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A centenárium

A reformáció százéves évfordulója a régi magyarországi 
nyomtatványok tükrében

„Az io Atyafi ak ez elmult eztendoebe, niluan megh mutatak, hogy az eo vallaſoknak nincz toeb zaz eztendeyenel; miuel 
hogy Luther Martonnak, eoruendetes eztendoet ket innepel varmegyekbe buentetes alat hirdetenek, vgy hogy azokon 
a’ napokon ſemmi fele uigaſag tetél ſe lakodalom ne lenne, Hol talalyak fél ezt a’ Bibliaba? Ez nem ember zerzéſe?”1

– teszi fel a költői kérdést a kegyes olvasónak Vásárhelyi Gergely jezsuita szerzetes. Rosszalló megjegyzése igen fontos 
számunkra, mert ez az egyetlen utalás a régi magyarországi nyomtatványokban, amely megemlíti, hogy 1617-ben, a 
reformáció százéves évfordulójakor tartottak ünnepet a protestánsok. Ennél többet azonban nem árul el a szöveg, 
így eredménytelen az azonosítási kísérlet, hogy vajon mely vármegyék adtak ki a centenárium kapcsán ilyen utasítást.

Ha az ünnep megtartásáról többet nem is tudhatunk, az évforduló ténye és értelmezése azonban több ki-
adványban is megjelenik. A fent idézett Vásárhelyi Gergely Canisius-fordítása mellett Milotai Nyilas István Az 
mennyei tudomány szerint valo irtovany… című művében (Milotai 1617), Kopcsányi Márton evangéliumi és 
levélbeli válogatott igeszakaszokat tartalmazó művében (Kopcsányi 1617), valamint Szenci Molnár Albert két, 
Oppenheimben nyomtatott kiadványában található említés a reformáció százéves évfordulójáról.2

Az egyházi írók reagálnak az évfordulóra, amely – ha nem is társul hozzá országosan ünnep, vagy katolikus 
szemszögből nem is tekinthető ünnepnek – elgondolkodtat; visszatekintésre, értékelésre, önértékelésre késztet. 
A protestáns felekezetek önmagukról alkotott képében a hitvallások mentén határozott kijelentéseket találhatunk, 
emellett azonban az identitáskeresés bizonytalansága is átszűrődik a műveken. 17. századi elődeinknek – eltérően a 
reformáció első generációjától, akik protestáltak, tehát valamihez képest, illetve tiltakozással fejezték ki hitüket – a 
hitviták korában kellett megfogalmazni, hogy miért alakultak ki felekezetek, s hogy azok miért szilárdultak külön 
egyházzá. A katolikus írók felől érkező legsúlyosabb vádakra is válaszoltak, amelynek központi kérdése így szólt: 
hogyan lehet Istentől valónak tekinteni (fenntartani és ünnepelni) egy olyan „újítást”, mely végül törést okozott 
az Anyaszentegyház testében?

 1 Vásárhelyi 1617, 718. o. Ez a mondat a műben a Canisius-fordítás és az énekszövegek között található, a formájában jól 
láthatóan elkülönülő négyoldalas részben (718–722). Ezen a pár lapon Vásárhelyi Gergely Luther személyét marasztalja el, és a 
reformátor követőinek érveit próbálja megcáfolni. A fent említett idézettel kapcsolatban nem említi, hogy mely vármegyékről van 
szó; nem derül ki, hogy melyik országrészről ír; s hogy magyar lakta területre gondol, az is csak a „vármegye” szó használata miatt 
feltételezhető.
 2 A Postilla Scultetica Abraham Scultetus cseh protestáns prédikátor igehirdetéseit tartalmazza egy egész egyházi esztendőt 
felölelően. Szenci Molnár 1617. Szenci Molnár 1618.
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A bizonytalanság érthető, a kérdés nehéz. Kik vagyunk mi? Ugyanezt a kérdést veti majd fel a jelenkori egyház is: 
immár ötszáz év áttekintésére készülve, 2017-ben és az azt megelőző években. A bizonytalansággal való küzdelmet a 
jelenkori hívő sem kerülheti el, hiszen nap mint nap gúnyolódik hasonlóan hangzó kérdéssel az immár szekularizált 
világ: elhalványítva mindent, ami érték; remélve, hogy végül az istenhit „irrelevanciába halványul”.3A tanulmány 
tehát – egyháztörténeti leíró jellege mellett – gondolatébresztő akar lenni, segítve ezzel a fél évezredes áttekintést. 

