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Reíormationen in Polen wáhrend der beiden Jahrzente vor dem Sando-
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A reformáció „jobb és bal szárnyának" irányzatai Lengyelország-
ban te rmékeny ta la j ra leltek, és a kezdeti korszak teológiai jelentősé-
gének összefoglalását találjuk e műben. Pontosabban: az olasz protes-
tánsok kritikai bemutatását és a sandomiri egyezményt megelőző két 
évt izedben gyakorol t hatásuk felmérését a lengyel reformációra. A len-
gyel protestánsok ugyanis ál taluk kerül tek kapcsolatba az európai 
szellemtörténet je lentős személyiségeivel. Az erre vonatkozó egyház-
történeti dolgozatok nagy részével ellentétben a szerző az olaszok által 
kivál tot t hi tvi tákat nem a humanizmus és az olasz reneszánsz kisugár-
zásaként értelmezi, hanem úgy tekinti, mint amelyek va ló jában az egy-
ház igaz a lakjáér t folyó küzdelem jegyében lángoltak Svájcban, Len-
gyelországban és Erdélyben. Szerinte azért jelentősebb az olaszok hoz-
zájárulása a lengyel reformációhoz a sandomiri consensus előtti időben, 
mivel a tanításuk még nem merevedet t a szociniánus tanrendszerhez 
hasonlóvá. 

A XVI. századi Lengyelországról rajzolt gazdasági, politikai és 
egyháztársadalmi kép egy jól sikerült fejezet . Területi egységekként 
veszi számba a hétmilliós, létszámú országban a reformáció ter jedésé-
nek körülményei t : a nemesség és az ország élén álló uralkodóház állás-
pontját , a porosz nagyhercegség szerepét, a lutheránus egyetemekre 
peregrináló diákok tevékenységét , a menekült cseh—morva testvérek 
helyzetét , akiket 1548-ban törvénnyel száműztek hazájukból. 

A II. és V. fejezet Francesco Lismanini munkásságával , illetve 
ennek kiér tékelésével foglalkozik. A krakkói humanisták körében szer-
zi műveltségét, I. Zsigmond Ágost (1544-től Litvánia nagyhercege, 
1548-tól 1572-ig Lengyelország királya) befolyásos udvar i papja; a 
svájci reformátorok társaságában dönt a katol ikus egyházzal való sza-
kítás mellett, J an Laskival együt t az egységes lengyel nemzeti egy-
ház létrehozását tűzi ki célul. Ökumenikus törekvésű, példamutató szol-
gálat j egyében k íván j ák újjászervezni" az egyházat . 1560-ig Laski és 
Lismanini a lengyel reformáció ké t vezető teológusa. 

Francesco Stancaro vázlatos életrajzát, lengyelországi tartózkodá-
sainak idejét, hitvitáit , taní tásának aprólékos ismertetését tartalmazza 
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a III. fejezet. A széki zsinaton való szereplésétől kezdve számos hazai 
vonatkozású egyháztör ténet i adatot használ, ú jdonsággal azonban nem 
szolgál. Szerző is idézi Melanchton 1555. jan. 26-án kelt levelének egy 
mondatát , miszerint: „Nunc adest Polonicus concionator qui adfert ec-
celsiarum Polonicarum quaest iones ortas a Stancaro, qui nunc est in 
Walachia" (81—82.). Stancarónak a románokkal való kapcsolatát tény-
kén t fogadja el $erban Papacostea is a Moidova in epoca reformei c. 
tanulmányában (Studii. Revistá de istorie. 1958. nr. 4, 60.). Stancarónak 
egy esetleges moldovai v a g y havasalföldi ú t j á ra először Bogdán Pet-
riceicu-Ha?deu h ív ta fel a f igyelmet Melanchtonnak egy Camerarius-
hoz írott levele idézetéből: „Stancarus abiit ad Valachos" (Istoria tole-
rantei religioase ín Románia. Edijiunea II, revázutá $i adausá. Bucu-
re$ti, 1868, 31.). Melanchton ezen értesülése helyesbítésre szorul, és 
nem alapozhatok rá következtetések. Stancarónak a Jézus közvetí tő 
tisztéről szóló taní tása tárgyalásához mellékletben újraközli a ,,Summa 
Confessionis fidei Francesci Stancaro Mantuani (1570)"-bői a IV. sza-
kaszt és az 1559. aug. 10-i pinczowi hitvallás szövegét. 

A kislengyelországi református egyház szétforgácsolódása a Jan 
Laski halála u táni első esztendőkre esik, amikor megjelennek az itá-
liai antitrinitarizmus képviselői . Serveto és Matteo Gribaldi jelentősé-
gének, valamint kapcsola ta inak felmérésével a lengyelekre gyakorolt 
közvetet t ha tásuka t ismerteti, mint például Petrus Gonesius esetében. 
Laelio Sozzini, Giorgio Biandrata, Giovanni Valentino Gentilis, Gio-
vanni Paolo Alciati és az idős Bernardino Ochino lengyelországi tar-
tózkodásával kapcsolatban közli irodalmi munkásságukat és antitrini-
tárius eszméik fokozatos térhódí tásának ú t j á t a lengyel protestánsok 
körében. 

