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Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak 
(1537) 

A Duna Televízió „Dicsőség, békesség" című protestáns műsora megemlékezett Philipp 
Melanchthon (1497-1560) születésének ötszázadik évfordulójáról. A műsorban a szerkesztő, 
Fabiny Tamás kérésére bemutattam az Evangélikus Országos Levéltárban (EOL) található, 
Melanchthon kézírását őrző négy iratot.1 Ezek az iratok a következők: 1. Melanchthon 1537-
ben Nádasdy Tamásnak írott levele, 2. Luther 1542-es végrendelete, melyet Philipp Melanch
thon, mint tanú írta alá, 3. Melanchthonnak 1555-ben, a bártfai tanácshoz írott levele, 4. Egy 
Wittenbergben tanuló eperjesi ifjú 1558-as egyetemi bizonyítványán szerepel Melanchthon 
aláírása 2. Ezt követően kért fel Veöreös Imre szerkesztő, hogy a Credo számára mutassam be az 
egyik Melanchthon levelet. 

Fontos tartalma miatt a Nádasdy Tamásnak írott, 1537-ben keletkezett levélre esett válasz
tásunk. A levél nem eredetiben, hanem későbbi átírásban maradt ránk: Litterae Melanchtonis 
ad Thomam Nádasdy címmel. A másolat az evangélikus egyháztörténet fontos iratait tartalmazó 
gyűjtemény számára készült, 6. sz. alatt (Adparatus ad Históriám Aug. Conf. in Hungária 
1523-1604).3 A humanista és reformátor jellemvonásait egyesítő Philipp Melanchthon (1496-
1560) 1518 óta tanított a wittenbergi egyetemen, ahol egészen haláláig, 1560-ig működött. 4 A 
magyarországi diákok 1540 után - megelőzve a korábban vezető Bécset és Krakkót -
legtöbben a wittenbergi egyetemet látogatják. Mivel Luther 1546-ban meghalt, Melanchthon 
személyes hatása a magyarországi reformáció elterjedésében kiemelkedő volt. Melanchthon 
személyes hatását erősítette, hogy fontosabb tanítványaival az egyetemi éveik után is kap
csolatban maradt.5 

A reformáció kezdeti szakaszának két jelentős alakja, Dévai Bíró Mátyás és Sylvester János 
1529-es wittenbergi tanulmányaik során ismerkedtek meg egymással.6 Sylvester János 1504 k.-
1551 u.) korábban Krakkóban járt egyetemre, ahol latin nyelvtanokhoz írt magyar értelme
zéseket, amelyek nyomtatásban megjelentek. Sylvester 1534-től Nádasdy Tamás által felállított 
sárvári iskolában tanít. 7 A lutheri hitet országszerte hirdető Dévai Bíró Mátyás meggyő
ződéséért kétszer is börtönbüntetést szenvedett, ezért az 1530-as évek közepén ő is Nádasdy 
Tamás védőszárnyai alá húzódva folytatta hitújító tevékenységét.8 

K i volt Nádasdy Tamás, akinek az udvarában a reformáció e két jelentős alakja találkozott? 9 

Nádasdy Tamás (1498-1562) Brodarics István és az enyingi Török-család rokonaként itáliai 
egyetemeken ismerkedett meg a humanizmussal, majd I I . Lajos udvarában titkárként működve 
pedig Erasmus hatásával. 1 0 Nádasdy a Mohács utáni Magyarország egyik jelentős politikusává 
vált, kezdetben Szapolyai János híve, majd 1534-től kezdve egyfolytában Habsburg 
Ferdinándé. Vezető országos tisztségeket töltött be: 1537-től horvát-szlavón bán, 1540-től 



országbíró. 1554-től haláláig, 1562-ig nádor. 1 1 Hatalmas vagyonát Kanizsai Orsolyával 1535-
ben kötött házassága révén szerezte. A Nyugat-Dunántúlon Nádasdy-birtokok közé tartozott 
Kapuvár, Sárvár, Csepreg, Léka, Egervár. 1 2 Nádasdy reneszánsz műveltségű főúrhoz illően a 
kultúra patrónusa, iskolákat és nyomdát létesített, ifjakat iskoláztatott külföldön. 1 3 A re
formációt támogató nagybirtokos főurak, Nádasdyak, Thúrzók, Perényiek váruradalmi köz
pontjai udvari papjaik irányításával a hitújítás központjaivá váltak. Dévai Bíró Mátyás Nádasdy 
Tamás sárvári birtokán kívül Batthyány Ferencnél Németújváron és Perényi Péternél 
Sárospatakon működött udvari papként, „...ahol járt, mindenütt eltűnt a katholikus egyház és 
helyébe lépett az új hit papja, a prédikátor." - írja Dévai tevékenységéről Szekfű Gyula. 1 4 

Melanchthon 1537-es levele Dévai Bíró Mátyás 1536-1537-es németországi útjával kap
csolatos. Dévai Nürnbergben és Wittenbergben járt, ahol saját műveinek, illetve Sylvester 
János Újtestamentum-fordításának nyomdai kiadásáról tárgyalt, továbbá tájékoztatta a refor
máció képviselőit a magyarországi fejleményekről. Dévai Németországból patrónusát, Nádasdy 
Tamást sűrűn tájékoztatta levélben útja eredményeiről. Dévai Nádasdynak Nürnbergből írott 
leveleiből négy maradt fenn (1536. nov. 10.-dec. 19.). 1 5 Dévai 1537 kora tavasztól őszig 
Wittenbergben tartózkodott. Ez alatt Melanchthont részletesen tájékoztatta a reformáció 
magyarországi helyzetéről. 

