A jezsuiták befolyását mi sem bizonyítja jobban, mint az általuk létesí
tett kőszegi rendházi patika Ettl-féle Kozma—Damján-képe. Valamennyi 
barokkk stílusú festmény közös jellemzője a középpontban levő egyik 
szent, pontosabban a kezében felmutatott patikaedény, a betegek lelki 
vigaszát szolgáló lelki „orvosság” szimbóluma. Ez a tartalom és forma 
az osztrák festészet nyomán alakult ki. A barokk mester, Paul Troger 
(1698—1762) rézmetszete után festette id. Dorfmeister István (1725 k.— 
1797) a káldi templom egyik mellékoltárát, ez inspirálta az 1740-es
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években készült kőszegi jezsuita patika interieur-képét is.64 Franz Ambros 
Dietel (fl730) rézmetszete után festette mestere a kéthelyi fogadalmi 
oltárképet, valamint egy ma már ismeretlen hollétű erdélyi patika azo
nos szerkezetű, de kis méretű vásznát.65 A patika-interieurök Kozma— 
Damján-képei vallási szerepük mellett világi funkciót is betöltötték, mint 
az orvostudomány és a gyógyszerészet jelképei. Ezek a barokk képek nem 
képviselnek nemzeti politikai programot, csakis az emberi irgalmasság 
látványos példaképei, és sem a Patronus Regni, sem a Patrona Hungáriáé 
barokk műfajának jellemző vonásait nem tartalmazzák (nemzeti szentek 
előtt könyörgő legyőzött török harcosok, mint pl. a győri egykori jezsuita 
templom oltárképén).

Az orvostudomány és a gyógyszerészet patrónusainak a tisztelete és 
e tisztelet tartalmának a megváltozása, jól érzékelteti azt a mélyreható 
átalakulást, ami a reformáció által indított vallási mozgalom szellemi 
következménye volt, s amely az ellenreformáció korának szentkultuszát 
is determinálta. Sajnos a 16. századi Magyarország társadalmi-politikai 
körülményei nem tették lehetővé sem a németalföldi vallási és világi or
vosi életképhez hasonló, sem az itáliaihoz hasonló önálló stílusú hazai 
barokk gyógyítószent-ikonográfia kialakulását. Az orvosi életkép csíráira 
csupán azokban a könyvillusztrációkban bukkanhatunk rá, amelyek 
a protestantizmus nyomására terjedő orvosi, tudományos-ismeretter
jesztő, magyar nyelvű irodalom magyarázatára szolgáltak. Rendkívül 
szegényes sokszorosított grafikánk néhány értékes orvosi illusztrációt 
tartogat számunkra. Érdekes módon a legelső, még valódi komikumot is 
„rejtegető” zsánerkép a magyar kálvinizmus fellegvárában, Debrecenben 
működő hitvitázó híres református püspök, Méliusz Ihász (Juhász) 
Péter népszerűsítő füveskönyvének, a Herbarium-nak (Kolozsvár, 1578), 
az első magyar nyelvű nyomtatott orvosi könyvnek a címlapja. A mű 
egyetlen illusztrációja tömöríti a tartalmat: a gyógyszerkészítés folyama
tát a gyógynövénygyűjtésen és -feldolgozáson keresztül egészen a patiká
ban történő árusításig. A zsánerre jellemző finom humor Méliusz alak
jában tűnik fel, aki laboratóriumi pipettával csöpögteti az ismereteket 
saját fejébe. Említést érdemel még az orvos Frankovits Gergely egy év
tizeddel későbbi Füveskönyv-ének (1588) egyetlen illusztrációja: önarc
képe a páciens betegágyánál vizelet- és pulzus vizsgálat közben. Végül 
egy 17. századi példa az orvos-gyógyszerész és városbíró Weber János 
Janus Bifrons (1662) című munkájának egyik illusztrációja sebészműhely
ben sebkezelést mutat be.
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Elemzésemben igyekeztem mind a vallási, mind a világi ikonográfiából 
néhány jellegzetes példával megvilágítani, hogy az ikonográfiának milyen 
forrásértéke van a történelemkutatás területén, és milyen fontos adatok
nak juthatunk a birtokába, amelyekkel a műveló'déstörténet, s ezen belül 
az orvostörténet is gazdagodhat. Az utóbbi években a szakirodalom 
többször felvetette ennek a területnek a magyarországi elmaradottságát, 
s figyelmeztetett a szentkultuszkutatás időszerűségére. Amellett, hogy 
hangsúlyozza a szentkultusz jelentőségét, amely elvezet az egyház gondol
kodást, kultúrát, gazdasági és társadalmi életet szabályozó tevékenységé
nek számos kulcskérdéséhez, figyelmeztetett arra a kutatható témakörre 
is, amit a reformáció és a középkori szentkultusz konfliktusa tartogat 
számunkra.66 Részben erre a kérdésre próbáltam választ adni egy konkrét 
szakterület oldaláról közelítve meg a problematikát, és ezért szándéko
san nem foglalkoztam az oktatást vagy a tudományt szolgáló, demonst
ráló orvosi ikonográfiával, mint pl. a reneszánsz és az azt követő anató
miai ábrázolások kérdése stb. A reformáció hatása — túl az említett 
konfliktuson — nemcsak a szentikonográfia megváltozásához, hanem 
a világi-polgári művészet újfajta realizmusához is elvezet bennünket.*
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Dömötör Ákos

Hazai Luther-mondáink

A monda mint romantikus tudósítás

Luther életrajza tele van múltról szóló romantikus tudósításokkal. Ahogy 
olvassuk vagy halljuk ezeket a történeteket, úgy tűnik, mintha a messzi 
múltban gyökerező' és jelenben ható szájhagyomány hosszú éveken át 
csiszolta volna őket. Tartalmuk valahonnan ismerős, csak nem tudjuk, 
honnan. Első hallásra megmaradnak emlékezetünkben.

A Luther-mondaciklus magyar változatainak konkrét elemzése és 
összehasonlítása előtt foglalkoznunk kell a monda és a legenda általá
nos műfaji kérdéseivel. A mondában kifejeződő lelki állásfoglalást 
a törzsi, családi viszonyok, tehát a vérségi kapcsolatok alakítják ki.1 
Éppen ezért a mondát sokkal nehezebb meghatározni, mint a legendát. 
A legenda vallásos elbeszélés, amelyet ünnepi alkalmakkor olvastak fel. 
A legenda a csoda előadásával lett a cselekvő erkölcs hirdetője.2 Ha a le
genda elhagyja a kolostor vallásos körét, a történelmileg létrejött hivő 
közösség világát, akkor kiszakad abból a szerves együttesből, amely ezt 
a műfajt legendává teszi. A környezetét megváltoztató legenda hihetetlen 
történetté válik, holott a mirákulumban, a természetfölötti csodát tar
talmazó elbeszélésben hittek a vallásos közösség középkori szerzetes 
tagjai.

A monda életével lényegében ugyanez a helyzet. Ha a monda kisza
kad családi környezetéből, a vérségi kötelékek élő szövetéből, akkor 
fokról fokra nehezen elhihető elbeszéléssé válik. A műfaj történeti infor
mációja mellett erősödik a közösség egykori összetartozását hirdető esz
tétikai motívum. A Lutherről szóló igaz történetek akkor lettek mondák, 
amikor ezeket az életrajzi eseményeket rendszeresen példákként emleget
ték, és így a hagyományozódás folyamán az elbeszéléseknek egymástól 
többé-kevésbé eltérő változatai alakultak ki. Ennek az epikai anyagnak, 
amely Luther személye körül fokozatosan jött létre, el kellett szakadnia
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közvetlen történeti valóságától, hogy mint mondaciklus tovább hagyo- 
mányozódjék, és céltudatosan közvetítse az erkölcsi tartalmat. Luther 
életmotívumai a protestantizmus narratív motívumaivá váltak.

Luther-mondák tematikai térképe

Ha áttekintjük a Luther-mondákat, néhány csoportot különböztethetünk 
meg ebben az elbeszélő anyagban. A Luther-mondák egy része a nagy 
reformátor életét kíséri végig születésétől haláláig. Ebben a csoportban 
számottevő csomópontokat figyelhetünk meg, amelyek a monda általá
nos meghatározásával kapcsolatba hozhatók. Különösen azok a Luther- 
mondák feltűnőek, amelyek rendkívüli eseményt elevenítenek föl, illetve 
szokatlan cselekményt magyaráznak meg. Ilyen képzettársítást teremtő, 
különös pont Luther életében születésének az a részlete, hogy az újszü
lött kisfiú a Márton nevet kapta.3 Ez a tény teszi lehetővé a Luther- 
mondaciklus gondolattársításon alapuló kapcsolatait a Tours-i Szent 
Mártonról szóló legendakörrel.