Az olasz protestánsok munká jának összefoglalásaképpen megálla-
pí t ja , hogy Lengyelországban sajátos helyzet re került sor: mindenik 
felekezet ismételten arra kényszerült , hogy felülvizsgálja a krisztoló-
giai alaptételeket és a központi dogmákat. Skolasztikái fogások helyett 
a ,,sola scriptura" érvényesí tésével a „krit ikai" teológia elindítóivá 
lettek, másrészt pedig az unitárius gondolatiság gazdagítóivá. Az ős-
egyházi hi tvallások kuta tásáva l formai és tartalmi változások keletkez-
tek az egyház fundamentumának értelmezésében. Míg ugyancsak e hit-
val lások a lapján nyúj to t tak egymásnak kezet a lutheránusok, cseh— 
morva testvérek és reformátusok, amelynek az 1570-es Sandomiri Con-
sensus a tanúsága. Továbbá a reformáció bal szárnyával a Róma elleni 
küzdelemben ju to t tak egységre. 

Hermán M. János 

Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Kriterion 
Könyvkiadó Bukarest . 1977, 175 1. 

Már a k ö n y v címe magába foglalja a mű egész mondanivalóját : 
a szavak fontosságának, ér tékének, megbecsülésének és á tadásának 
szükségességét, amelyekkel elindulunk az anyanyelv ösvényein. Hi-
szen „már Balassi Bálintot is sebhelyes ka tonaként vet te a kar jába . 
Már vasszögekkel veretet t Jézus t siratott, hazának, jobbágynak sorsán 
kesergett, ta tár járás t , törökdúlást átkozott. És nem volt egyet len pihenő 
vasárnapja ." 
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Az a tény, hogy ezt a mondanivalót egy gyermeknevelés keretei 
közé ágyazza a szerző, azért lehetséges, mert amikor felmerül a kér-
dés: ,,Mit csináltál a rád bízott talentumokkal?" — erre „nincs más 
számonkérés: csak gyermekeink tekintetében", ugyanis , ,ahány szóra 
váró gyermek: a jövőnek megannyi lámpása a meglódult időben". 

Sütő művében nemcsak a gyermeknevelés példázata, a helyes el-
indulás hangsúlyozódik ki az anyanyelv bir toklásának út ján, hanem 
,,a meglódult idő" azon embereihez szól, akik , ,nyelvkárosultak". Ezek-
nek a jánl ja Sütő az „ortolingvisztikai klinikát", hogy „utaltassa be 
magát gyógykezelés végett bizonyos Csokonai nevezetű poétához; 
v a g y Berzsenyi tekintetes úrhoz; az utcának elején és végén vigyáz-
kodó Vörösmartyhoz; Arany János vi lágítótornyába Nagyszalontára; 
Petőfi tömegsír jába Fehéregyházára; József Attila ja jkiál tásaiba; Ke-
mény Zsigmond jégvermébe, vagy Ady tüzes kat lanába; a hargitai Ábel 
szikra-feleléseibe". 

Mindez azért, hogy „nehogy egykoron szavainkban ravataloztas-
sunk fel", továbbá, mert „a nyelv nem csupán házi használatra ta jkol t 
eszköz, nem csupán munkavezető jelrendszer és kereskedelmi rikkan-
tás", hanem sokkal több! Ez a többlet ott kezdődik, ahol pólyás kor-
ban az első szavak gyöngygügyögései kezdődnek, ahol egy „gyermek 
keze repdes szülői kéz után", ahol anyanyelvének ösvényén elindulva 
testvérnyelvek, tes tvérnépek humanumának közös tereiről küldi kö-
szönő szavát. Egyszerűbben: hűség a bölcsőhöz, a szülőhöz, a szülőföld-
höz, a névhez, az embertárshoz, a hazához és a néphez, amelyből szü-
letet t az ember; hűség az anyanyelvhez. 

A szerző nagyszerűen érzékelteti a temetők sírfeliratainak „furcsa-
ságait", az esküvői meghívók „nyelvkárosultságát", a szavak romlását. 