A három protestáns és két katolikus kiadvány elemzésével e tanulmány kereteit meghaladó mennyiségű infor-
mációt találunk a felekezetek korabeli önértelmezését illetően. Kiemelkedik azonban egy szempont, egy kedvelt 
téma, amely e tanulmányban az elemzések vezérfonalául szolgál: a hatalommal bíró és cselekvő ember képe.

Hősök, királyok, szentek – egy közösségnek szüksége van példaképekre

Jósiás király

Scultetus ünnepi prédikációja Szenci Molnár Albert fordításában olvasható, amelyben a cseh prédikátor Jósiás 
király reformjával hasonlítja össze a reformációt. Az ünnepi istentiszteletre választott textus a Királyok első köny-
véből való, 1Kir 23,1–4: Jósiás a templom renoválása közben találja meg a törvénykönyvet, a Deuteronomiumnak, 
Mózes 5. könyvének magvát. Mikor a király rádöbben az irat fontosságára, megszaggatja ruháit, bűnbánatot tart, 
és vallási reformmal próbálja megtisztítani a templomot és ezáltal az istentiszteletet. Az idegen népektől átvett 
kultusz elemeit kivonja onnan, a páska ünnepét pedig úgy tartatja meg, ahogy az Írás mondja. Jósiás alakjában egy 
olyan királyt tisztel az ószövetségi és a keresztény hagyomány is, aki felismerte az Írásban megjelenő isteni akaratot, 
és hatalma által véghezvitte a reformot. 

„Az nagy inség és nyomorúság az melly alatt az anya ſzent egyhaz nyavalygott az Papiſt aſſ agban, jóbban ſoha ki nem 
jelentethetic, mint ha meggondollyuc, melly gonoſzul volt dolga az Sido anya ſzent egyháznac, midoen az toervénynec 
koenyve elveſzett volt. Három kivaltképpen valo terhes nyomoruságoc ſanyargattyac az népet legkeményebben: Az 
Bálványozas, Babonaſſ ag, és az Kegyetlenſeg.” (Szenci Molnár 1618, 12. o.)

Scultetus szerint, mielőtt a Deuteronomium előkerült volna, a zsidóság éppoly tévelygésben élt, mint a reformáció 
előtti egyház. A babonaság felsorolásában a népi vallásosságból vett példák a hivatalos, vezető egyházi elitről mon-
dottakkal vegyülnek (uo. 15. o.). Scultetus szerint a Jeroboám idején megerősödött bálványozás (1Kir 2) hasonló 
a katolikus szertartáshoz, ahol legendákból, fabulákból prédikálnak (uo. 16. o.). A kegyetlenség ábrázolását a pápa 
hatalmával köti össze, s azt mondja, hogy a pápa fegyverrel és kiátkozással tudta elérni, amit akart: rendeletekkel 
és törvényekkel „embereknec lelkeket gyoetroette, és kinozta” (uo. 20. o.) böjtöléssel, a papok házasságának megtil-
tásával, a lelkiismeret megkötözésével, a haláltól és az örök kárhozattól való félelem keltésével.

 3 Jelen korunk küzdelmének találó megfogalmazása a 2014-es Szélrózsa evangélikus ifj úsági találkozón hangzott el egy biblia-
tanulmány kapcsán. 
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„Nem keveſſ eb vig oeroem támadott, ez eloett ſzáz eſztendoevel, itt az mi édes hazánkban, ez Nemet Orſzágban, holott 
az ô o és uy Teſt amentum koenyvei, mellyec ſoc idoektuel fogva, az pad alá vóltac vettetve, iſmét eloe vétettenéc, és az 
Euangeliomnac tiſzta tudománya fényes nappali világra hozattatnéc.” (Uo. 11. o.)

