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EUROPICA VARIETAS
Az ökumenikus szemlelet jelentkezése irodalmunkhan

Alig tudunk valamit arról, milyeri ökumenikus törekvések észlelhetők világi
irodalmunkban, főleg a XVII. század első ovtízedeítől, amióta az egységtörekvések
első jelei fölbukkannak az európai irodalomban. Az alábbiakban a magyar litera
túra egy kevéssé ismert alakjának, Szepsi Csom bor Mártonnak (15U5--162:3) idevágó
nézeteit ismertetjük, remélve, hogy sikerül másokat is öeztönöznünlc irodalmunk
hasonló értelmű vizsgálatára.

Szepsi Csombor Márton a Kassa alatti Szepsiben szülctatt ; és 1616-161B-ban
Danokán (Gdansk) és Hollandián át Londonig vette szemügyre Európa viszonyait,
hazafelé pedig Párizson át F'rancia-, Cseh- és Lengyelországot. Kitűnő könyve a
változatos Európáról (Europica Val'ietas, Kassa, 1620) a magyar polgári világnézet
szellemében fogant, s mai szernmel nézve is első teljes értékű magyar nyeívű

irodalmi útleírásunk. A harmincéves háború kitörése elötti európai pillanatot
örökíti meg. Ipar, kereskedelem, földrajz, bányászat, mezőcazdaság, állattenyésztés.
népkaraktcrológia, zenei és sportélet. az iskolaügy és a könyvkereskedelem, egy
szóval minden érdekelte, s eközben bő alkalma nyílt vallási és felekezeti tekintet
ben is állást foglalnia. Egy kálvinista iskolamester vette szemügyre Európa vallási
helyzetet, s a gyűlölködés légkörében tett bizonyságot humanista és patrióta vol
táról bizonyítva hogy Európa-tisztelet és magyarságszerétet nem egymást kizáró fo
galm'ak, katolici~mus és protestantizmus is megférhet egymás rnellett békességben.

Ebben az időben - 16l6-1620-ban - már mind több hang hallatszik Kőzép

és Nyugat-Európában a vallások (felekezetek) békés együttélése érdekében. A pro
testáns táborban is egyre erőteljesebben jutnak szóhoz az uniós törekvések. De
minden jószándék falrahányt borsónak bizonyult, s aki vállalta e szolgálatot, osztoz
nia kellett Erazmus sorsában: mindkét fél megtagadta. S ez még a jobbik eset.
A vallási fanatizmus ebben a korban sem ismert gátlást, Annál meglepőbb, hogy
Csombor Mártonban nyoma sincs a vallási elfogultságnak e tekintetben még a kor
haladó szellemű magyarjai közül is fejjel magaslik ki az Europica Varietas vallá
sos szemléletének emelkedettsége, mondhatni Iiberalizrnusa. Pedig egészen termé
szetes lenne, ha azok után, amik történtek s kirobbanni készültek a hazai protes
tantizmus ellen, megragadna minden kínálkozó alkalmat, hogy ő is kizúdítsa lelke
keserű indulatait. Mlnderről szó sincs. Könyvét idehaza írta, a harmincéves hábo
rú elején, amikor a pf'alzi választó a "csehek ízgattatására" fölvonult a speyeri püs
pök ellen, ahogy Csombornál olvassuk, maguk a csehek fegyverben állottak a
császár ellen, Bethlen Gábor szintén. Ilyen körülményele közt könnyen szerezhetett
volna magának bizonyos előnyöket túlzó körök előtt, néhány kemény kirohanással
mind a hazai, mind a külföldi katolicizmus ellen. Ismerve e kor napvilágot látott
hitvitázó iratait és azok hangját, a türelmes, fölvilágosult szemlelet egyik legszebb
példáját kell üdvözölnünk e fiatal iskolamester emberi és írói magatartásában.

Csombor éveiben már vörös fonálként fonódott bele a vallásos megosztottság
a sokszínű Európa életébe. De az ő könyvének olvasása közben olyan érzésünk
támad, míntha az emberek túl lennének a vallási villongásokon : holott nem any
nyira ők, mint inkább csak maga Csombor nézi őket fölülről, s természetesen
eszerint színeződik a kép is, amit a helyzetről fest. Függetlenül azonban beállí
tottságától, a társadalom haladóbb szellemű rétegeiben, tanárok, tudósok, költők,

jogászok s főleg a kereskedők körében is egyre többen fordulnak el a meddő teo
lógiai vitáktól, s igénylik a dogmatikai vitákhoz makacsul ragaszkodók által "hitet
lennek" minősülő álláspontot ; hagyjanak meg mindenkit a maga hitében, s hite
és egyéni vallásos meggyőződése míat.t senki se háborgattassélc !