Szüntelenül felébred az olvasóban a mű olvasása közben a kérdés, 
hogy Te, aki olvasod, „mit csináltál a rád bízott talentumokkal?" Az 
elszámolás méltó lesz-e Arany Jánoshoz vagy József Attilához? „Ha 
szavainak számát nézem: Arany János Nagyszalontán állítólag huszon-
három ezeret kapott; szegényebb házból József Attila majdnem ugyan-
annyit . El is számolt vele mindkettő becsületesen. Az utolsó névelőig. 
Azzal is, ami egyiknek a torkában rekedt, a másiknak a vérébe fulladt 
a vonatkerekek alatt. Engedjétek hozzám jönni a s z a v a k a t . . . " Ellen-
példa erre Erasmus, aki „életében csak latinul, tehát v i lágnyelven írt 
és beszélt, de utolsó szavaival lélegzet után kapkodva az anyanyelvé-
hez menekült; annak köntösében lépett Isten színe elé: Lieve God, 
mondta hát a derék rotterdami". De „az ember életében — állapít ja 
meg a szerző — nem az első és utolsó szavak a fontosak. Hanem amit 
közben mond el a világnak." 

A lelkész, aki nap mint nap a szavakkal sáfárkodik, a mű olvasása 
közben rádöbbenhet arra, hogy ő „mit csinált a rábízott talentumok-
kal!" 

Rezi Elek 

Hanga, Vladimir: Mari leguitori ai lumii (A világ nagy törvényho-
zói). Editura ?tiintificá §i enciclopedicá. Bucure$ti, 1977. 290. 

A mű szerzője, Vladimir Hanga az általános jogtör ténet profesz-
szora. Értékes munká jában az emberi kul túra három jelentős korsza-
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kával foglalkozik, amelyek a világ három nagyje lentőségű személyisé-
géhez kapcsolódnak: Hammurabi, Just inianus és Napóleon. A szerző 
széles bepillantást enged az illető korszak gazdasági, társadalmi, poli-
tikai, kulturális és vallási életébe. Ezért a könyv „nemcsak a specialis-
tákhoz szól, hanem mindenkihez, akiket érdekel a jogtörténet és a kul-
turális jelenség mint annak egyik részsajátossága". 

A könyv három fejezetre oszlik, melyet a három nagy törvényhozó 
neve jelöl. 

Az I. fejezet tárgya Hammurabi törvénykönyve, valószínűleg J.e. 
1760—1759-ből való; egy francia tudományos expedíció, a nagy orien-
talista J . de Morgan vezetésével fedezett fel 1897—1902 között , amidőn 
archeológiai kuta tásokat végeztek a régi Susa város romjainál . A feje-
zetben Hammurabi személye, t ö rvénykönyve keletkezésének körülmé-
nyei és ismertetése mellett é r tékes val lástör ténet i adatokkal is talál-
kozunk. A mezopotámiai politeizmus — sumér, akkád, babilóniai és 
asszír istenek ismertetése — sem kerüli el a szerző figyelmét, úgyszin-
tén a kulturális cselekmények és a templomok leírása sem. 

A II. fejezet tárgya a Corpus Juris Civilis (Polgárjog törvény-
könyve) néven ismert tö rvénygyűj temény, amely Just inianus bizánci 
császárnak a római élet fenntar tására tett intézkedései közé tartozik. 
A munkát a császár rendeletére egy tíz tagból álló közösség végezte 
el, Tribonianus jogtudós i rányí tása mellett. A kódexbe a római csá-
szári rendeletek, jogi döntések, bírói í téletek, magánjogi szabályok 
hatalmas anyagát gyűj töt ték egybe, amely meghatározta az európai 
jogfej lődést . 

A fejezetből mindemellett ki tűnik a bizánci birodalom rövid tör-
ténete Justinianusig, a császár val láspoli t ikája, az iskolák helyzete, va-
lamint az a hatás, amelyet Just inianus gyakorol t é letművével a bizánci 
és az európai életre. Így e rész az egyetemes egyháztörténelem elen-
gedhetet len tartozéka. 

A III. fejezet tárgya Bonaparte Napóleon személyéhez kapcsolódó 
polgári, majd a büntető és kereskedelmi tö rvénykönyv ismertetésével 
foglalkozik. Napóleon élete, küzdelmei, a korabeli francia állapotok, 
valamint a napóleoni Polgári tö rvénykönyvhöz való viszonyulás a nagy 
államférfi halála után teszik ér tékessé ezt a fejezetet . Hű képet kapunk 
Napóleon valláspoli t ikájáról is, aki mint mindent, így a val lást is alá-
rendelte politikai céljainak, eszköznek tekintet te céljai megvalósítá-
sára. „Hogy megnyer jem Egyiptomban a muzulmánokat, muzulmánná 
lettem, hogy lecsillapítsam Vandeea-t , katol ikus lettem, hogy magam-
hoz vonzzam az itáliai papokat , ul t ramontanista lettem; hogyha egy 
zsidó népet akarnál kormányozni, Salamon templomát kel lene felépíte-
ned." 

A könyv értékességét domborí t ja ki a fejezetek végén található 
gazdag forrásirodalom, valamint a jegyzetek gazdagsága. Vladimír 
Hanga munkája hozzásegít ahhoz, hogy három korszak három nagy 
személyiségének jellegzetességeit és életművét tisztábban láthassuk. 

Rezi Elek 
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