Ahogy az újra megtalált szent szöveg az Ószövetség népét is visszavezette a szövetséghez, úgy Luther (újra) felfedezi, 
amit a Szentírás üzen az embernek. Így Isten ígérete és kegyelme is újra az emberé lehet, az emberi szív és értelem 
legelső és legvégső reménységeként. 

„Nem tudtác az emberec, mit ígért legyen az Ur Iſt en minékuenc 
embereknec, az oe Koetesében, nem tudtác aztis, mire koetelezte 
viſzontag az ember magát az Ur Iſt ennec….” (Uo. 21. o.)

Szenvedtek az emberek haláluk előtt, féltek a kárhozattól. Mert 
mikor az ember az Úr ítélőszéke előtt fog állni, vádolja majd őt 
Mózes a törvény által, és vádolja a Sátán és a lelkiismeret. Egyetlen 
kiút van, ha a vádlott tud az „Appellatio” lehetőségéről. 

„Ez ez ſzép meſt erségec ez Euangeliom koevetoeinec, az mellyroel 
ember az Papiſt áságban igen keveſet, avagy ſemmit nem tudott, és 
még moſt  ſem túd ſemmit: hogy az Iſt en itiloe ſzéki eloett, illy ſzé-
pen kellene apellálni az Moſeſroel az Chrisſt usſra, az Sinai helyroel, 
az Sion hegyére; az tiz parantſolatrol az hitnec ágazatira: az melly 
Appellatioban áll az mi ſzívuenknec, és Lelkeinc eſméretinec foe 
vigaztaláſa.” (Uo. 27. o.)

Ahogy Isten népe – Jósiás király rendelete által – megerősíti magát a 
szövetségben, úgy az idegen kultusz elemeit is felismeri és liturgiáját 
is képes megtisztítani. Hasonlóan tisztulnak meg a reformációban 
a szövetség jelei (úrvacsora és keresztség), azaz a szentségek az Írás 
eredeti nyelven való értelmezése által, és hasonlóan kerülnek ki az 
– Ószövetség istenábrázolásától – idegen elemek a templomokból. 
Jósiás király az Istentől kapott hatalmat arra, hogy népe fölött 
uralkodjon. A hatalommal azonban felelősséget is kapott, amely 

csak tettekben mérhető. A Biblia pozitív szavakkal emlékezik meg róla, mert cselekedett, és rendeleteivel elindította 
a vallási reformot.4

 4 Sem az ószövetségi, sem a reformáció korában élt ember világképében nem válik külön politika és vallás, hiszen mindkettő a 
közösségről szól, s mindkettőnek az a természete, hogy az élet valamennyi területére kihat. Politika és vallás kapcsán a felvilágosodást 
megelőző korokban nem lehet összefonódásról sem beszélni, mert e kettő az emberek világról alkotott felfogásában szét sem vált. 
Csak intézményi szinten van értelme külön említeni őket. 
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Szent István király

Katolikus oldalról – a protestantizmus ellenpéldájaként – ismét egy királlyal találkozunk. Egy olyan királlyal, akit 
minden magyar elismer és a legnagyobbnak tart. Kopcsányi Márton ferences szerzetes Evangéliumok és epistolák 
című művében államalapító Szent István királyt hozza a katolikus hívők számára példaként. Előtte azonban a száz 
éve történt reformációról, azaz a szakadás okáról ír: 

„Minek vtánna az utólſó ſzáz eſzendeó forgáſb a, 1527. eſztendeó vtánn, a’ ſzakadaſra lázzaſztó vy tanittók Magyar 
orſzágba férkezének: és a’ ROMAI Anyaſzentegyház éretelme ellen a’ Lutheriſt ak es Caluiniſt ák kezdték a’ ſzent 
iráſt  idegen magyarázatra cſi gázni: látuánn a’ koeſſ egh, hogy mindenik párt a’ kuelsoe feó feó rendenn valóktúlis tá-
mogattatik: egynek kezdé tartani, akar mely Praedikátortul tanúlna. Mert egy (vgymond) az Euangelium, és annyi 
feó ember érti az igazságot. Laſſ an laſſ an ezek a’ Praedikatorok ſok féle káromkodáſi nak helt aduán, vgy annyéra el 
vadúlának ſokann a’ Romai hitteúl, hogy nemis akarnak arról értekezni.”5