Melanchthon Nádasdy Tamáshoz írt levele Lipcsében, 1537. október 7-én kelt. 1 6 A levél 
eredeti latin szövegének négy kiadása ismert.17 A Melanchthon-levélnek a reformáció történe
tére nézve fontos tartalma miatt magyar fordításban közölte Révész Imre Dévai-életrajzában és 
Balázs János Sylvester János-monográfiájában.18 Melanchthon a magyar nagyurat tekintetes és 
nagyságos hercegnek (illustris et magnificus princeps) és tiszteletreméltó patrónusnak 
szólítja. 1 9 Nádasdy társadalmi állása németországi viszonylatban nagyjából egy tartományúrnak 
felelt meg. Melanchthon szerényen folytatja, mellyel illendő tisztelettel adózik a világi 
előkelőségnek a szellem szerény embere. „Habár ismeretlen vagyok Nagyságod előtt, Mátyás 
mégis megkért, hogy levelet írjak." 2 0 A levelet tehát Melanchthon Dévai Bíró Mátyás kifejezett 
kérésére írta. A levélíró udvariasan jelzi, hogy nagyra értékelné a megszólított barátságát, 
amelynek elérését nagy megtiszteltetésnek érezné. „Számunkra ajánlatos a jó fejedelmek 
barátságára törekedni a műveletlenekkel szemben" - jelzi Melanchthon a reneszánsz főúr 
mecénás és a humanista tudós egymásrautaltságát.2 1 

Levele tárgyára térve Melanchthon megírja, hogy Dévai Bíró Mátyástól értesült Nádasdy 
nagy kiadással járó (sárvári) iskolaalapításáról (scholam constituere), amelyben a jó tudomá
nyokat művelik. 2 2 Melanchthon Dévaitól és más magyarországi hívétől értesült a Magyaror
szágra nehezedő török nyomásról, tudta, hogy a helyzet nagyon komoly. Levele vezérfonalának 
annak bizonyítását tette, hogy a tudomány támogatása kivált nehéz körülmények között nagyon 
indokolt, mert erre építhető a jövőbeni kibontakozás. „Ez a tett már önmagában is 
dicséretreméltó, s még inkább annak számít ez háborús időkben, amely a környező területekről 
elűzi a tudományt. így gondoskodsz a jövőről, mivel máshol a jó tudományok (bonae artes) 
elpusztulnak, de a Te erényednek köszönhetően megmarad ez a veteményeskert (seminaria), 
ahonnan Pannóniában újra terjeszteni lehet az élet hasznos ismereteit (doctrina vitae utilis). 
Ennélfogva kitűnő cselekedeted és jó szándékodat dicsérem, mely a haza javára szolgál és 
bölcs belátásra vall . 2 3 Ennek pedig én is nagyon örülök. A Pannónia békéjére és javára szolgáló 
tudomány pártolásával ilyen körülmények ellenére se hagyjál fel. Mert ha valaki azt gondolja, 
hogy az ország megnyomorítása és szolgaságba kerülése örökké fog tartani, vajon foglalkozna-
e iskolák építésével (ad Scholas extruendas). Ennélfogva [iskolaalapítási] szándékodat a 
jövendő béke jóslataként fogom fel. Komoly érveket megfontolva, erről azt gondolom - amint 



gyakran [Dévai Bíró] Mátyásnak említettem - , hogy remélhetőleg a török kiűzésével a jövőben 
valamikor visszaáll Pannónia békéje." A levél megírásának évében tizenegy év telt el Mohács 
után (1526), de Buda elfoglalása, tehát a török hódoltság tartóssá válása csak négy év múlva 
következik be (1541). Ekkor még élt a remény, hogy a török uralom belátható időn belül 
visszaszorítható lesz. „A romlásnak indult tudományok támogatása kegyes és istenfélő 
szándékra vall, melytől a nehéz körülmények se tántorítsanak el." 

A következőkben Melanchthon felhívja Nádasdy figyelmét az új hit pártolásának fontos
ságára. A reformátorok elterjedt magyarázata szerint a török hódítás a bűnök és a bálványimá
dás büntetése. A hit megújításáért folytatott küzdelem így kapcsolódik össze a törökellenes 
küzdelemmel. „Remélem, hogy Isten támogatja terveidet, különösen ha azon igyekszel, hogy a 
tisztább egyházat (ecclesia puriits) tanítsák. Nem kétséges ugyanis, hogy a háború és a török 
szolgaság bűneink és bálványimádásunk büntetése. 2 4 Ha ennyire támogatod a nemes tudomá
nyokat, kérlek, a tudósok között engem is fogadj el ." 2 5 A hitújítók éltek a humanizmus esz
közeivel, a műveltség terjesztése és iskolák felállítása ezért volt fontos számukra. A reformá
torok közti gyakori levélváltásnak köszönhetően az új hit rövid idő alatt, nagy területen terjedt 
el. Ennek köszönhetően a wittenbergi reformátoroknak, így Melanchthonnak is pontos és gyors 
értesülései lehettek arról, hogy a különféle területeken hogyan áll a reformáció ügye. 