Másik kivételes mozzanat Luther életrajzában a felnőtt ifjú szerzetes- 
rendbe való belépése, a villámról szóló monda, amely egy természeti 
jelenségnek az emberi lélekre gyakorolt hatásával magyarázza Luther 
elhatározásának egyéni indítékát.4

Gyanús, baljóslatúnak tűnő eset Luther elrablása és Wartburgba szál
lítása.5 A monda a sejtelmes környezetet sajátos módon ábrázolja egy 
embercsoport gondolkodására jellemző vonásokkal.

A Luther életrajzának részleteit megörökítő mondák másik csomó
pontját képezi a reformátornak az ördöggel való találkozása.6 A népi 
próza e típusai és változatai rávilágítanak arra, hogyan gondolkodott 
a reformáció korának népe. Tehát nem csupán a Luther életével kapcso
latos valódi események figyelemre méltók, hanem az ördögről vallott 
nézetek korabeli megítélése is.

A monda lényege André Jolles szerint az örökös és az örökség kérdése. 
A mondában tulajdonképpen öröklésről van szó. Bizonyos korok mon
dái abban különböznek egymástól, hogy az örökség tárgya és az örökös 
személye lényegesen megváltozik. A régi mondákban az örökösök sze
mélyét főleg királyok, főnemesek képezik, és az örökség tárgya általában 
a hatalmat jelentő trón vagy birtok.7
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A Luther-mondák középpontjában szintén örökség áll. Luther Márton 
tevékenysége révén szellemi örökséget vesz át. A nagy reformátor a hozzá- 
fűzó'dő elbeszélő' hagyománynak azért olyan különös alakja, mert ki
választódását, sajátos küzdelmét a nemcsak őt illető szokatlan szellemi 
örökségért a korábbi mondapárhuzamokkal nem lehet megmagyarázni.

Luther szellemi öröksége maga a Szentírás. Ez a hagyomány a középkor 
európai legendavilágával fonódott össze. A legenda mint ünnepekkor 
előadott, felolvasott elbeszélés a Biblia történeti hagyománya mellett 
befolyásolta az emberek magatartását, sőt annak specifikus formáinak 
a kialakulásához is hozzájárult. Ezenkívül bizonyos társadalmi feszültsé
gek művészi feloldását szolgálta a műfaj antifeudális bírálatával, és ha
tott a bibliamagyarázatokra. A legenda „kolostori kritiká”-ja társadalmi 
kiterjedést nyert a reformációban.

Míg a korábbi tradicionális kultúra részei a meglevő törzsi-családi- 
vérségi kapcsolatokra nyúltak vissza, és így jöttek létre, addig Luther 
és a reformáció agitátorai új közösségek megteremtését tartották szem 
előtt. Amikor a Luther-mondaciklus a nagy reformátort családja vagy 
barátai körében mutatta be, a protestantizmus új közösségteremtő ha
tását ábrázolta. Az új közösség megteremtése és a Szentírás történeti 
mondái hagyományának a felélesztése így került egységbe a protestan
tizmus folyamán, illetve Luther tevékenysége során.

Mindazonáltal a Luther-mondakör tagadhatatlanul összefügg a kö
zépkori legendák egy részével. Eladd emlékeztessek a Luther születéséről 
és a Márton-név adásáról szóló mondára. A Márton személynév a kö
zépkor szent püspökét, Tours-i Szent Mártont és a nagy reformátort 
a hagyomány síkján bizonyos mértékben közelíti egymáshoz. A közép
kori legendák említett szentje jólelkű ember volt a mirákulumok és igaz 
történetek közé helyezhető vallásos elbeszélő hagyomány szerint. Külö
nösen német földön örvendett közkedveltségnek. A róla szóló legismer
tebb történet egész Európát bejárta: Szent Márton köpönyegét szét
vágta, és kettészakított ruhája felét egy nála megjelent ágrólszakadt ide
gennek ajándékozta. Később derült csak ki, hogy a szegény ember Jézus 
Krisztus volt, aki a jószívű püspöknél koldus képében jelent meg.8

Némelyik Luther-mondának megvan a Szent Márton-legendakörből 
származó párhuzama, hiszen egyes mondaszerű, romantikus életrajzi uta
lások Luther Márton jóságáról szólnak. Az egyik proevangélikus monda 
úgy tünteti föl a reformátort, hogy nagyon jólelkű volt, és egy ezüst
serleget adott a nála megjelent szűkölködő diáknak.9
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A Tours-i Szent Márton-legendakör és a Luther-mondaciklus között 
további összefüggéseket vehetünk észre. Az egyik középkori legenda 
meséli el, hogy egy idős, jómódú hölgy alamizsnát ad Szent Mártonnak 
és társának.10 Ennek a legendának fellelhető a párhuzama a Luther- 
mondaciklusban, amely arról szól, hogy a kisfiú iskoláskorában kéregetni 
jár, ezalatt énekel, így vetődik el egy gazdag és vallásos özvegyhez, 
Ursula Cottához. A tehetős polgárasszony a gyermeket szép énekéért 
egy időre jószívűen magához fogadja.11

Ez az egyik párhuzam utal arra, hogy a Luther-mondaciklus jórészt 
Szent Márton püspök legendáinak a figyelembevételével alakult ki.

A Luther-mondák másik csoportja az ördögelbeszélésekkel van kap
csolatban. Az ördögről alkotott különféle elképzelések széltében-hosszá- 
ban ismeretesek az európai néphit világában.12 Az Asztali beszélgetések 
egy-egy története bizonyítja, hogy Luther Márton sem vonhatta ki magát 
ezeknek az ördögképzeteknek a hatása alól.13 A nagy reformátor baráti 
körben elmondott fantasztikus elbeszélései különféle irodalmi feldolgo
zások, népszerűsítő nyomtatványok, protestáns kalendáriumok és pré
dikációk révén folklorizálódtak és váltak a vallásos néphagyomány ré
szeivé. Tehát ezen a ponton érintkezik a Lutherról szóló mondaciklus 
az európai hiedelemmondákkal.

A Luther-mondaciklus ördögelbeszélései a reformátor sátánnal való 
találkozásáról szólnak. Ez az élmény több mondatípusban előfordul. 
Az egyik mondái cselekménytípusban az ördög kacag, és zavarja a re
formátort a bibliafordításban.14 A másik monda szerint Luthernél az 
ördög fekete kutya képében jelenik meg.15 A harmadik típusban az ör
dög mogyorózörgetéssel nyugtalanítja Luthert a wartburgi várban, mun
kájában vagy pihenésében.16

Ezek a cselekménytípusok eltérő mondái változatokban terjedtek el. 
Ezeknek a szövegeknek is megtalálhatók a Szent Márton-legendakörben 
a párhuzamaik. Az egyik középkori legenda szerint az ördög Kirsztus- 
nak adta ki magát, és így jelent meg Szent Mártonnál, a remeténél.17 
Másik középkori legendában Szent Márton elűzi az ördögöt.18

Nyilvánvaló, hogy ezek a legendák szerepet játszottak a Luther- 
mondaciklus kialakulásában. Vannak olyan középkori Szent Márton- 
legendák, amelyek a tours-i püspök csodálatos gyógyítását mesélik el.19

Felmerül az a kérdés, vajon tudatosan alakult-e ki a Luther-mondacik
lus a Szent Márton-i legendakörből, vagy pedig Luther maga is ismerte 
ezeket a legendákat az élő néphitben gondolkodó családi környezetéből,
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vagy később a kolostorból, az elszigetelt szerzetesi világból. Szent Már
ton Luther számára egyúttal cselekvési modellül is szolgálhatott.

Természetesen a monda céltudatosan, a tömeghatásra való törekvéssel 
mutatja be Luthert. A reformátor romantikus jellegű visszaemlékezései
ben a valóságos életrajzi elemek szorosan összeolvadtak bizonyos kö
zépkori legendatípusokkal. A Szent Mártonról szóló legendák a protes
tantizmus felé mutató jelentéstartalmakat is hordoztak, viszont Luther 
és követői gondolkozásukban rengeteg szállal kötődtek a középkor 
hagyományaihoz.

A Luther-mondaciklusban külön csoportot alkotnak a katolikus anti- 
legendák, amelyeknek a célja a reformátor személyének lejáratása, il
letve a reformációnak, a keresztény vallás megújulásának kompromittá- 
lása volt. A katolikus antilegendák a tömeghatás érdekében az európai 
néphit közismert motívumaira és típusaira épültek, és így a korábban 
egyértelműen elítélt hiedelemkörből, a babona élő világából az ellenre
formáció ideológiai-politikai eszköze lett.

Luthert a katolikus antilegendák váltott gyermeknek tüntetik fel20, 
akihez az európai néphitben számos mágikus képzet és profilaktikus el
járás fűződött. Luther apja a katolikus antilegenda szerint maga az ördög 
volt.21

A reformáció korának még a 18— 19. században gyakran előforduló 
katolikus antilegendái szoros kapcsolatban állnak az európai néphiedel
mekkel. Az említett váltott gyermek22, az ördögi apa, az ördöggel kötött 
szerződés23 általánosan elterjedt vándormondák. Népszerűségüket bi
zonyítja, hogy a protestáns teológusok a 16—17. században prédiká
cióikban erkölcsi tanulságok említésével gyakran felhasználták ezeket.24 
A katolikus antilegendák Lutherről szóló köre és a protestáns exemplu- 
mok egy része tipológiai egyezést mutat, holott eszmeiségük velejéig 
ellentmond egymásnak.