Ezzel az örökséggel indult a világnak Csombor, mondhatnók úgy is, hogy Beth
len Gábor emelkedett lelkületével, s ez a lelkiség vonul végig könyvén.

A fölvilágosodás, illetve elvilágiasodás ebben a kezdeti szakaszában még nem
Jal' együtt szükségképpen az egyháztól vagy a vallástól történő relszakadással. Két
vonat fut párhuzamosan egymás mellett, de éppen ebben mutatkozik a haladás,
hogy a másiktól bizonyos tekintetben függetlenül fut, mert a realitásokhoz igazo
dik. Csombor~álvinistánakvallja magát, anélkül azonban, hogy ezt akárcsak egy
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mondattal is indokolná. Ez látszik számára a legmegfelelőbbnek, a legésszerűbb

nek. Ez felelt meg a kialakuló polgári szemléletnek és életérzésnek. valamint a
tőkés gazdálkodásnak is. A kamat fogalmát Kálvin igazolta, bár nem ő törvénye
sítette - Firenze és Nürnberg bankárai közül a keresztyének nem tőle kértek iga
zolást, a Talmud és az Oszövetség pedig sohasem is tiltotta a kamatszedést, De a
városi polcárok. akik tökéjükből és főleg iparból és kereskedésből éltek, örömmel
kaptak a reformút ori igazolúson. Csombor álláspontja körülbelül így körvonalaz
ható : túl lenni- a szőrszálhasogatásokon s közben megbecsülni azt a keretet. amely
be beleszületett 8Z ember. Általában így gondolkodott míndenki, aki a haladás irá
nyában dolvozott, akármílyen területen mozgott is, bármelyik felekezethez tarto
zott is, és lónycg{,ben ez adta a kor békeharcához is az ideológiai f'egvverzetet.
Mccbccsü!ni a másik fél mcggyőződósét mindaddig, amíg az erőszakos térítési és
terjesztési eszközökhöz nem folyamodik. Érzelmi színeződést annyiban kapott ez a
békA" szemlólct amennyi szonvcdés az elődök történetéből izzóbbá fokozta az in
dul;tot. Ez ;m'Holland'ia kálvinistáira. továbbá Franciaország hugenottáira.De a
kor legjobbjalban hatalmas erővel csapott magasra a békevágy már a század két első

évtizedében. Előrelutóbb államférfiak, írók, tudósok tudták, mi lesz, ha nem tud
ják megfékezni a vallási szenvedélveket. A röpiratok hangja egyre gyűlölködőbb,

s mire Csombor hazafelé indul, robbanásig feszült az európai helyzet.
Benne is a békéért való szándék uralkodik. Már első idevonatkozó megnyilat

kozásában örömrnel jegyzi föl, mily egyetértök a lengyel protestánsok, ami ugyan
csak ritkaságszámba ment. A harmíncéves háborúban a protestáns szász (lu
theránus) választófejedelem, ha rajta állt, míndig a katolikus oldalon harcolt a
javarészben kálvinista németek s a velük szövetsóges, de külföldi lutheránus, kál
vinista s részben katolikus tábor ellen. Ezért jegyzi föl örömmel, ahol csak teheti,
a protestánsok egymás melletti békés egvüttélését,

1617-ben ünnepli a protestáns Európa a reformáció százéves évfordulóját: az
egyesülés váaya magasra csapott mindenütt. Ezzel szemben Magyarországon ép
pen ez az idöszak a két ág teljes különválásának ideje, s a gyűlölet a két protes
táns fél közott igen sok helyen semmivel sem kisebb, mint köztük és a római egy
ház közölt.

Csombor viszont följegyzi, hogy Toronya (Thom) városában az iskola profesz
szorai a kálvini írányhoz tartoznak, de a lakosok közt a másik két fél, a római és a
lutheri is képviselve van. A két protestáns felekezet oly békességben él egymás
mellett, hogy csak arról lehet őket megkülönböztetni, hogy ki melyik templomba
megyen. - Ne felejtsük el, hogy Kassán ugyanakkor a lutheránus tanács sem a
kál vinistákat, sem a pápistákat nem engedi templomi gyakorlathoz, noha a város
Bethlen Gilbor felvidéki székhelye. Thomban legalább a két protestáns fél meg
fér egymás me.lett, és a katolikusokkal is, ha néha a jezsuita professzorokkal egJ'
más elleni "íl'ogattatásuk és dísputálásuk" előfordul is.

