
SZÓBIRODALOM42 Prédikáció – „kométa” nélkül

Petrőczi 
Éva Prédikáció – „kométa” nélkül

Lippóci Miklós igehirdetése a kassai nagytemplomban 
1682. augusztus 17-én

Puritanizmuskutatóként nem tudom elhallgatni egy észrevételemet, amely a korábbi évtizedek Th ököly-kutatása-
ival, illetve igen sok, az ő személyéhez köthető publikációval kapcsolatos. Nevezetesen azt, hogy a tiszteletre méltó 
kivételektől eltekintve a fejedelem (s egy ideig, szűk területen bár, de mégis királyi rangot nyert Habsburg-ellenes 
politikus-hadvezér) valódi szerepvállalásához képest mindmáig meghökkentően kevés szó esett Th ököly, a ke-
resztény államférfi , az evangélikus hit következetes védelmezője alakjáról. Vele kapcsolatban főként a Habsburg 
abszolutizmus elleni fellépését elemezték, magasztalták. Olyasféle jelenségnek tűnik ez, mint a puritán mozgalom 
egykori „narodnyikizálása”, egyházi „osztályharcként” való beállítása. Különösen nyilvánvaló ez a Benczédi 
László szerkesztette tanulmánygyűjtemény lapjait forgatva (1983). Ebben a kötetben még Köpeczi Béla is – aki 
1976-ban Th ököly szerepét a keresztény Európa kontextusában s idegen nyelvű „ősújságcikkek” és versezetek tük-
rében vizsgálta – meglehetősen furcsán, erőltetetten szekularizálva fogalmaz, és szinte „kihátrál” korábbi, nagyon 
alapos kutatásaiból, megfi gyeléseiből (lásd Köpeczi 1976), amikor az 1983-as, sokszerzős kötetben így ír: „Mi 
több, 1683-ban Kassán megjelent Kisztei Péter Üstökös Csillag című könyve, amelyet a szerző Th ökölynek ajánl, 
s amelynek dedikációjában a következő mondatot lehet olvasni: »Adgya a nagykegyelmű Úr Isten, hogy úgy ne 
járjon szegény Nemzetünc a török segítségével, mint a’ki megmenekedik az Oroszlántul, az után Medve találkozik 
reája.«” (Köpeczi 1983, 94. o.) Ha ezt a – látszólag – semmitmondó mondatot egy korabeli egyetemista vagy ifj ú 
tudós, tehát a kádári időkben iskolázott, marxista szellemben nevelt értelmiségi olvasta, egyáltalán nem biztos, hogy 
tudatosította magában: Kisztei Péter könyve bizony nem egyéb, mint két kinyomtatott prédikáció, méghozzá jelen 
témánk közeli rokona. A történelem (és a történészek) Ura azonban igazságot szolgáltatott Kisztei nagytiszteletű 
úrnak. Jó fél generációval e kortünetet jelző, vagyis az egyházi hátteret teljesen elmosó Köpeczi-mondat után, 
2011-ben ugyanis Csorba Dávid a tőle megszokott részletességgel és igényességgel elemezte Kisztei két igehirdeté-
sét, amelyek 1682. március 2-án és 16-án hangzottak el Kassán, s a prédikátor ugyancsak itt adta ki őket egy évvel 
később (Csorba 2011).

Igaz, Csorba fő témája a Kisztei-prédikáció és a Halley-üstökös, illetve általában a történelem, a hitélet és a 
kometológia összefüggéseinek vizsgálata – a kor felfokozott eszkatológiai váradalmainak szerves részeként. Ebben 
a tanulmányban nem csupán Kisztei S. Péter ikerprédikációi kapnak méltó fi gyelmet, amelyeknek szövegébe a 
szerző nagy valószínűséggel utólag, már a Halley-üstökös feltűnése után vitt be az igehirdetések terjedelmét szo-
katlanul hosszúra, százhúsz oldalasra „hizlaló” elmélkedéseket. Ennek az írásnak a lapjain szó esik – nem csupán 
párhuzamként, hanem egyben ellenpéldaként is – Lippóci Miklós általunk most tárgyalandó igei szolgálatáról 
is, amelyet joggal sorolhatunk a magyar homiletikatörténet legfontosabb, olvasóit mindmáig megszólító doku-
mentumai közé: „Kassán Lippóci Miklós, Th ököly evangélikus udvari lelkésze 1682. augusztus 17-én tartotta 
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meg templomszentelő beszédét [pontosabban templom-újraszentelő beszédét, hiszen az alcímben ez olvasható: 
»nemes Cassa Várasának meg-vétettetésekor az Nagy templomnak viszsza-foglaltattatásában« – P. É.], és ilyen 
kérdéseket még nem érintett. Rá egy hétre tűnt föl a Halley. Nem tudjuk, hogy Lippóci változtatott-e a szövegén, 
de egy biztos, a történelmi események őt is megrendítették. Győzelmi beszédet tart, az új fejedelmet köszönti tábori 
lelkészeként, de mégsem tud felhőtlen örömmel ünnepelni: a prédikáció azzal ér véget, hogy bűnbánattartásra 
szólít fel.” (Csorba 2011, 20. o.)