Így kezdődött a romlás Kopcsányi Márton szerint. Könyvét 1617-ben adták ki, az 1616-os után második kiadás-
ként. A dátum, melyet említ, nem elírás és nem nyomdahiba, művében több helyen is az 1527-es dátum szerepel. 
Kopcsányi reagál az évfordulóra, de ezzel a dátummal a „szakadást” Mohács utánra teszi, ezzel mintegy egymás 
mellé helyezve a török és a hitújítók okozta pusztítást (Kopcsányi 1617, 7–8. o.). A káros újítások háborús időben 
való megjelenése – az író szerint – egyúttal azt is igazolja, hogy nem küldhette sem Luthert, sem Kálvint Isten. Bár 
a tanaikkal is vitatkozik, és Luther személye ellen több indokot is talál, amelyek egy katolikus hívő számára már 
elég meggyőzőek volnának, az egyik központi érv mégis az a két reformátor ellen, hogy tanításuk háborús időben 
jelent meg az országban. A középkori Magyarországon a vallási törvényeket csak az állam által, tehát a király és a 
papság által elismert úton lehetett meghozni, de Mohács után, majd pedig a kettős királyság idején ezek a biztosí-
tékot hordozó személyek, intézmények eltűntek, megsérültek vagy teljesen átalakultak.

„Eot ßáz Eßtendeigh cſak egy vallás, egy hit volt: a’ Romai Papa engedelmeſſ ége alatt egy ßiuel Lélekkel ßolgál vala ezt 
orßágoth gazdakſággal ê s békeſeggel. De mihelt 1527. eßtendoebe, le vágattatának Mohacs mezeién a’ Pueſpoekoek, és 
a’ Luther s’ Caluinus métele kezdé doegleltetni a’ Chriſt us nyaiiát; mihelt bé férkezenek a’ vißauonyás alatt a’ Bárány 
boerrel béllett Farkaſok, és az emberek kapának az vyiſágokann el veßteók ſok végh házainkat, orßagunk pußtittáſára 
a’ mi nemzetuenk a’ Pogány Toeroekoet, Tatart ki hozá; egy máſt  ißonyatos kegyetlen vérontaſſ al el fogyatá; tuezzel 
vaſſ al az egéß orßágot el pußtitta. Nem emlekezem a’ toebb megh mondthatatlan inſégekreól. Ez león gyuemoelcſe 
az vyi valláſoknak.” (Kopcsányi 1617, 8. o.)

Mohács és a reformáció együttes megjelenítése, a törököt az új vallás gyümölcsének tartva, magától adódik a pár-
huzam: ha a vallás megromlása az ország romlásához vezetett, olyan példára van szükség, ahol a kettő szétválaszt-
hatatlanul együtt volt. Az államalapító király, Szent István idején a magyarság és az egyház együtt épült szilárd 
talajra, ezért őt lehet példaképnek állítani és a részekre szakadt Magyarország ellenpéldájává tenni. 

 5 Kopcsányi: Az igaz keresztyeni és apostoli hitnek esmeretireól. In: uő 1617. Számozatlan lapok, a hivatkozás pontossága érde-
kében használok oldalszámot. Kopcsányi 1617, 1. o. (A továbbiakban művének ezt a részét jelöli a szerző + évszám rövidítés.)
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„Eleoßeor azert tudnunk kell. Hogy a’ Magyar nemzet Sz. Iſt uán király alatt voette bé ez Euangeliummal a’ hitet, 
vrunk ßueletéſe vtán 990. eßtendoeben, a’ hetedik Benedek Pápa ideiébenn, ki ennek â  Nemes orßágnak Angyali 
ielenés altal kueldé az moſt ani ſok idegen helenn forgott Sz. Koronat: a’ mint fel iedzette a’ Nagyſágos Reuay Péteris 
(a’ Sz. koronának eggyk orizoeie) a’ koronáról ßerzett koeniuébe.”6