A katolikus antilegendák sorában ismert szüzsé, amely arról szól, 
hogy Luther kísérletet tesz egy megzavarodott lány meggyógyítására25, 
vagy sikertelenül igyekszik feléleszteni a vízbe fúlt fiatalembert.26 A Sta- 
philustól és Cochlaeustól származó történetek a mirákulumok hiányait 
kívánták bizonyítani, és a Szent Márton—Luther közti összefüggést 
próbálták kétségbe vonni. Ismeretes a Luther-mondakörben, hogy a re
formátor sikeresen gyógyította imával barátját, Melanchtont27 és máso
kat.28 A proevangélikus monda tehát nem mirákulum elmondásával 
emelte transzcendentális magasságba az embert, hanem az ima emberre
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gyakorolt pozitív hatását ábrázolta. A Luther-mondákban a reformátor 
nem mint szent jelent meg a hallgatók eló'tt.

Hazai Luther-mondáink sajátos csoportját képezik azok a romantikus 
elbeszélések, amelyek a nagy reformátor magyarországi kapcsolatairól 
és követó'iről szólnak. A magyar, német és szlovák nyelvű Luther-élet- 
rajzok erről a témakörről elég bó' anyagot tartalmaznak. Török József 
a 19. század végén népszerűsítő Luther-biográfiájában következőket írta: 
„Sőt magyar hazánk fiai közül is számosán keresték föl Lutherért Witten- 
berget, kik miután hónukba visszatértek, mindannyian Luther értelmé
ben tanítottak, s terjesztői lőnek azoknak az igazságoknak, melyeket 
Jézus Krisztus hirdetett.”29

Luther magyar tanítványai közül az egyháztörténet-írás jó néhányat 
megemlített. Stöckel Lénárd honosította meg Bártfán a protestáns is
kolai színjátékot, és egyik munkája Luther eszmei hatására jelent meg 
nyomtatásban.30 Szintén Luther tanítványa volt Gálszécsi István: a ha
gyomány szerint Gyulán is tanítóskodott.31 Faber Egyedet Luther aján
lotta a schwerini dóm lelkészének: az itt őrzött ereklyéről, a jáspiskőben 
tartott szent vérről írt egy német nyelvű munkát.32

A mondái hagyomány ápolói legnagyobb érdeklődéssel Dévai Bíró 
Mátyás személye felé fordultak, akit külföldön és hazánkban „magyar 
Luther” elnevezéssel emlegettek. Róla ének is készült. Egyik sora így 
említi Dévait: „Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátor.”33

A 16. századi exemplumok között ismeretes Vai magyar prédikátor 
elbeszélése, aki a lőporoshordóra ülve bizonyította a reformáció követői
nek szilárd hitét.34 A 16. században megjelent Dévai Bíró Mátyás histó
riája, amely ezt az említett elbeszélő motívumot is tartalmazza.35 Lénye
gében Luther emelte Dévai személyét legendás magaslatba azzal, hogy 
a magyar diák és prédikátor cselekedeteit Asztali beszélgetései-ben hang
súlyos elismeréssel említette meg.

Dévairól a 19—20. századi Luther-életrajzok gyakran megemlékeznek. 
„Dévai wittenbergi deák korában Luther asztalának kosztosa volt. 
Nemcsak kosztot pedig, hanem lakást ingyen, szívességből kapott Lu
thernél” — írta Török József.36 Doleschall E. A. Dévairól, mint „Luther 
asztaltársá”-ról beszélt.37 Farkas Gejza pedig Dévai Bíró Mátyásról azt 
írta, hogy „ő elsőként terjesztette hazánkban a reformációt, amiért őt 
magyar Luthernek is nevezik” .3̂  Szeberényi Lajos Dévait „a reformáció 
buzgó apostoláénak nevezte.39
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Hazai Luther-mondáink típusai és összefüggései

A Luther-mondák kutatását jelentős mértékben megkönnyítik a kül
földi, főleg német tudományos elemzések. Heidemarie Gruppe Luther
ről szóló és a reformáció hagyományait ismertető katalógusában 139 
proevangélikus Luther-mondatípust tüntetett fel.40 Tárgyalt mondatí
pusainak száma, beleértve a reformáció mondáit és a katolikus antilegen- 
dákat, összesen 272.

A jelenlegi tanulmány a magyarországi Luther-életrajzok alapján 34 
mondatípust állapított meg, amelyet 162 változat képvisel. Ezeknek 
a magyar mondatípusoknak Gruppe katalógusában mindnek megvan 
a vele megegyező párhuzama.

Ha áttekintjük a magyar Luther-mondák típusait és a hozzátartozó 
változatokat, tehát azt, hogy egy meghatározott mondatípus hány válto
zatban fordul elő, akkor kirajzolódnak a hazai Luther-mondaciklusnak 
a csomópontjai.