Melanchthon vérbeli humanistaként nem hagyja ki az alkalmat, hogy az ókori görög mito
lógia példáját hívja segítségül. Nádasdyt, aki nevezetes volt a törökkel szembeni bátorságáról, 
Melanchthon a görög mitológia Herkuleséhez hasonlítja: „Egykor a görögök Herkulest a mú
zsák fejedelmének tartották, mert a jó fejeledelem hatalmával védi a tudományt. 2 6 Mivel 
ismeretes, hogy őseitek Herkulestől származnak, ezért tartsátok nemzeti erénynek a tudomá
nyok művelését és a híres nagyok példájának követését." A reformátorok tudták, hogy az új hit 
megvédéséhez szükségük van a fejedelmek hatalmának támogatására. A humanista Melanch
thon meggyőződése szerint a kultúra támogatása fontos politikai feladat. 

Levele végén Melanchthon magyarországi híveit, mindenekelőtt Dévai Bíró Mátyást, to
vábbá Sylvester Jánost ajánlja Nádasdy Tamás pártfogásába: „Mátyást, a kiváló tudománnyal, 
bölcsességgel és kegyességgel rendelkező férfiút és Sylvester Jánost, e tudós férfiút, Nagyságod 
pártfogásába ajánlom. 2 7 A közjó érdekében Isten segítse Nagyságodat. Lipcse, 1537. október 
7., alázatos szolgája, Philippus Melanchthon." 

Nádasdy patrónusi tevékenysége nagy jelentőségű volt: Dévai a sok üldöztetés után végre 
biztos háttérre és támogatóra lelt. Sylvester pedig megkapta a lehetőséget, hogy nagy müvén, az 
Újszövetség fordításán zavartalanul dolgozhasson, és azt kinyomtathassa. Nádasdy mecénási 
tevékenysége tehát sokoldalú volt: a személyi védelem mellett a nagyvonalú anyagi támogatás 
is beletartozott. Levelezése szerint Nádasdy személyesen figyelemmel kísérte Dévai és 
Sylvester munkásságát, azoknak minden részletéről pontos ismeretei voltak. Nádasdy sze
mélyében a reformáció egyik legjelentősebb támogatójára talált. Melanchthon 1537-es, Nádas
dy Tamáshoz írott levele ezért a magyarországi reformáció korai szakaszának egyik értékes 
dokumentuma. 
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Bunyitay Vince III. kötet: 1535-1541, Budapest 1906, 129. sz., 110.) 

20 tarnen petenti Matthiae litteras ad Te non invitus dedi 
21 Nam bonorum Principum amicitia magnopere nobis adversus ineruditorum iudicia exetenda est. 
22 Intelligo autem ex Matthia, Te magno sumtu scholam constituere et optimarum artium studio excitare 
23 Itaque hac in re et voluntatem Tuam, cupientem in re praecipua bene mereri de patria et singularem 

prudentiam iure probamus. 
24 Neque enim dubium est, haec bella et hanc Turcicam servitutem poenas esse peccatorum nostrorum 

et idololatriae. 
25 Cum gutem tantopere faveas honestis artibus, quaeso, ut me quoque complectare inter ceteros 

studiosos. 
26 Olim Graeci Herculem addiderunt Musis, earumque ducem vocabant: significantes, defendi oportere 

Hieras auctoritate bonorum principum. 
27 Matthiam Tibi commendo, virum praeditum egregia doctrina, prudentia et pietate. Joannem 

Sylvestrum etiam hominem doctum, Celsitudini Tuae commendo. 



Philipp Melanchthonnak a bártfai tanács részére, 1555-ben írt levele, amelyet az 
Evangélikus Országos Levéltár őriz 

Vigasztaljon az bennünket - és magának Isten fiának mondok ezért köszönetet, - hogy az 
általános zűrzavar közepette Egyházatokat kegyesen megóvta a törökök rablásaitól és a mások 
általi szolgaságtól, továbbá imádkozom hozzá, hogy ezután is enyhítse a büntetést, gyűjtse 
össze az egyházat közöttetek, támogasson és védelmezzen Benneteket. 



Kérlek Benneteket, hogy Salamont, e becsületes és bölcs férfiút, aki a haza ügyét hasznosan 
szolgálhatja, el ne hanyagoljátok, s e kérésem elbírálásakor számíthattok rá, hogy ha embereitek 
útra kelnek, lehetőség szerint szívesen segítem őket. Jól és boldogan éljetek. Az 1555-ös 
esztendő augusztusának 20. napján. 

Philippus Melanchthon 