Ettől kezdve Csombor minden alkalommal egyforma tárgyilagossággal számol
be mindhárom felekezetről, templomaikról, iskoláikról, nem fukarkodva a jezsuita
intézmények méltatásáról sem, ha azok emberséges magatartásukkal kiérdemlik
azt. Majdnem két évig tartózkodik Danckában, bőven nyílt alkalma szemlélni,
hogyan rendeződik alá a vallás, a felekezet a társadalmi és gazdasági közös cél
nak. Mindegyik fél tartja a maga meggyőződését, de lényegében a közös cél: a gaz
dagodás, mindenki vagyonosodása, bővülő kikötői forgalom, a város jövedelmének
emelkedése. Egyszóval a gazdasági haszon, a társadalmi jólét. S nagyjából ez a
helyzet a magas politikában' is. Ebben a korban II. Ferdinánd volt az egyetlen 
II. Fülöp spanyol király már régen halott -, aki vallási meggyőződéséért kész
volt a hadakkal tönkretenni virágzó tartományait. Jelszavai rendszerint egészen
nyilvánvalóan hatalmi és hódító célokat takartak. Csombor, a felekezetek békés
egymás mellett élésének híve, a cseheket azért dicséri: felekezeti különbség nélkül
állnak szemben az elnyomó bécsi politikával, s nem azért, mert az katolikus, ha
nem mert erőszakos politikát folytat. Angliában megjegyzi, hogy a nép a helvét
(kálvini) hitvallás követője, de az egyházi élet külső képe erősen hasonlít a római
egyházéhoz, amennyiben a kanonikusságok, orgonák, templomi fehér öltözetek s
egyéb ehhez "hasonló adiaphorákat megtartatnak". Ezzel igen jellemző vonást árul
el magáról, egyik legfontosabb bizonyítékul fölvilágosult gondolkodására. Ugyanis
hazai viszonylatban például egyháza, a református egyház, szinte másfél századon
át egyetlen orgonát sem engedett be a templomokba - a gyulafehérváriba is
Bethlen Gábor állíttatta föl -, aminek következtében a XVI. században még vi
Tágzó egyházi és világi éneklésünk fokozatosan visszaesett. Szilvásújfalui Imre már
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1602"ben így panaszkodik az énekügy megromlása miatt: "Valaki volt a muzsí
kának ... rontója köztünk. de igen asinus (szamár) fejű volt. Régen főiskolákba

be sem bocsátották, ki ehhez nem értett." Tudniillik a muzsikához, a hangszerek
hez, köztük az orgonához is. A hazai kálviriisták azonban azt hitték, hogy Isten
nek kedvesebb, ha csupasz falak közt, orgona nélkül dicsérik az Istent. Csombor
Hollandiában számos templomban két orgonát is talál, pedig azok fenntartói is
kálviriisták. Nálunk Tótfalusi Kis Miklós fogarasi rektorsága alatt .próbál lendíteni
az éneklés helyzeten, s keserűen panaszkodik később is, hogy ez a nép a zsol
tárok dallamát sohasem tudta. Kottaísmeret, zenei alapműveltség, tehát hangszerek
használata nélkül nem is tudhatja, mert a dallamok meg sem taníthatók. Szenczi
Molnár gyönyörüséges zsoltárai ezért á t sem mehettek a köztudatba, csak néhány
darabot kartak föl belőlük, de azoknak is meghamisították szövcgét és eltorzítot
ták . a dallamát. Nem kivétel ezalól a XC. zsoltár (Tebenned bíztunk ...) sem.
Nos, Csombor az ember üdvössége szempontjából adiaphol"onnak, azaz kőzömbös

nek mondja míndazt, ami az anglikán egyház külsősógeiben előtte áll, az orgo
nát is. Ahol csak teheti, tüzetesen megnézi és leírja. Agricoláról szólva, a nagy
humanista tudósról el nem mulasztja megjegyezni: nagyhírű orgonaépítő volt. S
míndezt anélkül, hogy propagandisztikus éle lenne, de nyil vánvalóari azzal cl szán
dékkal, hogy érzékeltesse: nemcsak úgy lehetséges a kálvini hitvallás gyakorlása,
ahogyan a hazai egyháziak elképzelik. Igaz, foganatja nem lett. Nyugat, és Dél
Európában az orgona (mármint a mai elődje) most indul vílághodi tó útjára, hogy
Pál' évtized múlva Schütz, majd Bach kezén dicsősége csúcspontjára emelkedjék
f:szakon is. Nálunk Csombor egyháza majd csak a XVIII. SZdzadban állítja be az
orgonát első ízben a sepsiszentgyörgyi templomba.