Az alábbi bibliográfiai áttekintés Luther-mondáink fő típusait és 
azoknak változatait sorolja fel: 1. Luther születése (Gruppe 1): Sz. n. 
(1800 k.) 3.; Farkas G. 1889, 8.; Doleschall, E. A. 1884, 15.; Baltik, B. 
1883, 5.; Masznyik E. 1887, 10. 2. Luther mint gyermek (Gruppe 2): 
Sz. n. (1800 k.) 5.; Kuzmány, K. 1840, 28—29.; Baltik, B. 1883, 9.; 
Rombauer E. 1883, 7—8.; Doleschall,E. A. 1884, 20—22.; Masznyik E. 
1887, 16.; Gyurátz F. 1888, 9—10.; Farkas G. 1889, 13— 14.; Török J. 
1889, 6—7.; Koren P. 1898, 2—3.; Szeberényi L. Zs. 1900, 8.; Bardy, E. 
é. n. 3.; Hamvas J. é. n. 3.; Hetvényi L. 1918, 10.; Gründler, A. é. n. 5.; 
Virág J. 1937, 9.; Varsányi M. 1938, 11— 12. 3. Villámélmény (Gruppe 
3a): Baltik, B. 1883, 12.; Doleschall, E. A. 1884, 30—31.; Rombauer E. 
1883, 11—12.; Masznyik E. 1887, 21.; Gyurátz F. 1888, 23—24.; Farkas 
G. 1889, 17—18.; Török J. 1889, 8—9.; Hamvas J. é. n. 3—4.; Szeberényi 
L. Zs. 1900, 11.; Hetvényi L. 1918, 10—11.; Bardy, E. é. n. 4.; Gründler, 
A. é. n. 6.; Virág J. 1937, 14.; Varsányi M. 1938, 19—20. 4. Alexiust 
villám üti agyon (Gruppe 3b): Damiani, G. F. 1716, 6—7.; Kuzmány, K. 
1840, 32.; Sz. n. (1800 k.) 6.; Koren P. 1898, 3.; 5. Luther Tetzel ellen pré
dikál (Gruppe 4): Sz. n. (1800 k.) 10.; Baltik, B. 1883, 26.; Rombauer E. 
1883, 16.; Masznyik E. 1887, 64—65.; Gyurátz F. 1888, 54.; Török J. 
1889, 31.; Szeberényi L. Zs. 1900, 24.; Gründler, A. é. n. 9.; Virág J. 
1937, 38—40. 6. Luther ezüstserleget ajándékoz egy diáknak (Gruppe 10): 
Masznyik E. 1887, 223—224.; Farkas G. 1889, 184.; Török J. 1889,
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147.; Koren P. 1898, 24. 7. Apácaszöktetés (Gruppe 19): Damlani, G. F. 
1716, 51—52.; Baltik, B. 1883, 81.; Doleschall, E. A. 1884, 84—85.; 
Masznyik E. 1887, 215—216.; Gyurátz F. 1888, 75.; Török J. 1889, 86.; 
Szeberényi L. Zs. 1900, 68—69.; Szabó J. 1936, 64.; Varsányi M. 1938, 
191—192. 8. Luther nagyra értékeli feleségét és a házasságot (Gruppe 20): 
Sz. n. (1800 k.) 27.; Baltik, B. 1883, 117.; Masznyik E. 1887,219—220.; 
Gyurátz F. 1888, 181—182.; Farkas G. 1889, 178.; Török J. 1889, 141— 
142.; Bardy, E. é. n. 11.; Hamvas J. é. n. 14.; Virág J. 1937, 94.: Varsányi 
M. 1938, 319—320. 9. Luther lakodalma (Gruppe 22): Baltik, B. 1883, 
82.; Doleschall, E. A. 1884, 85.; Masznyik E. 1887,218.; Gyurátz F. 1888, 
174.; Török J. 1889,100—101.; Farkas G. 1889, 144—145.; Varsányi M. 
1938, 197—199. 10. Luthert óvja egy atya, vigyázzon, mert életére törnek 
(Gruppe 24): Virág J. 1937, 110.11. Luther menekülése az augsburgi talál
kozásról (Gruppe 25): Virág J. 1937, 58 .12. Luthert Wartburgba szöktetik 
(Gruppe 31): Sz. n. (1800 k.) 18.; Baltik, B. 1883, 63.; Doleschall, E. A. 
1884,62.; MasznyikE. 1887,156— 157.; GyurátzF. 1888,102.; Farkas G. 
1889, 72—73.; Török J. 1889, 55.; Szeberényi L. Zs. 1900, 54.; Virág J. 
1937, 82.; Gründler, A. é. n. 17.; Varsányi M. 1938, 123—124.13. Luther 
mint György lovag Wartburgban (Gruppe 32): Baltik, B. 1883, 64.; Do- 
leschalí,E. A. 1884, 62.; Masznyik E. 1887, 162.; Gyurátz F. 1888, 103.; 
Farkas G. 1889, 74—75.; Szeberényi L. Zs. 1900, 54—55.; Bardy, E. é. 
n. 9.; Hamvas J. é. n. 12.; Hetvényi L. 1918, 20.; Szabó J. 1936, 24.; 
Virág J. 1937, 82—83.; Varsányi M. 1938, 125—126. 14. Luther mint lo
vag kocsmában beszélget (Gruppe 33): Masznyik E. 1887, 162—163.; 
Farkas G. 1889, 76.; Virág J. 1937, 83. 15. Luthert in effigie elégetik 
(Gruppe 37):Takács S. 1921,210—211.16. Luther és az ördög találkozása 
Wartburgban: Luther tintatartót hajít az ördög felé  (Gruppe 45b): Do- 
leschall, E. A. 1884, 64.; Masznyik E. 1887, 164.; Gyurátz F. 1888, 117— 
118.; Farkas G. 1889, 76—77.; Varsányi M. 1938, 134. 17. Az ördög 
mogyorózörgetéssel zavarja Luthert (Gruppe 46): Gyurátz F. 1888, 118.; 
Farkas G. 1889, 77.; Varsányi M. 1938, 131. 18. Az ördög fekete kutya 
képében (Alsheimer 40): Gyurátz F. 1888, 117—118.; Farkas G. 1889, 
77.; Szeberényi L. Zs. 1900, 57.; Varsányi M. 1938, 132. 19. Az ördög 
mint uralkodó Luthernél (Rehermann 572, num. 32): Damiani, G. F. 
1716, 25—26.; Varsányi M. 1938, 133—134.; Szabó L. 1982, 139, num. 
58. (Szent Márton!) 20. Luther a zene ördögűző hatásáról (Gruppe 56): 
Doleschall, E. A. 1884, 98.; Török J. 1889, 145.; Varsányi M. 1938, 37. 
21. Luther imával gyógyítja Melanchtont (Gruppe 62): Farkas G. 1889,
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131—132., 188.; Török J. 1889, 145—147.; Koren P. 1898, 47.; Szeberé- 
nyi L. Zs. 1900, 102—103.; Varsányi M. 1938, 363—364. 22. Luther 
svájci diákokkal beszélget (Gruppe 83): Doleschall, E. A. 1884, 73—76.; 
GyurátzF. 1888, 119— 120.; Farkas G. 1889,95—98.; Varsányi M. 1938, 
143—144. 23. Luther cellája Erfurtban (Gruppe 97): Masznyik E. 1887,
22. 24. Altensteini Luther-tö/gy (Gruppe 102): Masznyik E. 1887, 156— 
157. 25. Luther a hattyúval (Gruppe 119): Masznyik E. 1887, 4., 75. 
26. A pápa Antikrisztus (Gruppe 121): Masznyik E. 1887, 35.; GyurátzF. 
1888, 68.; Farkas G. 1889, 60.; Varsányi M. 1938, 209. 27. Luther egy 
nyulat ment meg a kutyáktól (Gruppe 131): Masznyik E. 1887, 163.; 
Farkas G. 1889, 76.; Szeberényi L. Zs. 1900, 55—56.; Varsányi M. 1938, 
126—127. 28. A reformáció megjóslása (Gruppe 140): Virág J. 1937, 13.,
23. 29. Bölcs Frigyes sejtelmes álma (Gruppe 141): Varsányi M. 1938, 
50—51. 30. Az ei/enbergi csaló Mária-kép (Gruppe 168; Rehermann 514, 
num. 2): Virág J. 1937, 10— 11.; Szabó L. 1982, 152, num. 68. 31. Me- 
lanchton fájlalja Luther halálát (Gruppe 225): Koren P. 1898, 43., 47— 
48. 32. Ördögi apa (Gruppe 249): Damiani, G. F. 1716, 4—5.; Szabó J. 
1936, 41. 33. Gyilkos apa (Gruppe 250): Szabó J. 1936, 40. 34. Luther 
halála, felrepülő ostya (Gruppe 258): Varsányi M. 1938, 398.

Legtöbb változatban (18 szöveg) a villámélményről szóló mondatípus 
két redakciója (Gruppe 3a -f b) fordul elő. Luther életének egyéb mon
dái (Luther születése, Luther mint gyermek) megközelítőleg 5—17 ver
zióban bukkannak fel a 19—20. századi evangélikus biográfiákban. 
A wartburgi tartózkodással kapcsolatos mondatípusok (Gruppe 31. és 
32. sz.) több mint 10—10 változatban vannak képviselve. Luther ördög
gel való találkozásáról szóló mondák (Gruppe 45b, 46, Alsheimer 40. 
sz., Rehermann 32. sz.) összesen 15 változatban ismeretesek a magyar 
evangélikus történeti elbeszélésanyagban.

Ebből az a következtetés vonható le, hogy a hazai Luther-monda- 
hagyománynak lényegében két magva van: ennek a mondaciklusnak 
egyik központját azok a romantikus történetek képezik, amelyek a kö
zépkori legendákkal állíthatók párhuzamba. A másik központ ebben 
a történeti elbeszélő hagyományban az ördögelbeszélések csoportja: ez 
a típuscsalád a néphiedelmekkel tart szoros kapcsolatot. A hazai evangé
likus mondahagyomány a német Luther-mondaciklusnak a csomópontjait 
őrizte meg.

A magyar Luther-mondák tömegesen a 19. században fordulnak elő, 
tehát a protestantizmusnak nyugatról kelet felé irányuló kulturális ha
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tását bizonyítják. Lényegében a hazai evangélikus hagyomány egy a né
met földön létrejött, kész Luther-képet vett át, amelyet már a 16. század
ban eró'sen áthatottak a legendaszerű vonások. A 17. században alakult 
ki a németeknél a reformátor egyházatyává monumentalizált képe, 
amelybe beolvadtak a középkori gyökerű narratív elemek.41

Ha a hazai Luther-életrajzokat időrendi sorrendbe állítjuk, akkor észre
vesszük ezeknek a gyűjteményeknek jellegbeli változásait. A 20. század 
folyamán a Luther-életrajzok írói egymástól eltérő álláspontot képvisel
nek a fantasztikus legendai-mondai elemek és motívumok megítélésében. 
Volt olyan evangélikus életrajzíró, mint például Szabó József47, aki le
írásában igyekezett a csodás motivumoktól megszabadulni, és némely 
esetben inkább a protestantizmus ellenfeleinek rágalmaival vagy a ka
tolikus antilegendák cáfolatával foglalkozott. Varsányi Mátyás43 viszont 
részletes könyvében olyan legendaszerű részleteket tárgyalt, amelyekre 
a korábbi Luther-biográfiákban nem tértek ki a szerzők. A német földön 
a 17. században kialakult Luther-kép nálunk a 19. században tovább élt, 
sőt romantikus, legendaszerű vonásai egyes szerzőknél a 20. században 
erősödtek.44

A németektől átvett mondái Luther-kép meglehetősen egységes volt. 
Míg a német elbeszélések az életrajz különféle részleteit is tükrözték 
a mondatípusokban, addig a magyar mondahagyomány igen vázlatossá 
vált, és csak a fő vonások maradtak meg a protestáns foklór hazai térké
pén.

A Luther-mondák biológiája

A Luther-mondák az életrajz olvasmányos, könnyen érthető részleteit 
képezik. A hagyományozódás folyamatában az elbeszélések eltérő válto
zatokban jelennek meg. Észrevehetők a protestáns tradíció világában az 
építő és romboló tendenciák, a szövegek bővítése és tömörítése, a cselek
ménytípusok új motívumokkal való gazdagodása, illetve egyes narratív 
elemek kihullása a cselekmény hagyományosan létrejött vázából.