Ami Th ököly és a körülötte zajló események szekularizálását illeti, az természetesen a Kádár-korszak légkörében 
sem róható fel kizárólag a Benczédi-féle tanulmánygyűjteménynek s e kötet szerzőinek. Igaz, hogy Varga J. János 
sokkal későbbi, 2007-es kötete, a Válaszúton nem Th ököly Imre és evangélikus ekklézsiája kapcsolatát tárgyalja 
központi témaként, s nem lelkiség-, hanem had- és politikatörténeti kötet, de – bár a „légkör” eddigre megválto-
zott – ő is mértéken felül fi gyelmen kívül hagyja e vallási kérdéskört. Ha a Lippóci Miklós lelkészi működését 
elemző Magyar művelődéstörténeti lexikon VII. kötete s benne Bretz Annamária pontos Lippóci-szócikke Varga 
könyvének megírásakor még nem is állt rendelkezésre (2007, 33. o.), a róla ugyancsak megemlékező Zoványi-féle 
egyháztörténeti lexikon átdolgozott kiadása ekkorra már harminc éve közkézen forgott (1977, 372. o.).

Nem is az a fő baj, hogy szegény egyprédikációjú (már ami a publikálást illeti; de gondoljunk arra is, milyen 
drámai erejű igehirdetés ez) szerzőnk nevét négyen négyféleképpen írják; ez következetlen helyesírású korai irodalmi 
emlékeinkkel, szerzőinkkel gyakran megesik. A gond inkább az, hogy a Th ököly családot több generáción keresz-
tül híven szolgáló, a teológia mellett a jogtudományban is jártas prédikátornak Varga J. János Th ököly-könyvében 
egyetlen árva kis mondat jutott, igaz, legalább egy újabb névírásmód-variációval: „Az esküvőre – a Th ököly Imre 
– Zrínyi Ilona frigyre – június 15-én került sor Munkács várában, a szertartást Lipóczy (sic!) Miklós lutheránus 
prédikátor végezte.” (Varga J. 2007, 26. o.)