Az angyali kéz által megformált Szent Korona eszménye megerő-
síthette a római katolikusokat hitükben. A korona a vallás mellett 
egy egész államot igazol, az isteni gondviselés és a keresztény Euró-
pához való tartozás jele. Ezt a gondolatkört Kopcsányi protestáns 
szerzők írásainak idézetével is alátámasztja, mert a magyar korona 
közös kincs, régre nyúlik vissza, olyan időbe, amelyet mindegyik 
felekezet hőskornak tart.

„Azért a’ Magyar nemzet az igaz es Apoſt oli hitre tért a’ pogany-
ſágbl (nemis vihette Iſt en oeket egy vakſágról mâ as vakſágra) ... 
Minek vtanna (vgymond) a’ Magyar nemzet az Iſt eni gonduiselés 
által el hagyuánn a’ pogániſágnak ſetétſégét a’ kereßtyének koezibe 
ßámláltatott, az egéß Europanak oeroemére león ez a’ megh téres, 
és a’ hiuek neuelkedéſére: mert a’ Chriſt us hiti (vgymond) minden 
ioßágos cſelekedeteknek fundamentoma. Chriſt i Fides virtutum 
omnium est fundamentum. Szenczi Molnár Albertis az ue Dietio-
nariumiaba in Epiſt . Nuncup: dicſéri Sz. Iſt uán királyt monduánn, 
hogy ue alatta tért a’ Magyar nemzet a’ Chriſt us hitire.”7

Kopcsányi párhuzama azért is meggyőző, mert már István ki-
rálynak is választania kellett a vallás ügyében, miszerint a nyugati 
kereszténységhez csatlakozik. Az Európához való tartozás éppen 
annyira elemi kérdés a 17. század elején, mint István király idejében, 
s valóban az ország megmaradásának kérdésével függ össze. Míg az 
államalapító király segítséget kapott a térítéshez és az ellenzék leve-
réséhez, az uralom megszilárdításához, addig a Magyar Királyság 
segítséget remél a pogány törökök elleni küzdelemben, valamint 
az eltévelyedett protestánsok visszatérítésében.

 6 Kopcsányi 1617, 5. o. A szerző több helyen hivatkozik Révay Péter koronaőr 1613-ban megjelent, Szent Koronáról írt művére.
 7 Kopcsányi 1617, 8. o., 5–6. o. Szenci Molnár pedig Werbőczyre hivatkozik, aki István királyt „népünk boldogságos apostolának 
nevezi”. Corpus Juris Hungarici I./3. Tolnai–Vásárhelyi 1976, 179. o. A Dictionarium Ungarico-Latinum (1604) ajánlólevelét 
ford. Borzsák István. Szenci Molnár nem a koronát bántja, hanem a Mária-kultuszt. Balásfi  a Feleletben azt mondja, hogy Szenci 
Molnár nem pontosan idézi Bonfi nit. „Ezért küldötte volt a pápa azt a bizonyos angyali kéz csinálta koronát Szent István királynak, 
hogy aztán egész Magyarországot Szűz Máriának hagyományozza.” Tolnai–Vásárhelyi 1976, 310. o. 
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„Harmadßor tudnunk kell. Hogy az a’ Chriſt us hiti a’ melyre megh tértenek a’ poganyſágból a’ Magyarok, RO-
MAI hit vólt, melynek az ßéles vilagon való hirdetéſéért hálát ád Iſt ennek ßent Pál a. Nem volt ſoha Romában az 
Euangeliumnak bé vetele vtann egyeb hit az moſt aninál (mellyet moſt an Papiſt a hitnek kereßteltek az vyi hitueek. 
Azert tanúld megh hogy (a’ mint nagy ßépen bizonyttya a’ Geonczi Caluiniſt a Praedikatoris, Székely Iſt uán az oe 
Kronicaiaba) a’ Magyarok, cſak ROMAI kereſztyenekke loenek.” (Kopcsányi 1617, 6. o.)