Csomhor Mártannak Dancka városa mindenképpen jó előtanulmány Európa
hoz. Mi nden botránkozás nélkül jegyzi meg, hogy ott a mesteremberek vasárnap
és ünnepnap is éppúgy dolgoznak, mint más napokon (de azért nem szakadnak
bele, és a sok sétáló kertet bizonyára ők is használják pihenő óráikban). Dancká
ban történt esetet mond el "egy lator pápista" emberről: hogyan vezette be sza
marát a kálvinista templomba s mit mívelt ott vele. "Nézz be jó szamárka, az
kálvinista eretnekeknek tomplomukba. Nincsen feszület, nincsen szeritelő víz, nin
csen gyertyatartó. Ezeket megmondván, kezdi szörnyen verni az szamúrt. A kezde
erősen ordítani. l\z ordítást, hogy az közel valók meghallák, futnak az templomhoz
és látják, hogy az szamárt veri és szidja ily szókkal: Ah! Istentelen szamár! Ihon
kicsinységedtől fogván feltartalak (fölnevellek) ihon már vénségedre az római
vallást el akarod árulni és kálvinist ává tenni!" Cselekedetéért félesztendei kényszer
munkára ítélték az illetőt. A leírásban nyoma sincs a Iölhaborodásnak: ahogy el
mondja, még mosolyog is rajta az ember.

Legtöbbet kapnak Csombortól az apácák és a "tudatlan" barátok. Az egyik
apácaklastrom templomában megpillant egy táblát, "kinek olvasásári az embernek
haja f'elál l. minérnű nagy átokkal átkozza a pápa azokat, kik a klastrombeli jó
szágokat kezükhöz kaparították", azaz sze.cularizálták. De már a jezsuí ták brauns
bergai kollégiumáról igen előnyösen nyilatkozik, amint hogy módszer tekintotóben
s flileg a maguk szempontjából a jó anyagi megalapozottság révén ebben a J,,)1'
szakban általában színvonalasak is a jezsuita kol lég iumok. Ebbe, amint Csombor
rnegjl'gyzi, Erdélyből is sok ifjút küldt ek tanulásra. A ka tol ikus iskolukat minde
nütt alaposan tanulmányozta s dicscratűlclccl sem Iukarkodot.',

Párizsban a minorita Meurisso professzorral köt igen melcg barúts.igot, kit
művei további írására is rábeszél, s akivel részt vesz, mint hallgató, egy vitúban
a Sorbonne-on. Csombor rokonszenve a párizsi híres jezsuita egyetemmel szemben
a szintén katolikus Sorbonne felé fordul, amely ekkor már a katolicizmusnak a
jezsuitákhoz képest haladöbb szellemi irányzatát képviseli, főleg nemzeti tekin
tetben. Megemlíti, milyen nagy harc folyt és tart még most is a "c1m'omontanai",
azaz jezsuita egyetem és a Sorbonne között. Elmennek egymás ablaka alá, s ha
az előadásból valami támadhatot kivesznek, már röpiratban vivzik a nyilvános
ság. elé. A jezsuita egyetem egy időben teljes elnéptelenedéssel fenyegette a Sor
bonne-t, s annak vezetője, mint Csombor írja, kénytelen volt a párizsi tanácshoz
fordulni segítségért, leleplezve a jezsuiták nemzetellenes tevékenységet. Csombor
oly otthonosan forog a katolikus Párizsban, mínt a maga kálvinista világában.