Lippóci prédikációjának s Th ököly hitéletének vizsgálatába sem foghatunk bele a fejedelem 1682. július 26-
án, tehát éppen három héttel az igehirdetés elhangzása előtt kiadott, konfesszionális erejű és mélységű kassai 
kiáltványa nélkül. Amelynek szövegében már a megszólítás is azonos hangsúllyal tiszteli meg a világi és az egyházi 
méltóságokat: „Illustrissimi, Reverendissimi…” A vészhelyzetben megfogalmazott manifesztum és a győzelmet 
s ezzel együtt a kassai evangélikus nagytemplom katolikusoktól való visszafoglalását követően elmondott pré-
dikáció között van egy nagyon erős kapocs: az apológia. Amely a Th ököly-szöveg esetében önmaga és kényszerű 
törökbarát politikájának mentségét, a szerző mint a Th ökölyekkel lojális prédikátor esetében pedig ura, vagy ha 
úgy tetszik, kenyéradó gazdája mentségét jelenti. Annak részletes kifejtését, hogy a török segítség igénybevétele 
kényszerhelyzet volt, s hogy a győzelem így sem a „pogány” szövetségesek érdeme, de nem is a hős Th ököly-hadaké, 
hanem egyedül Istené. Először Th ököly Imre szavait idézzük; e szövegrész talán legfontosabb részlete arról szól, 
hogy a Th ökölyt Európa szemében a pogánnyal cimboráló politikusként, hadvezérként sárba rántani igyekvő 
Strassoldo generális is ugyanezzel a törökbarát politikával próbálkozott, ám ő sikertelenül: „De az ellenség ev-
vel [ti. a magyar nemzet végső romlásával] sem elégedvén mind kívánt sokszori frigy kötése által […] hol pedig 
hatalmas nemzettűl úgy mint töröktűl […] elidegenítettni akarván, úgy hogy azt magunkra haragétván minden 
emberi segítséget tőlűnk elvonjon s desperatiora juttatván magunkat hazánkat, szabadságunkat és tellyességgel 
elveszesse […].” (Thököly 1899, 375–376. o.) A folytatás egy még sokkal nyíltabb, s nyilván megalapozott vád, 
az egyetlen szövetséges megkaparintására, elcsalogatására vonatkozik ez is: „…minden velem egygyező akarat-
búl kellyetett volna folytatnia az fényes Portán az dolgokat, hírem nélkűl követeit elküldvén, titkon mind azon 
mesterkedett, hogy az hatalmas nemzetet’ [ti. a törököt] nagy adománnyal leültesse, labyrinthusban ejtvén a 
magyar nemzetet (hogy csak magának szerezzen nyugodalmat) szabadságában megrontsa. Mellyekre nézve ha-
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zám szeretetibül […] illett fölserkennem, látván nemzetemnek […] eget s földet kesertető reméntelenségre való 
jutását, török segétsége melyett [mellett!] fegyverhez nyulnom, Isten után az által remélvén akar mely uton jobb 
s hamarébb való boldogulást, vévén azeránt más nemzettűl többször is illy példát, kik illyen állapotban idege-
nekhez folyamottak, s boldogultak.” (Uo. 376. o.) Ennek a nevezetes manifesztumnak nem stilisztikai, hanem 
tartalmi-eszmei szempontból legfontosabb két szava az „Isten után”. Ez azt jelenti, hogy Th ököly, az evangélikus 

hadvezér egyáltalán nem az őt és hadinépét megsegítő török 
sereget „istenítette”, az ő segítségüket csupán jól időzített 
emberi eszköznek tekintette, s a győzelem reményét sem 
beléjük, hanem az Istentől érkező segítségbe helyezte. 

Lippóci pedig valójában nem is a Strassoldónak a török 
szövetséggel való ármánykodásaival kapcsolatos Th ököly 
magamentségre válaszolt, amikor három, minden esetben a 
háborúságokhoz, háborúkhoz kötődő bibliai locus (ApCsel 
14,21; 1Th essz 3,13; 1Pt 4,12) alapján nyomtattatott ki hála-
adó igehirdetése szövegéhez egy előszót, amely a fejedelmet 
szólítja meg. A kis prédikációs kötet e nyitányában nevezetes 
bibliai uralkodók, Ezékiás, Józsué, Dávid és Saul példáját 
végigsorolva s korántsem a látványos hadi sikertől, Kassa 
városának és templomának visszafoglalásától ellágyulva 
szólítja meg Th ököly Imrét, hanem olyan stílusban, mintha 
nem egyszerűen két hónappal korábbi eskető papja, hanem 
egy schola aulicában hosszú éveken át szigorú, de apaszívű 
tutora lett volna, úgy, mint Keresztúri Bíró Pál a Rákóczi 
fi úknak és nemes tanulótársaiknak Sárospatakon.1 Szavaiban 
tehát elsősorban az intés dominál, hangsúlyozza, a forgandó 
(hadi)szerencse soha nem az uralkodó, nem a hadvezérek 
kezében van, hanem a Királyok Királyáéban: „Mindezek-
ből, kegyelmes uram, megtetszik, hogy a Földi Királyok 
és Fejedelmek csak akkor és addig országolnak boldogul, 
parancsolnak szerencsésen és a respublikákat hasznosan és 
épületesen gubernálják, amikor és míg a mennyei királyok 
Királyától függenek, az Ő szent igéjében kijelentett szent 
akaratját cselekszik, követik, igazsággal és tökéletes szívvel 
előtte járnak, ha pedig ebben megfogyatkoznak és a mennyei 

szent Istennek beszédétől eltávoznak legottan a világ ítéleti ellen fordul a szerencséjük kereke, gubernálásuk nem 
szerencsés, országlásuk nem állandó, minden dolguk csak romlás és veszedelem.” (Lippóci 1938, 6. o.)