„Euangeliomos vólte Szent Davidis” avagy „…mellyk hitet vallotta légyen Sz. Istuán király”?

Mindkét kérdés egyazon tőről fakad; és nekünk pedig, 21. századi – a történelmet kritikusan, a felekezeti adott-
ságokat pedig ökumenikus békességgel tudomásul vevő – keresztényeknek magyarázatra szorul. Az első kérdés, 
hogy protestáns volt-e a zsoltárszerző próféta és szent (!) király, Dávid, Scultetus igehirdetéséből való, ő egy 1539-es 
berlini prédikációt idéz (Szenci Molnár 1618, 32–33. o.). A második kérdés pedig, hogy (ugye) katolikus volt 
Szent István király, Kopcsányi könyvében olvasható. Mindkét kérdés célja az, hogy példát keressen a hívek számára, 
és hogy a Biblia és a történelem, egyháztörténet tekintélyével válaszoljon a hitújítás által felvetett kérdésekre. De 
bármely 1517 előtt uralkodott király esetében igaz, hogy a példát át kell értelmezni, a királyok köré épített kultuszt 
pedig új elemekkel kell bővíteni.8

„Eſmértem oly embert, a’ ki cſak azt kiuánta érteni, mellyk hitet vallotta légyen Sz. Iſt uán király: mert (vgymond) 
az volt az igaz hit. Sz. Iſt uan Király azert Romai kereßtyén volt (kit moſt an ha élne, Papiſt ának hinának) mert az ue 
Decretumiabánn azt paranſollya…9 

– s a dekrétum ismertetése következik. 
Kopcsányi három protestáns választ közöl erre, amelyekkel ő találkozott: a lutheránusok szerint István király ide-
jén az ország tudatlanságban volt; a kálvinisták szerint az első király részben római katolikus, részben kálvinista 
volt; s van olyan válasz is a kérdésre, mely szerint István alatt valóban „Chriſt us hitire tért” az ország, de a pápák 
később „el nyomták vólt az igazſágot a’ Bibliát a’ pad alá vetették vólt: Az Anyaßentegyház el téuelyedet vólt…” 
(Kopcsányi 1617, 8–9. o.)

Dávid király viszont – az idős berlini prédikátor szerint – ha ma élne, bizony protestáns volna, hiszen ő maga 
tanítja első zsoltárában, hogy miként kell „euangeliomosnak” lenni: „Eloeſzer, az tudománymac kell igaznac es 
tiſztánac lenni: Annakutánna az tudomány megmutattya magát jó gyuemoelczoekben.” (Szenci Molnár 1618, 
32–33. o.) Ez a gondolat közel áll Luther tanaihoz és egész munkásságához.

 8 Ez általánosan jellemző a kultuszképződésre. Nem tekinthető torzításnak, hiszen a megemlékezésben – legyen szó nemzeti vagy 
helyi ünnepekről – a jelen embere tesz fel kérdéseket, és a jelen embere próbál meg választ is adni rájuk olyan üzenet formájában, 
amit saját maga számára értelmezni tud. A történészi objektivitás – ha létezik is egyáltalán – sérül, de a történelem eléri célját, és 
tanítómesterré válik, hiszen az emlékezés által köze lesz az akkor létező valósághoz, kapcsolódni fog ahhoz.
 9 „a. Hogy, ha valaki Pénteken auagy Kantor napokon huſt  ennék, egy hétigh boeitellyen a’ toemloeczbe. Es ha valaki a’ Papnak 
intéſe ßerént, megh nem gyónná bueneit: Iſt eni ßolgálat, és Alamiſnálkodás oe érette ne lenne. Hogy ha b. az Iſt eni ßolgálatnak ide-
iénn a MISE alatt valami hiuſágos dologról beßélgatnének valakik, egyebeketis megh bántuánn: hogy ha eff élék uedoeſek volnanak, 
feddeſenek megh (vgymond) és a’ ßentegy házból gyalázatoſann uezetteſſ enek ki […] Az illyen embert hiiak moſt an Papiſt anak […].” 
Kopcsányi 1617, 6–7. o.
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Abraham Scultetusnál és Kopcsányi Mártonnál olyan királyokról olvashatunk, akiknek hatalma Istentől eredt, 
s a felelősséget is Isten felé kellett vállalniuk: mind az ország sorsáért, mind pedig a vallás helyzetéért. Dávid, Jósiás, 
István király esetében a kettő nem különül el. Ezekben a példákban nincs az embereknek (sem a királyoknak, sem 
az alattvalóknak) külön politikai, gazdasági vagy spirituális valóságuk. Nincs külön politikai vagy külön vallási 
céljuk, hanem céljuk van, amely az élet minden területére kihat.