Kapcsolódás, összeolvadás a wartburgi mondakörben figyelhető meg, 
ahol Luther Wartburgba szöktetésének romantikus története az altens- 
teini Luther-tölgy mondájával kapcsolódik össze.45

A mondái körben külön típuscsaládot képviselnek az ördögelbeszélé
sek, amelyek a reformátor életrajzában összefonódhatnak. Tehát az
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ördögkacagás, az ördög fekete kutya képében való megjelenése, a mogyo
rót zörgető ördög mondája gyakran egymás után következik.46

Ugyanígy érdekes és sajátságos a villámélmény mondájának bioló
giája. Előfordul ennek a mondatípusnak olyan redakciója, amelyben 
barátja, Alexius (egyes magyar szövegekben Elek) villámcsapás áldozata 
lesz Luther mellett. A 18. századi és 19. század eleji változatokban gya
kori, a 19. század végén kivételes jelenség ennek a redakciónak (Gruppe 
3b) előfordulása. A változatcsoportban eltérések figyelhetők meg: a sop
roni nyomtatványban Luther és Elek egy fa alá telepednek, és ebbe csap 
a villám. Damiani és Kuzmány szövegében Alexiusba vág a villám, és ked
ves barátja Luther lábához esik.

Alexius hirtelen halála és a villámélmény története szorosan kapcsoló
dik egymáshoz. Wolfgang Brückner mutatott rá igen meggyőzően, hogy 
a két történet kontaminációját Luther életrajzának egyik történeti ténye 
idézte elő: az ifjú Elek napján lépett az Ágoston-szerzetesrendbe.47

A mondahagyomány dinamikájához és fejlődéséhez tartozik, hogy 
egyes exemplumok mondákká alakultak át. Ilyen esettel állunk szemben 
a Dévai Bíró Mátyásról szóló mondában, amelyet protestáns prédiká
ciók alkalmával példázatként emlegettek.

A reformáció mondái között bukkan fel az eilenbergi hamis Mária-kép 
története 48 Ennek az elbeszélésnek eredeti forrása Luther gyermekkori 
élményéből táplálkozott. Az eszmélődő gyermek látta, hogyan mozgatta 
egy-egy pap a háttérben ezt a szobrot. Később az elbeszélés hagyományo- 
zódott, és ismert mondatípussá alakult. Számos változatát feljegyezték. 
Hazánkban Czeglédi P. István a 17. század közepén jegyezte fel és alkal
mazta példázatként ezt a történetet Gyeplőkkel irányított szobor címen.49 
Ez a mondává lett, közvetlen élményből táplálkozó történet bizonyítja, 
hogyan tudta Luther a valóságból kiemelni az esztétikumot hordozó 
életmotívumokat, amelyek mint folklorizálódó történetek új hagyományt 
teremtettek.

Érdekes legendapárhuzama van a reformáció jövendöléséről szóló 
mondának.50 Ez ugyan nem tartozik szorosan a tárgyalt mondakörbe, 
mégis kapcsolatos a reformátorral.

Az európai néphagyományban találkozunk azzal a legendatípussal, 
amely a Megváltó vagy Messiás jövetelét jósolja meg.51 A reformáció 
jövendölésére vonatkozó monda tehát legendái előzményekre nyúlik 
vissza.

Sajátos helyet foglal el az európai néphagyományban Luther és a haty-
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tyú kapcsolatát magyarázó történeti monda.52 Számos protestáns ábrá
zoláson a reformátor hattyúval együtt fordul elő. A monda szerint Húsz 
János a máglyán állítólag ezeket a szavakat mondta: „Engem mint libát 
megsüthettek, de száz év múlva poraimból egy hattyú fog feléledni, 
amellyel már nem tudtok elbánni.”53

Húsz János idézett mondatában szójátékon alapuló célzás rejlik, hi
szen a Húsz családnév cseh köznévi jelentése: liba. Ez a monda Húsz 
Jánost kapcsolatba hozza Lutherrel, és úgy tünteti fel a német reformá
tort, mint a cseh „eretnek” tanainak és törekvéseinek folytatóját.54 
Ez a magyarázata Luther hattyúval való ábrázolásának az evangélikus 
képzőművészetben.

Hozzá kell tennünk, hogy a németeknél a Márton napján fogyasztott 
sült liba a néphit felfogása értelmében gyógyító erejű.55 A szokáskomple
xum e motívuma az említett protestáns mondát Tours-i Szent Márton 
püspök alakjával és középkori legendáival kapcsolja össze. Nyilvánvalóan 
a Márton-napi szokások a középkori szent alakjához fűződtek. így Luther 
és a hattyú protestáns mondája sajátos asszociációt teremt, és nemcsak 
a német reformátort köti össze Hússzal, hanem a középkori szent 
püspök legendavilágának profán és kritikai elemeihez is elvezet a hagyo
mány bonyolult összefüggéseinek útján.

A hattyúmonda létrejöttét és életét Luther Staupitznak szóló egyik 
leveléből érthetjük meg. Ebben a következőket írta: „Prágából egyre 
kapom a leveleket, hogy Húsz János támadott fel halottaiból. Hogy 
teljesedésbe ment a jövendőmondó szó, melyet Húsz a konstanzi börtön
ből írt barátainak: hogy a gyámoltalan lúd [húsz =  lúd] nem tud magasra 
szállni, nem képes kötelékeit szétszaggatni, de majd jön egy magas röptű 
madár. Igen, száz év múlva — jövendölt Húsz barátja és vértanútársa, 
Prágai Jeromos, eljön egy magas röptű madár, az erős lesz, azaz erőszak 
szövevényét szét fogja tépni. .. .Húsz halála és az én megindulásom kö
zött nem kerek száz esztendő telt el?”56

Luther mondateremtő sorait Mathesius csak annyival egészítette ki, 
hogy a magas röptű madár helyébe a hattyút tette. A monda csiszolásá
hoz tartozott, hogy a szerkezet áttekinthetősége végett Prágai Jeromos 
kimaradt a cselekményből. Jövendölő funkcióját Húsz vette át. A bör
tönből küldött optimista biztatás esztétikuma fokozódott a máglyán el
hangzó jövendölés tömörségével.
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A Luther-mondák eredetkérdéséhez

A nagy reformátor visszaemlékezéseit Aurifaber gyűjtötte össze és je
gyezte fel.57 Titkára, az egykori iskolaigazgató, Johannes Mathesius 
szintén számos Luther-emléket őrzött meg.58 Prédikációiban ezeket 
a visszaemlékezéseket didaktikai felkészültséggel használta fel, és össze
állításaiban az oktató-nevelő szempontokat érvényesítette. Feldolgozá
sait német szerzők (Karl Burk, Karl Jürgens, E. T. Jäkel, Julius Köstlin, 
J. H. v. Wessen berg és mások) közvetítésével ismerték meg a magyar 
életrajzírók.59 A hazai körülményeknek megfelelően más-más arányban 
vegyítették a legendákkal átitatott elbeszéléseket. Luther visszaemléke
zései közül nálunk a könnyen érthető és érzelmi hatást keltő történetek 
váltak népszerűvé.

A Luther-hagyomány az életben alakult ki, és mint eszmei-művelődési 
áramlat a társadalmi szokásokra és egyéni magatartásformákra is hatott. 
A reformáció és ellenreformáció idején előadott iskoladrámák lényegesen 
befolyásolták alakulását és sorsát. A 17. században Enyingi Török István 
Batthyányval a következő nagyszombati hírt közölte: „Kegyelmednek 
azt írhatom, hogy az elmúlt vasárnap kardinális uram valami komédiát 
akart praesentáltatni, kinek nagy állásokat csináltak is vala, s az komé
diának az vége az lett volna, hogy miképp égették meg Luther Mártont 
a pokolban testestül-lelkestül. Valaki, az ispánja Luther Mártonnak, 
tudtára adta a kardinálnak, hogy ha gondot nem visel magára, vasárnap 
megégetik. S míg szombaton 12 órakor szinte sok vendégei jöttek kardi
nál uramnak, neki gyújtotta az kardinál konyháját, s onnét az tűz az pap 
házában akadt, és égett száz ház el. Gyermekek is égtek s emberek is. 
A szegény, régen meghalt Luther Mártonnak nem lehetett volna nagyobb 
öröme, mint amennyi szomorúsága az kárvallottaknak volt.”60

Ez a levél egy katolikus iskoladráma előadásának tervéről számol be. 
Az említett pokoljárás témája a protestáns szerzők feldolgozásában szin
tén ismeretes volt.61

Az evangélikus írók Luther visszaemlékezéseit használták fel a nagy 
reformátorra vonatkozó életrajzi összeállításaikban. Műveikkel elősegí
tették a protestáns mondahagyomány megszilárdulását. Ennek formáló
dásához hozzájárultak az evangélikus kalendáriumok, amelyek külön
böző elbeszéléseket elevenítettek fel, és megemlékeztek a reformáció 
mártírjairól, azoknak dicső helytállásáról és szomorú pusztulásáról. Az 
antik szerzők életbölcsességet tartalmazó anekdotái mellett a szívesen
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forgatott egyházi kalendáriumok emlékeztettek a Luther-életrajz ro
mantikus részleteire.

A 18. században jelent meg Budán G. F. Damiani munkája Luther 
életéről. A szerző nagymértékben Cochlaeus és Janssen katolikus egyházi 
íróknak a gyűjteményeire támaszkodott.62 A 19. század vége felé Lepsényi 
Miklós ferences szerzetes terjedelmes művében62 pontosan felsorolta 
a nagy reformátorhoz fűződő katolikus antilegendákat, amelyeknek 
forrásai lényegében ugyanazok voltak, mint Damiani könyvének.