Lippóci következetesen „együgyü prédikációcskának” titulálja az alábbiakban ismertetésre kerülő igehirdetését, 
s magát ehhez illően „együgyü udvari prédikátornak”. Református udvari pap elődeitől, Medgyesi Páltól, Keresz-
túri Bíró Páltól s általában az erdélyi fejedelmek udvari lelkészeitől nem szoktuk meg az ilyen fokú önkisebbítést. 

 1 E témakörről bővebben szóltam: Petrőczi 2006.
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Ennek oka azonban nagy valószínűséggel nem Lippóci pályatársaiénál nagyobb szolgalelkűsége, hízelkedésre való 
hajlama. Ha mégis ez lett volna a helyzet, aligha olvassa a korábban idézett sorokban ura fejére, hogy a világ minden 
királyának, fejedelmének hatalma véges, egyedül az Uraknak Ura regnálhat örökkévalóan. Szokatlan gesztusát, 
amelyet felületesen olvasva akár még hajbókolásnak is vélhetnénk, sokkal inkább a részvét, az empátia s főként és 
elsősorban az a teljesen jogos előérzet szülte, hogy Th ököly kassai győzelme s az annak nyomán rá záporozó cí-
mek-rangok, az ő sajátos „pünkösdi” (és csak országrésznyi!) királysága bizony nem lesz maradandó, s nincs messze 
az irgalmatlan megtorlás sem. 

Közvetve az először Brewer Sámuel nevezetes nyomdájában napvilágot látott, majd 1938-ban Incze Gábor 
imádság- és prédikációtörténeti sorozata jóvoltából bárki számára fi llérekért elérhető, nagybecsű kiadvány 
logikai menetét követve folytassuk a bemutatást Th ury Ádámnak „a Keresztyén Olvasóhoz” címzett alkalmi 
versével. Mint a Régi magyar költők tára vonatkozó kötetéből2 s annak jegyzeteiből kitűnik, az ismeretlen alkal-
mi versszerző nem kevesebb mint négy versszakot a lehető legminimálisabb változtatással egyszerűen átemelt a 
nálánál jóval gördülékenyebben verselő Ternyei András Tanétó Rhytmusok az kegyes Olvasóhoz című verséből, 
amelyet ő Técsi Miklós Lilium humilitatisához illesztett.3 Th ury nagy valószínűséggel a Lőcsén is megjelentetett 
Lilium-kiadást ismerhette. Ami nyolcstrófás versezete önállóbb részét illeti, abból csupán az alábbi tizenkét 
sort érdemes idézni:

„De az szent Úr Isten meg-szánván lelkedet
Ki fogságban adván kevesse erejét
Es az ellensegnek az ö ditsőségét,
Fegyver alá vetvén téged, örökségét.

Viszont az nagy Isten irgalmasságbol
Mint a kis Dávidot az Juhok áklából
El-voná mint báránt szoptatós juh mellöl
Tevé Israelnek erös oszlopájul.

Hazánk Fejedelmét NAGY THÖKÖLI IMRÉT
Hogy ez által immár legeltesse népét
Im meg-is mutatá általa erejét
Ki tudván Hazánkból Jebusaeus népét.

Ez Praedikatio im ezt bizonyittya
Kit Lippóci Miklós tőn az Nagy Templomban
Sok Számu népeknek fülök hallatára
Nemes Szabad Király Cassa Várasába.”4

 2 Az első kuruc mozgalmak korának költészete 1672–1686. Régi magyar költők tára. XVII. század 11. A továbbiakban: RMKT 
XVII. 11.
 3 RMKT XVII. 11: 196., 778. o.
 4 RMKT XVII. 11: 432. o.
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Aminek e versben igazán információértéke van, annak semmi köze a poézishoz, legfeljebb jó „zsurnalisztikai” 
támpont arra nézve, hogy a kassai templom ezen a nevezetes augusztusi napon zsúfolásig megtelt: „Sok Számu né-
peknek fülök hallatára.” Magyarán: az eklézsiájuk kebelébe a hontalanság évei után visszatért kassai evangélikusok 
megtöltötték a nagytemplomot.