Isten küldöttei

Nemcsak a királyoknak van hatalmuk, döntési lehetőségük vagy terük a cselekvésre, hanem Isten elhívottainak is. 
Ez a gondolat, amely Milotainál és Scultetus másik írásában is megjelenik, kiterjeszti a hatalmat mindenkire, aki 
felismeri, hogy miben tud cselekedni. Itt tehát már nem kizárólag a politikai vagy gazdasági természetű hatalom 
teszi lehetővé a cselekvést, hanem Isten elhívása juttatja az embert felismerésre, és a felismerés teszi lehetővé, hogy 
az ember döntsön és cselekedjen. Így bárki – akit Isten eszközül választott – rendelkezni fog hatalommal is.

„Ki fakaßta Luther Marton által Nemet Orßagban, ez eloet, ugy mint ßinten ßáz eßtendoevel, ki melle adá Iſt en 
tudos nagy lelkue es mély elmejue embereket, kik az ſok zavaros pocsadékok koezzuel, ki mutatak z idvoeſſ egnek tißta 
jo izue kút-fejet, az mennyei tudomannak egy inon folyo igaz magyarazattyaban. Soet ugyan megh ßuerek az zavaros 
vélekedeſektuel…” (Milotai 1617, bb r.)

– írja Milotai Nyilas István Az mennyei tudomány… című műve előszavában. A református püspök rendszeres 
teológiai műve 1617-ben jelent meg, így az elöljáró beszédben található – a reformáció százéves évfordulójára tett 
– utalások az egész műnek megadják a kellő ünnepélyességet. A hitágazatok kifejtése elé helyezett bevezető gon-
dolatokban a reformált egyházak rövid történetét írja le. Zsinatokat és különböző törvények artikulusait sorolja, 
majd pedig a magyarországi reformátorokat említi név szerint az alábbi méltató bevezetéssel: 

„…minden nemzetekben az Ur tamaßtot oly embereket, kik altal irtogattatta, mind éloe nyelvekkel, mind iraſokkal 
az Mennyei tudomanyban az Tevelygoeknek velekedeſek miat fel noet veßedelmes bokrokat…” (Uo. bb v.)

Milotai szerint a reformátorok Isten küldöttei, eszközei voltak, akik által az Úr megtisztította a mennyei tudományt. 
Nemcsak Milotainál találunk listát a méltatott elődökről, hanem a Szenci Molnár Albert által összeállított 

és 1618-ban kiadott, fent említett Secularis concio euangelicában is. A Bethlen Gábornak szóló ajánlólevélben 
harminckét név szerepel: magyar peregrinusok, prédikátorok és patrónusaik nevei.10 Szintén ebben a kiadványban 
olvasható Scultetus Lujza-Juliannához írt elöljáró beszéde, amelyben kortárs királyokról, fejedelmekről, hercegekről 
és patrónusokról emlékeznek meg; a felsorolás nemzetközi és magyar egyháztörténeti körkép is egyben.11 A Jubi-
leus esztendei prédikáció is tartalmaz listát Isten eszközeiről, s még egy lista található a másik Szenci-féle posztillás 
kiadványban: Scultetus Új esztendei prédikációjában (Szenci Molnár 1617, 1064–1085. o.).