A katolikus antilegendák hagyománya a 18—19. században, egyházi 
körökben folyamatos volt, bár ennek népi elterjedéséről nincs tudomá
sunk. Hatásuk érződött a reformáció hagyományteremtésében és kultu
rális mozgásában. A proevangélikus mondakör egyes típusainak meg
van a katolikus antilegendák ciklusában a megfelelő párhuzama. Luther 
születésének, az ördöggel való találkozásnak, Luther házasságának és 
néhány más elbeszélő anyagnak ellentétes eszmeiségű típuspárhuzamai 
jöttek létre. A reformáció követői figyelembe vették katolikus ellenfeleik 
polémiákban alkalmazott eszközeit, és ezeknek megfelelően, szinte 
„művészi” cáfolatul szőtték bele a biográfiai leírásokba a proevangé
likus mondákat.

A magyar mondák Luther-képe

A hozzáfűződő hagyomány szerint a nagy reformátor isteni férfiú és 
természetfölötti varázsló. Ez a két tradicionális jelentéstartalom az idők 
folyamán szimbólummá változott. Az isteni férfiú alakja a középkori 
legendákból számos elemet őrzött meg, hiszen a reformáció követőinek 
gondolkodása mélyen gyökerezett ebben a hagyományban.

A természetfölötti varázsló alakja a néphit tudatos felhasználásával 
jött létre, és kifejezte Luther és a reformáció ellenfeleinek tehetetlenségét 
a polgári társadalom haladó törekvéseivel szemben. A Luther-hagyo- 
mány két oldala a középkori legendák és az európai néphagyomány 
szintézise, amely aktuális irányt kapott azzal, hogy a közélet akkori 
személyiségeihez kapcsolódott. A reformáció így folytatta az előző korok 
tradícióit, és adott új irányt, új tartalmat a régi cselekménytípusoknak 
és motívumoknak.
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Cotta, Ursula 327 
Cranach, Lukas 116, 261, 262 
Crato, Joannes 83 
Cremnitzer, Laurentius 136 
Creutzberger, Jürgen 111 
Creutzer (Cruciger), Albert 237 
Creutzer, Georg 240, 241, 242 
Croendonck 83 
Crossensky, Erasmus 173 
Cruciger 144, 146 
Cruss, Johannes 141 
Curioné 159 
Cusanus 256
Cyprian, Ernst Salomon 119 
Czabán Izsák 259 
Czegle Imre 178 
Czeglédi P. István 334 
Czékus László 221 
Czottmann Bertalan 312, 321 
Czwittinger Dávid 133, 146, 163

Csallovics Pál lásd Gyurkóczi Csallovics 
Pál

Csanádi Imre 215, 217 
Csanaki János 60, 65 
Csaplovics 173 
Csapodi Cs. 316 
Csapodiné Gárdonyi K. 316 
Csapy Farkas 187 
Császár Ernő 268, 277 
Császár Zoltán 169, 178 
Csekey István 205 
Csirke György 168, 169, 177 
Csizmadia Andor 206 
Csomasz Tóth Kálmán 277

Damiani, G. F. 330, 331, 332, 334, 337, 
338, 340
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Damján, Szent 298, 299, 302, 306, 309, 
311, 312, 316, 322 

Dampier, W. C. 259 
D’Ancona, M. 314
Dániel mester 241, 242, 245, 246, 247 
Dániel Ottó 242, 247 
Dániel, próféta 11, 23, 27, 52, 55, 305 
Dankanits Ádám 163, 239 
Dárius 18
Dávid, bibliai 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 167
Dávid Ferenc 150, 151, 152, 153, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164

Debreceni Ember Pál 220, 264, 277 
Debreceni Gáspár 209 
Descartes 252, 254 
Deuteroézsaiás 11
Dévai Bíró Mátyás 167, 190, 192, 208, 

210, 219, 329, 334 
Dézsi András 58 
Diepgen, P. 317 
Dietel, Franz Ambros 313 
Dietrich, Veit 53, 83, 229 
Dobai Székely Sámuel 172 
Dobó Ferenc 232 
Doesborch, Jan van 301 
Doleschall, E. 329, 330, 331, 332, 338, 

340
Dorfmeister István 312 
Dou, Gérard 302 
Doumeyuo, E. 315 
Dózsa György 196, 197 
Draskovich György 73, 216 
Droochsloot, Joost Cornelisz 310 
Drugeth Ferenc 187 
Drugnetius János 166 
Dryander, Franciscus 229 
Duchrow, Ulrich 25, 28 
Duns Scotus 136 
Dück, Joseph 163 
Dülmen, Richard van 119 
Dürer 75, 116. 284 
Duszik Lajos 267

Eber, Paul 169, 172, 177, 178, 215, 217
Eberhardt, Hans 118
Eck Bálint 211
Eck, Johannes 112
Eckhart Ferenc 66, 71
Egli, Emil 129
Egri Lukács 221

Egyed, Szent 317 
Elek 334
Ellebodius, Nicasius 232 
Ember Pál lásd Debreceni Ember Pál 
Enders 141, 148 
Endre, III. 311 
Engels 283, 284 
Enyingi Török István 336 
Erazmus (Erasmus) 14, 110, 119, 206, 

261, 289, 290, 299 
Erdélyi L. 193
Erdődyné Batthyány Erzsébet 310 
Erich, A. O. 338, 340 
Erzsébet, Árpád-házi, Szent 190, 305, 

306, 309, 316, 317, 319 
Estienne, Robert 82 
Eszéki Szigeti Imre 58, 64 
Eyck, Jan van 300 
Ezékiel 10
Ézsaiás 10, 23, 25, 27, 53

Faber Egyed 329 
Faber, Johannes 173 
Fabiny Tibor 206, 208, 266, 267 
Fabri, Johann 123
Fabricius Balázs lásd Szikszai Fabricius 

Balázs
Fabricius, Jacobus 236 
Fabricius, Matthias 173 
Fancsali Antal János 236 
Fancsi Imre 200 
Farkas András 57, 64 
Farkas Gejza 329, 330, 331, 332, 338, 

340
Farkas Pál lásd Thúri Farkas Pál 
Farkas Sándor 246 
Farkas Vilmos 278 
Fegyverneki Ferenc 185 
Fejérthóy János 59 
Ferenc, Assisi, Szent 303 
Ferenc 1., király 198, 200, 201 
Ferdinánd, Habsburg 68, 186, 210, 211, 

213, 225, 311 
Ferenczfify Lőrinc 84 
Festő Lukács lásd Szántai Festő Lukács 
Ficino 254, 255 
Filpes Albert 210
Flacius, Uliricus, Matthias 29, 31, 32, 40, 

50, 55, 58, 64
Foerstemann, C. E. 50, 146, 219, 238
Formica, Matthias 79
Fra Angelico lásd Angelico, Fra
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Fraenger, W. 315
Fraknói (Franki) Vilmos 176, 177, 203, 

205, 207, 208, 211, 218, 219, 220, 238, 
239

Franchen, Frans 310 
Frankfordinus, Bartholomeus Pannonius 

139, 140, 142
Frankovics Gergely 75, 313, 323 
Fráter György 67, 187, 189, 190 
Friedensburg, W. 238 
Friedenthal, R. 205, 277, 338, 340 
Frigyes, Bölcs 16, 114, 116, 332 
Frigyes, 111. 207 
Fritsche, Bernhard 207 
Frobenius 177 
Fronius, Marcus 71, 171 
Froschauer, Christoph 128 
Fröhlich Dávid 258 
Fugger, Georg 256

Gabelmann, Nicolaus 240, 241, 242, 244, 
245, 246, 247 

Gäbler, Ulrich 129 
Gaismair, M. 119 
Galavics G. 316
Gálszécsi István 227, 236, 264, 277, 329 
Galilei 252, 254 
Garas K. 314 
Gáspár, hitszónok 190 
Gattamelata 303 
Geisberg, Max 82 
Geismar, Heinrich von 106 
Gera Konrád 245 
Gerézdi Rábán 64 
Gergely, XIII., pápa 81 
Gersei Petheő János 220 
Gerson 138 
Gesner, Konrad 231 
Geszti Ferenc 169 
Gévay A. 206 
Gils, Van J. B. F. 315 
Glasenapp, Helmuth von 164 
Gleba, Balthasar 141 
Glosius 173 
Goethe 283, 299, 314 
Gracianszkij, N. P. 118 
Gradeczi Stansith Horváth Gergely 240, 

241, 242, 244, 245, 246, 247 
Grass, K. K. 315 
Grimm, J. 295 
Grisar, Hartmann 205 
Gross, Friedrich 119

Gruppe, H. 330, 332, 338, 339, 340 
Gründler A. 330, 331, 338 
Grüngras, S. 74
Grynaeus, Simon 139, 140, 141, 147, 148
Guldenmundt, Hans 116
Gündisch, G. 239
Guspinian, Johann 207
Gusztáv Adolf, svéd király 83
Guszev, N. N. 294
Gutenberg 83