Mielőtt az igehirdetés törzsszövegére rátérnénk, érdemes jeleznünk, hogy nyilvánvalóan Lippóci Miklósra is 
érvényes volt – legalábbis részben – mindaz, amit Jeney-Tóth Annamária érdekes tanulmányában olvashatunk 
a 17. századi erdélyi udvari lelkészek egyházi és társadalmi helyzetéről (2008). Legfeljebb azzal a különbséggel, 
hogy egy Th ököly korabeli evangélikus udvari pap számára ez a státus nem lehetett a püspöki rang „automatikus 
előszobája”, mint ez a reformátusoknál elég gyakran előfordult, Bethlen Gábor és a Rákócziak idejében.

Th ury Ádám vállaltan alkalmi költeménye után maga a prédikáció nem egyszerűen komoly homiletikai 
teljesítmény, hanem helyenként – bár prózában íródott – maga a tiszta költészet, s drámai erejét is joggal érezzük 
most, évszázadok múltával is nagysodrúnak, magával ragadónak: „Amit régenten ama síró próféta, Jeremiás 
mondott a zsidóságnak és Jeruzsálem városának szomorú és keserves állapotjáról, azt én azon okkal mondhatom 
elárvásodott, elrongyolódott Magyarországnak és Kassa városának tizenkét esztendei könnyhullatásának örvé-
nyében merült állapotjáról mondván: miképen ül egyedül, szomorúan a nagy és népes város, aki a pogányokon 
uralkodott, özveggyé lött, aki a keresztyén országoknak oltalmazó fejedelme vala, adófi zetővé lött…” (Lippóci 
1938, 12. o.)

A magyar–zsidó történelmi párhuzamok természetesen az „Andrások”, Farkas, Batizi és Szkhárosi Horváth 
óta szerves részei, gyakorta egyenesen klisészerűen kiüresedett és agyonismételgetett sémái a magyar protestáns 
irodalomnak. Lippóci azonban élettel tölti meg e párhuzam kereteit, a legplasztikusabban talán a Kassa városát mint 
a felső-magyarországi evangélikusság egyik erősségét elsirató metaforával, amelyben a szívének kedves várost úgy 
jellemzi, mint egy magára maradt, elárvult asszonyt, aki mellől elűzték szeretteit: „Miképen ül egyedül, szomorúan 
a nagy és népes város…” Nyilvánvaló, hogy a lelki otthonukba, templomukba tizenkét esztendő után visszatérő 
helybéli evangélikusokat mélységesen megrázhatták ezek a szavak.

A magyar nemzet bűnei miatt ránk (konkrétan ezúttal Kassa városára) zúdult büntetés visszavonását – ezt 
sem lehet mindmáig megrendültség nélkül olvasni – a Händel Messiásának angol szövegéből sokunk számára oly 
ismerős, életünk során újra meg újra meghallgatott szavakkal érzékelteti Lippóci: „Comfort ye, my people, comfort 
ye, saith Your God…” Ahogyan Th ököly prédikátora idézi, a Károli-Biblia szövege alapján: „Vegyetek vigasztalást, 
vegyetek vigasztalást, én népem, úgymond a ti Istenetek.” (Ézs 40,1)

Mint korábban már jeleztem is, Lippóci Miklósról, aki Muraszombatban, Kőszegen, Győrött és Kassán tanult, 
Kassaújfaluban lett tanító, majd kassai teológus és joggyakornok, sokkal kevesebbet tudunk – valószínűleg csekély 
terjedelmű életműve miatt is –, mint a korszak legtöbb prédikátor-írójáról (Bretz 2007, 33. o.). Az viszont egyér-
telműen kiderül a rá vonatkozó, nem túl nagyszámú adatból, hogy a legerősebbek éppen kassai gyökerei voltak. 
Ez lehet az oka az igehirdető nagyon személyes, bízvást gyöngédnek is nevezhető hangnemének. Mert az Ézsaiás 
könyvéből vett idézetet így folytatja, egy biztató, reményt sugárzó bibliai locus szavait parafrazeálva: „Kelj föl, kelj 
föl, a te gyászos öltözetedet vesd le és öltözzél dicsőséged ruházatiba ó SZENTNEK Városa. Ne félj kis seregecskéje.” 
(vö. Lk 12,32) A kétszeres kicsinyítéssel megfogalmazott „kis seregecskéje” kifejezés a Károli-Bibliában Lippóciénál 
sokkal szikárabb, ha nem is érzelemmentes megfogalmazásban jelenik meg: „Ne fél, te kicsiny nyáj; mert tetszett 
a ti Atyátoknak , hogy néktek adja az országot.”