 10 Szenci Molnár 1618, Ajánlólevél: 4–5. o.
 11 Uo. Elöljáró beszéd: 2–7. o.
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„Az idoeben, mikor az Chriſt us ez világot reformalni akarná, nem élt abban az tekintetes Phariséuſoknac és Iráſt u-
dóknac ſzolgálattyockal, hanem eſzkoezuel válaſztott erre tizenket ez világ eloett megvetoett embereket, kic toebbire 
ſzegény haláſzok vóltanac.” (Uo. 1064. o. Kiemelés tőlem.) 

A szegény halászok épp annyi hatalommal bírtak, mint Luther, 
Melanchthon vagy Zwingli – mondja a prédikátor. Ahogy a jó tu-
dósok – Tertullianus, Athanasius – tudásuk révén voltak képesek 
nagy hatást elérni, úgy voltak képesek hatni a változás szorgalma-
zói, mint például Bullinger. Bárki tehet Isten ügyéért. Bárkiből 
válhat olyan ember, akit Isten „válaſztotta ez ſzolgálatra” (uo. 1064. 
o.) vagy „tamaſztott” (uo. 1068. o.) egy feladatra; vagy aki magát 
„Iſt en igejénec tiſzta tudománya mellé adta…” (uo. 1067. o.). 

Összegzés

A nyomtatványokban a reformáció százéves évfordulójára vonatko-
zó információk értéke vegyes. Egyrészt csak Vásárhelyinél olvasunk 
a lehetséges magyarországi ünnepről. Az ünnepi prédikáció már 
külföldi, cseh példa. A cseh protestáns testvérekre való odafi gyelés 
viszont, ami Szenci Molnár Albertnek köszönhető, lényeges adat, 
hiszen az egy évvel később kitörő harmincéves háborúban éppen 
a cseh protestánsok megsegítése lesz majd az egyik indok, amelyet 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a Magyar Királyságon történő 
átvonulásakor megnevez.

A kiadványokban található, ünnepi hangon megírt, méltató és 
visszatekintő egyháztörténeti részek és listák, illetve a felekezetek 
egymásra és önmagukra használt nevei, kifejezései is hasznos in-
formációt nyújtanak a 17. századdal foglalkozó egyháztörténészek 
számára.

A tanulmányban tárgyalt önértelmezés, identitás- és példa-
képkeresés pedig több gondolatot és fogalmat takar, mint amennyit a betűk szedésével és a lapok nyomtatásával ki 
tudtak fejezni. A felelősség és a szabad döntés fogalma például nem jelenik meg a lapokon, ahogy az elköteleződés 
sem, mert ezek a fogalmak a mondanivaló alapjai, egyértelmű szerves részei. Figyelemre méltó, hogy – felekezettől 
függetlenül – a 17. századi ember nem próbálja görcsösen elválasztani a politikát a vallástól, mert nem tud elképzelni 
olyan hatalmat, amely nem a legfőbb hatalomból táplálkozik és annak felelős; és nem tud elképzelni olyan királyt 
vagy fejedelmet, aki elválasztja a törvényt annak etikai lényegétől. Példakép számukra a király, aki hatalmával az 
Isten országát is építi, dajkája és oszlopa egyben az iskolának és a templomnak is; és példa számukra a mindennapi 
ember, aki az elhívásra tettrekészséggel és egzisztenciájának, létbiztonságának feladásával válaszol.
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Trajtler Dóra Ágnes 2014 augusztusában szerzett abszolutóriumot a Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kara Doktori Iskolájának egyháztörténeti alprogramján. Kutatási témája 
a Bethlen Gábor hadjárata (1619–1621) kapcsán felvetődő királykérdés és annak politika-teo-
lógiai vetülete, valamint a protestánsok szerepvállalása a fejedelem oldalán. A Károli Gáspár 
Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán 2013 őszétől óraadó tanárként, 2014 őszétől 
pedig főiskolai tanársegédként dolgozik: egyetemes és magyar egyháztörténetet, magyar 
történelmet tanít.
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