Gyalui Torda Zsigmond 59, 168, 212, 
219, 229, 236, 238 

Gyula, II., pápa 137 
Gyulai Pál 268
Gyurátz F. 330, 331, 332, 338, 340 
Gyurkóczi Csallovics Pál 200

Habakuk 25, 27
Habsburgok 192, 197, 247
Hammann, Gustav 132, 139, 146, 147
Hamme, Hermann von 106
Hamvas J. 330, 331, 338
Hankiss E. 315
Hannibál 16
Harksen, S. 316
Harmath Károly 173, 178
Harsányi András 65. 194, 236
Hartfelder, Karl 176, 239
Hatala Péter 206
Hausammann, Susi 129, 130
Hausmann, Nicolaus 141
Hehler, Matthias 217, 221
Heckenast Gusztáv 148, 208
Hein, W.-H. 317
Heininen, S. 239
Heinrich, F. 206
Heinz, G. 315
Heinzer, Felix 81
Hejcei Balta Bálint 218
Hellebrant Árpád 194
Heltai Gáspár 92, 95, 152, 163
Hemessen, Jan 301
Henckel, Johannes 136
Henisch György 235
Henne am Rhyn, Otto 119
Henne Xavér Ferenc 164
Henrik, IV. 232
Henrik, VIII. 200, 201
Herkenrath, Erland 129
Hermann Zsuzsa 208
Heródes 21, 27
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Herrgott, Hans 75 
Herricht, H. 176, 239 
Hertel Dávid 150 
Hertel Ferenc 152, 163 
Hertul mester 303 
Hertz, Wolfgang 134 
Hetvényi L. 330, 331, 338 
Hervay Ferenc 193, 265 
Herzen 283 
Hiller, Erhard 77 
Hippokratész 254 
Hirám, bibliai 18 
Hoffmann, D. 141 
Hoffmann, Werner 119 
Holl Béla 58, 64, 79, 84, 206, 265 
Holländer, E. 315 
Holtzmann, Stephan Xylander 238 
Honter János 66, 67, 68, 70, 71, 151, 

153, 163, 227
Honterus lásd Honter János 
Horváth András lásd Szkhárosi Horvát 

(Horváth) András
Horváth Gergely lásd Gradeczi Stansith 

Gergely
Horváth János 194, 277 
Horváth Márk 245 
Horváth Mihály 207 
Horváth Sándor 207 
Hoyer, Siegfried 119 
Höfler, K. 118 
Höttges, V. 338, 339 
Hrejsa 133
Huizinga, Johan 253, 259, 300, 315 
Hunyadiak 190 
Hunyadi János 60
Húsz János 52, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 134, 135, 195, 291, 335 

Huszár Dávid 65
Huszár Gál 60, 61, 62, 92, 94, 95, 97, 

98, 100, 264, 265, 274, 277 
Hutten, Ulrik 115

Illés, próféta 52 
Illéssy János 218, 219, 220, 221 
Ilosvai Benedek 217, 218, 226, 229, 237, 

238
Imre, Szent 309 
Incze Gábor 83 
István, I. 309, 311 
Istvánffy Miklós 232, 244 
Iványi Béla 194, 207, 246, 247

Izabella, királynő 67, 68, 211, 214 
Izsák 17

Jakab Elek 80, 161, 162, 163, 164 
Jakab, plébános 152 
Jäkel, E. T. 336 
Jaksics 230
Jákob, bibliai 11, 12, 17
Jakucs István 80
Jankovics Miklós 178
János, Állhatatos 116
János, evangélista 42, 52, 74, 229, 293
János Frigyes, herceg 116
János, Frigyes, Nagylelkű 116
János, XXIII., ellenpápa 112
János, Keresztelő, Szent 24, 27, 171
János, Szapolyai, király 152
János, szász fejedelem 143
János, szolga 141
János Vilmos 116
János, Zsigmond, király 67, 69, 160, 161, 

214
Jánossy Lajos 96, 97, 98 
Janssen 337
Janus Pannonius 152, 209 
Jeremiás, próféta 10, 25, 27, 286 
Jeromos, Prágai 108, 110, 111, 114, 118,

335
Jeromos, Szent 105
Jessenius, Simon 172, 258
Jeszenszky János 172, 178
Jób, bibliai 11, 12, 18
Jolles, André 325, 338, 339
József Attila 267, 268, 270, 275, 277
József, bibliai 12, 17
Józsué, bibliai 16, 17
Jöcher, Christian Gottlieb 83, 220
Jörg, Junker 114
Jud, Leo 123
Juhász, Miklós 247
Juhász Péter lásd Melius Juhász Péter
Jürgens, Kari 336

Kachelmann, J. 208
Käfer István 265
Kain, bibliai 12, 19
Káldi György 79, 84
Káldy-Nagy Gyula 208
Kalkoff, Paul 207, 208
Kálmáncsehi Sánta Márton 30, 32, 95
Kálvin János 120, 154, 215, 257, 291
Kamal, török követ 201
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Kandra Kabos 194 
Kant 283 
Kántor Lajos 278 
Kantz, Gabriel 144 
Kanyaró Ferenc 162, 164 
Karácsonyi J. 193, 194, 208 
Karajan, G. V. 207
Kardoss Béla lásd Szádeczky-Kardos 

Béla
Karlstadt (Bodenstein), Andreas 45, 111 
Karner Károly, 167, 168, 177, 178 
Károly, V., császár 119, 154, 200, 201, 

207, 208
Károlyi András 217, 218 
Károlyi Gáspár 60, 65, 76, 84, 216, 217, 

263
Károlyi Miklós 217 
Karsay Sándor 265 
Karsthans 115 
Kathona Géza 64 
Katona Imre 247 
Katona István 206, 207, 208 
Kelecsényi Ákos 265 
Kemény József 164 
Kemény Lajos 50 
Kendi Sándor 233 
Kenéz Győző 65 
Kepler 252, 254
Keresztelő János lásd János, Keresztelő, 

Szent
Kertz, Paul 226, 230, 232, 233, 236, 

237
Kessel, E. 205 
Keveházi Katalin 239 
Kézai Simon 53 
Kirn, Paul 205
Kis István lásd Szegedi Kis István
Kis János 265
Kiss Áron 71
Kiss Igor 133, 146, 148
Kiss S. 338
Klaniczay G. 317
Kleeberg, M. A. 119
Klein, Karl Kurt 71
Klöz Jakab 77, 78, 80
Kneifel Mária 239
Kohlgruber, Margarethe 134
Kohn Sámuel 206
Kokavinus, Briccius 221
Kollányi F. 193
Kolozsvári György 303
Kolozsvári Márton 303

Kónya I. 314
Kopácsi István 192, 212, 215, 217 
Kopcsányi Pap Márton 78 
Kopernikusz 252, 254, 256, 257 
Koren Emil 267, 270, 277, 278 
Koren P. 330, 331, 332, 338 
Kosáry Domokos 206, 207, 208, 316 
Kovács Imre 80 
Kovács Sándor 219, 276 
Kovacsóczy Farkas 50 
Kozma, Szent 298, 299, 302, 306, 309, 

311, 312, 316, 317, 322 
Kozma Flóra lásd Perczelné Kozma 

Flóra
Köhler, Walther 130
Köstlin, J. 238, 336
Kővári Aladár 239
Kresling, Johannes 136, 140, 142, 226
Kresling, Timotheus 239
Kriszosztomosz 127
Krisztina, Cordatus neje 144
Krizko Pál 172, 178
Krompach, Nicolaus 110
Krusit János 76
Kulcsár Péter 51
Kun Ferenc 172
Kupisch, Kari 28
Kuzmány K. 330, 334, 338
Kuyper, A. 315
Kühár Flóris 205, 206
Kürosz 16, 18
Kürschner, Albert 163

Lackner Kristóf 240 
Ladó János 146 
Lajos, I., Nagy 303
Lajos, II., 139, 198, 199, 200, 201, 202, 

207, 208 
Lajta E. 316
Lám (Ambrosius) Sebestyén 246, 247 
Lamparter, Helmut 63 
Lampe, Friedrich Adolf 165, 176, 220, 

221, 277
Lang, Johannes 140 
Lantos 168 
László, Szent 309 
Leiner, Valentin 230, 238 
Lémmé, Gerhard 119 
Leo, X., pápa 54, 198, 201 
Leonardo da Vinci 254, 255, 284 
Lepsényi Miklós 337, 339, 340 
Lilje, Hanns 63

349



Linzbauer, X. F. 317
Listi János 221
Locher, Johann 115
Lorendano, Leonardo 200
Loserth, Johann 118
Lót, bibliai 17
Lőrinczy Éva, B. 276, 278
Löscher. V. L. 206
Ludolphy, I. 25, 27, 28
Lukács, evangélista 42, 47, 48, 74
Lubbert 301
Lucia, Szent 298
Luginsland, Caspar 237
Lukcsics J. 193
Luther Márton 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 75, 80, 82,
83, 89, 93, 97, 100, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147,
148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 162, 164, 165, 183, 186,
187, 188, 189, 195, 197, 202, 203, 204,
205, 208, 209, 222, 224, 225, 227, 229,
235, 239, 255, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271.
275, 276, 277, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296,
314, 317, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339