A hosszas „nyitányokkal”, a fejedelem és a gyülekezet megszólításával gazdagított, személyessé tett igehirdetés 
textusa a Józs 3,9–10. „És mondta Jósué az Izrael fi ainak: járuljatok ide és halljátok a ti Uratok Istenetek igéjét: 
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Ebből megtudjátok, hogy az élő Úr Isten köztetek vagyon és elveszti színetek előtt a Kananeust (…)” (Lippóci 
1938, 14. o.)

Th ököly udvari lelkésze nagyon következetes, igehirdetésének ívét szépen és pontosan megrajzoló prédikátor 
volt. A kassai hálaadó istentisztelet szövege is ezt illusztrálja. Egy korábbi idézetből már tudjuk, hogy Lippóci 
a szívének kedves települést „SZENTNEK városának” nevezte, majd a prédikáció „Jó hírnek napja” alcímet 
viselő egységében egy rokon értelmű kifejezéssel még fokozta is városa „megszentelésének” gesztusát; igaz, va-
lamelyest meghökkentő szövegösszefüggésben, hiszen a 118. zsoltár 5. versében – természetesen – nincs, nem is 
lehet kifejezetten Kassáról szó: „Ma hallatik vigasságnak és szabadulásnak szava Kassán, az igazak hajlékiban.” 
(Zsolt 118,5) (Uo.)

A jó arányérzékkel felépített szöveg korántsem behízelgően és nem is zavaróan Th ököly-központú, de az 
nyilvánvaló, hogy amikor Ezékiás királyról ír, akkor voltaképpen nem kizárólag az ószövetségi uralkodóra, de 
e világi urára is gondol: „Ezékiás királyt azzal dícséri a Szentírás, hogy az Izrael Urában Istenében bízott és 
hozzája ragaszkodék és el nem távozék az ő nyomdokaitól és megcselekedé az ő 
parancsolatait. Azért, úgy mond, az Úr is véle vala és mindenekben, amelyekben 
mégyen vala, bölcsen viselé magát.” (2Kir 18,5–6) (Lippóci 1938, 20. o.)

Th ököly 1682-es hadjáratát, s így közvetve kassai győzelmét is megörökítette a 
korai kuruc kor első számú poétája, Gyöngyösi István Th ököly Imre és Zrínyi Ilona 
házassága című versében. Ez a természetesen az igehirdetésnél sokkal világiasabb 
hangvételű költemény már 1682. szeptember 10-e után született, amikortól Th ököly 
Imre a fejedelmi bot s a királyi cím (még ha részkirályság is volt ez) birtokosa: 

„Azmellett zászlót is s fejedelmi pálcát
 Adnak, hogy az ország öszvebomlott ráncát
 Vegye kellő rendben, s újítsa zománcát,
 Mert rút mocsok fogta annak aranyláncát.

Annál inkább minden süvegli s urallja,
 Fejedelminek is ösméri és vallja;
 Az condorlott haza azt örömmel hallja,
 Bízván, hogy megújul ezzel hervadt gallya…” (Gyöngyösi 2000, 51–52. o.)