Macarius-Bódog Józsa 128 
Macarius József lásd Pesti Macarius Jó

zsef
Macchiavelli 284 
Macek, Josef 118, 119 
Mágocsy Gáspár 215, 216, 217, 218 
Mágocsy Gáspárné Massai Eulália 217 
Magyari István 60, 62, 65 
Maillant, Ch. 315 
Maior, Georg 55, 177 
Makkai László 65, 71, 206, 315, 316 
Makovicky, Dusán 293, 297 
Maksay Ferenc 219 
Malakiás, próféta 13, 25 
Mályusz Elemér 193, 205, 206 
Manlius. Johannes 73, 74, 75, 76, 81, 82, 

83

Mannei, Hans 81 
Mansfield, Bruce 119 
Mantskovit Bálint 76, 77 
Mária Dorottya, főhercegnő 265 
Mária, Habsburg, királyné 136, 140, 143, 

145, 202, 210
Mária Terézia, királynő 80 
Márki Sándor 206 
Marsupino, Francesco 199 
Marth, Michael 238 
Martin Aurél 208
Márton, Tours-i, Szent 306, 309, 310, 

316, 325, 326, 327, 328, 335 
Márton László 260 
Márvány János 295 
Masaccio 303
Massai Eulália lásd Mágocsy Gáspárné 
Masznyik Endre 330, 331, 332, 339, 340 
Máté evangélista 25, 26, 134 
Mathesius, Johann 336, 339, 340 
Mátray János 146 
Mátyás, király 185, 230, 303, 305 
May, Gerhard 64 
Mayr van Eck, Johannes 111 
Medgyesi Miklós 303 
Melanchthon (Melanchton), Philipp 31, 

51, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 121, 122, 126, 
128, 131, 132, 136, 138, 144, 146, 147,
150, 151, 154, 155, 156, 159, 162, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 177, 178, 179, 180, 215, 222,
224, 225, 226, 229, 230, 234, 235, 238,
239, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 291,
328

Melith Ferenc 60
Melius Juhász Péter 64, 68, 69, 177, 217, 

220, 221, 313, 322 
Mencke-Glückert, E. 177 
Mercier, Ch. 119 
Mészáros István 246 
Metsu, Gabriel 302 
Metsys, Quentin 300 
Meurer, Moritz 285 
Meyxner, Jacobus 136 
Mikófalvi Bekény Farkas lásd Bekény 

Farkas
Miksa, L, császár 198, 200, 206 
Miksa, 11. császár 218, 221, 229, 230 
Miltitz Károly 197 
Minio, Marco 201 
Miskolci Mátyás 216 
Miskolczy István 206
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Mladonovic, Petrz 110 
Mohamed (Mahomet) 54, 55, 57, 59, 60 
Mohi Ferenc 212, 216 
Mojzer M. 316 
Molnár Erik 205 
Monay Ferenc 207 
Monok István 178 
Montanus, Ioannes 114 
Moravcsik Gyula 170, 178 
Moscopius (Mascovius), Johann 237 
Mosenauer, Wolfgang 135 
Mózes, bibliai 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 25, 26, 43, 49, 52, 75, 82, 106 
Muntag Andor 28 
Musculus, Wolfgang 55, 59 
Musophilus, Gregorius 187 
Müller, Joachim 144 
Muller, Julius 133, 136, 139, 146, 147

Nabukadnécár 16
Nádasdy Ferenc 62, 169, 240, 241, 242, 

244, 245
Nádasdy Tamás 166, 167, 169, 220, 225
Nagy Iván 178, 219
Nagy Lajos lásd Lajos, L, Nagy
Nagy Sándor lásd Sándor, Nagy
Náthán, bibliai 21
Nemeskürty István 196, 205, 208
Németh Sámuel 167, 177
Némethi Jakab 79
Némethy Ferenc 214, 215
Nestorius 23
Neuberus, Ulricus 114
Neustadt, Louis 206
Newton 252
Nicius, Paulus 172
Noé, bibliai 11, 24, 228
Noszkay Ödön 206
Notarius, Petrus 110

Oekolampadius, Johannes 123, 124, 126 
Oláh Miklós 59, 61, 206, 213, 216, 226, 

227
Origenész 291
Ostade, Adrian van 302
Otetea, A. 316
Ottilia, Szent 298
Ottlyk Ernő 288, 295
Otto, Daniel 241, 242, 245, 246, 247
Ozorai Imre 57, 58, 63, 64

Pál, apostol 12, 43, 45, 47, 48, 68, 107

Pál, Remete, Szent 186, 194 
Pál, III., pápa 205 
Pálffy Katalin 76 
Pálóczy Antal 192
Pap Márton lásd Kopcsányi Pap Márton 
Pari, G. 147 
Parker, Theodor 296 
Pascal, B. 283
Pásztohy (Pászthóy) Katalin 214 
Patócsy Zsófia lásd Bebek Györgyné 

Patócsy Zsófia 
Pauli, Gustav 75, 82 
Paulsen, Friedrich 176 
Payr Sándor 82, 133, 139, 146, 147, 148, 

240, 246, 247, 266, 268, 269, 277 
Pázmány Péter 79 
Pécsváradi Gábor 197, 206 
Perczelné Kozma Flóra 296 
Perényi Ferenc 219
Perényi Gábor 187, 192, 209, 214, 215, 

216. 217, 218, 230, 231 
Perényi Mihály 211, 219 
Perényi Péter 187, 189, 225, 227 
Peselino 306
Pestalozzi, Carl 129, 130, 131, 284
Pesti Macarius József 166, 177
Péter, apostol 68, 157, 198
Petheő János lásd Gersei Petheő János
Petrovics Péter 30, 50, 225
Pico 254, 255
Pietsch, Paul 83
Pirnát Antal 50
Platón 171, 254
Pleystwyter, Johannes 136
Plinius 168, 177
Pokoly József 164
Politi, Lanciloto 189, 202
Polyánkai Mihály 30, 31
Pray György 206
Prepositus, Mathias 136
Preuss, Hans 63
Preyss, Christoph 226, 236
Prónay Dezső 220, 221
Prőhle Károly 83, 314
Ptolemaiosz 305
Purbach 256
Purkircher, Georg 226, 230, 232, 233, 

237, 239

Radácsi Mihály 30 
Radaschin Mihály 217 
Radocsay Dénes 307, 316, 317
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Raeder, Siegfried 28 
Raffay Sándor 98
Rakovszky Márton 226, 230, 236, 237, 

239
Rapaics R. 193 
Ráth György 246, 247 
Ravasz László 162, 164 
Réczés János 241 
Regiomontanus 256 
Rehermann, E. M. 332, 338, 340 
Rein, W. 310, 339 
Reinerth, K. 239 
Rembrandt 301, 311 
Révay Ferenc 59, 191, 211, 212, 213, 

218, 219, 225, 230, 238 
Révay Mihály 213 
Révész Imre 57, 63, 176, 193, 208 
Révész Kálmán 221 
Ribini, Johannes 177, 178 
Rickh, Michael 79 
Ricutius, Johann 136 
Ritoókné Szalay Ágnes 65, 168, 173, 177, 

239
Rockenbach, Paulus 110
Roggen, D. 315
Rohner, Ludwig 81
Rókus, Szent 298, 306, 309
Rombauer E. 330, 339
Rose(n)mann, M. 226, 237
Roth, Erich 151, 153, 154, 163, 164
Rousseau 283, 284
Römer, Gerhard 81
Rudolf, császár 81, 245
Ruisdel, Jacob van 300
Russ, Nikolaus 106
Ruttkay László 178
Ruzsiczky Éva 277, 278

Sabinianus, pápa 60 
Sadoletus, Jacobus 171, 178 
Sakrausky, Oskar 83 
Saltzbanck, G. 226, 237 
Sámuel, bibliai 16, 21 
Sándor, Nagy 16 
Sándor, pápa 137
Sánta Márton lásd Kálmáncsehi Sánta 

Márton
Sántha, Károly 265, 276 
Sauerer, Laurentinus 201 
Savonarola 291 
Schaar, Eckhard 119 
Schadenwaldt, H. 315

Scharfenek, Georgius Khamper de 171 
Scheible, Heinz 177 
Scherrer, A. M. 164 
Scherer, Samuel 167 
Schlechte, Horst 118 
Schneider, Dyonisius 142 
Schneider, Valentinus 141 
Schnitter, Johann lásd Agricola, Johan

nes
Schömberg, Nikolaus 199
Schott 115
Schön, Erhard 116
Schönfeld, Victorin 239
Schrauf Károly 147, 219
Schulek Tibor 65, 83
Schulthess-Rechberg, Gustav van 129
Schulze, Wilheml A. 130
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