E lírai kitérő után visszatérve az udvari prédikátor szavaira: a prédikáció utolsó harmada, legalábbis annak az 
alábbiakban idézett részlete egyszerre biblikus és ugyanakkor haditudósítás jellegű. Azaz olyan, az eseményeken 
végigpásztázó szöveg, hogy akár egy „őstévéhíradónak” is beillene: „Megnyitotta ez az élő Úr Isten a KASSAI 
CITADELLAT és az egész világnak csudájára KEGYELMES FEJEDELMÜNKET, MÉLTÓSÁGOS THÖKÖ-
LI IMRÉT a szegény számkivetett bujdosó magyarokkal kézenfogva bévezette. Mert lehet-e olyan esze szűkült, 
aki ebben s ezen az Istennek JELENLÉTÉT S CSUDATÉTELÉT észre nem venné? oly roppant ERŐSSÉGET 
és erős, megvívhatatlan MACHINÁT, mesterséges ALKOTMÁNYT, amelyben az idegen nemzetnek minden 
reménysége vala a török, magyar, sőt Kassa városa ellen is, ha még valaha az ő elviselhetetlen igáját megúnván, 
port akarna szemébe rúgni, minden maga s vitézi veszedelme nélkül egy maroknyi magyarsággal elfoglalni?” 
(Lippóci 1938, 26. o.)

”
„Áldott légyen immáron a mi 

Istenünk, aki a mi KEGYELMES 
URUNKNAK jelen vagyon és 
őáltala minékünk csudálato-
san megadta az Evangeliomi 
prédikálásnak szabadságát!
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Az igehirdetést záró áldásmondások közül különösen az alábbi sorokra érdemes odafi gyelnünk. Ezekben Th ö-
köly egyértelműen Isten emberének, egy késő 17. századi defensor fi deinek a szerepében lép elénk: „Áldott légyen 

immáron a mi Istenünk, aki a mi KEGYELMES URUNKNAK jelen vagyon és 
őáltala minékünk csudálatosan megadta az Evangeliomi prédikálásnak szabadságát!

Áldott legyen az élő Úr Istentől a MI KEGYELMES URUNK FEJEDEL-
MÜNK, aki ez utolsó veszedelemre hanyatlott magyarok közül magának választván 
kezeit megszentelte és az ő kezei által nekünk e győzelmet adta!” (Uo. 32. o.)

Ennek az áldásmondásnak van egy vizuális megjelenítése is, egy C. M. B. jelű, va-
lószínűleg felvidéki német mestert rejtő, 1682-ben készült rézmetszet, amely a Magyar 
Történelmi Arcképcsarnok egyik értékes darabja. A német kísérőszöveg Hajnal Gábor 
műfordításának köszönhetően verses formában is olvasható Köpeczi Béla már idézett 
Th ököly-könyvének függelékében (Köpeczi 1976, 357. o.). Az iratszalag tanúsága 

szerint a kép három főszereplője Luther, Th ököly és egy jezsuita. Fejük fölött ez a szöveg lebeg: „Mit Doctor Luther 
megcsinált / Th ököly érte síkraszállt / Az ördög biz nem erre várt!” A három főszereplő lábánál pedig egy Lippóci 
szövegével könnyen rokonítható laudáció olvasható:

„A tant csavaró papi had
Üldözi a lutheri tant,
De hős Th ököly közbelép
És szól: Ebből most már elég,

Fejbe váglak, ti ördögök,
Mint villámcsapás, úgy ütök,
Örül majd az angyalsereg,
Víg hozsannát már zengenek.”
(Ford. Hajnal Gábor) (Uo.)

Az ismeretlen felföldi német szerző gunyoros kis emblémája természetesen jóval könnyedebb, játékosabb hangvételű, 
mint Lippóci nagytiszteletű úr szövege. Nem egyszerűen azért, mert írója aligha lehetett a Th ököly-udvartartás 
tagja, hanem azért, mert az újságírás archetípusának tekinthető „Flugblatt”, a pamfl et egészen más célokat szolgált, 
mint egy kinyomtatott igehirdetés. Az első vállaltan pillanatműfaj, míg a második sokkal inkább a – relatív – 
örökkévalóság számára készült; a kettő közötti kapocs a tréfásan, illetve komolyan magasztalt főhős, az 1682-es 
év egyik legtöbbször felidézett történelmi alakja, Th ököly Imre. Ahhoz, hogy róla ma, a 21. században pontosabb 
képet kapjunk, mindkét műfajra egyaránt szükségünk van.

”

„Az iratszalag tanúsága szerint 
a kép három főszereplője Lu-
ther, Thököly és egy jezsuita. 
Fejük fölött ez a szöveg lebeg: 
„Mit Doctor Luther megcsinált 
/ Thököly érte síkraszállt / Az ör-
dög biz nem erre várt!”
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