öt napig a minoriták egy-ik leghíresebb tanárának vendége. Részt vesz egy
.dispután, amelynek disszertálója elveti az egyházi tekintélyeket. Csombor emiatt
nem győzi dicsérni könyvében, pedig az opponensele vita közben a leghíresebb egy
házatyakra hivatkoztak.
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'I'árgyítagossáaa nemcsak abban nyilvánul meg, ahogyan a katolikus oldalon
található értékekről szól, hanem ahogyan szóvá teszi a saját felekezete vallási el
fogultságait is. Hollandiában nyilik erre leginkább alkalma, megjegyezvén Vlies
singennél, hogy ebben a városban sem pápisták, sem haladó kálvinisták (arminia
lll'sok) meg nem maradhatnak, mcrt törvényen kívül állanak s bárki szabadon
megölheti őket. De okára - akaratlanul - maga is rámutat, míkor azt írja: a
helység a közcllevő Flandriában lakozó spanyolok ellen megerősíttetett. Tehát ott
állt a város az elnyomó spanyol katolikus hatalom torkában, nem engedhette meg
az idegenek jövését-rncncsét, s minden vallási elhajlásban az ellenség álláspont
jához való esetle-res közeledésre, a kialakulóban lévő állami egység megbontására
Ir.invuló kísérletet kellett látnia. lVIárpedig ahol éld-halálra folyik a harc, mint az
adott esetben is, mé;,;ilozzá égbekiáltó szenvedések kíséretében, akkor ott az em
beri közösség roppant érzékeny látszólag kis dolgokra is. Csombor nem fűz ma
gyarázatot az es 81111:'7., inkább a tények csoportosításából érezni ki álláspontját.
Rotterdamról például azt írta, hogy ez a város abban különbözik a többi város
tól, hogy benne mindenféle felekezet található, pápista, kálvinista, arminiúnus,
ariánus egyaránt. Semmi kárát sem említi ennek.

lVIinden valószínűség szerint mélyebben nem nézett utána azoknak a vallási
árnvalatoknnk, amelyek akkor egész hollandiai, de mondhatní az egész nyugati kál
vinizmust röllcavarták, s amelyek Holtandiában él dordrcchtí zsinaton némelyekre
olyan szomorú következményekkel jártak. E zsinat végzései értelmében ugyanis
a haladó irányzatot elnémították, képviselői közül Oldenbarnveldt kancellárt 
igaz, egyéb ürügyek címón - lefejezték. Hugo Grotius jogtudóst 'szintén elítéltek
és fogságba vetették. Természetesen a teológusok most is eldönthetetlen kérdések
fölött vitatkoztak, mivel sokezer oldalas, s ma már senki által sem olvasott, mű

veikben hiába törték-zúzták Izzé-porrá ellenfeleiket, végül is a világi hatalmat
bírták rá intézkedésre, döntse el ő azt hatalmi szóval, amit érvekkel eldönteni
nem tudtak. Hollandiában lVIóric fejedelem állt az ortodox, maradi oldal élén. A
legyvel" természetesen erősebbnek bizonyult" a művelt és fölvilágosodó polgárság
szavánál. Sőt Móric fejedelem nem elégedett meg a dordrechti végzésekkel : egy 
Hága mellctti - Sluij nevű helységben gyűlést hirdetett a haladó, liberálisabb
(arminlánus) irányzat ellen, s bál' maga a delftí "főpap" állt ki a zsinaton ellenük,
mégis magából Delftből is három pap állott arra a "hamisságra", olvassuk Csombor
nál, "kiket ez fejedelem számkivetésbe űzött, és az kiket helyükbe választott,
háromszor esküdtette meg, hogy abban a vallásban, kiben ő felsége, Mauritius
(Móric) vagyon, mindenkor megmaradandók lesznek". Talán, ha jobban mélyére
pillant a kérdésnek, megállapíthatta volna, mennvíre arminiánus ő maga is, leg
alábbis egész szellemisége, magatartása, forgolódása világi dolgokban és katolikus
körökben. Vagy talán a honi viszonyokra tekintettel írta le a haladó irányzatról
"a hamis" jelzőt? Ki tudhatja ma már. Kétségtelen, hogy egész művén érezni bi
zonyos fokú fenntartást a teológiai elfogultsággal szemben. Hagyd a teológiai vi
tákat és Iásd meg, mi van a világban - körülbelül így lehetne összefoglalni állás
pontját. Merész emberi magatartás ez; s hogy könyvében is tükröződik,ez egyik leg
nagyobb értéke.

Hazafelé jöttében Nancy falai alá ér. Figyelmeztetik: ebben a városban évente
a reformátusok közül "nagy sokakat sikkasztanak el", de ő mit sem törődik vele,
a nagy örízeten át is bemegy a városba és megszemlel mindent, amire kíváncsi.
Később egy helyen lutheránusnak adja ki magát, másutt zwinglíánusnak, csak
hogy még jobban böszítse az ellenséget, amelyről tudja, hogy nem árthat neki,
bárhogy vicsorog is "zwingliánus" volta miatt.

Dieppe franci'! kikötővárosról megállapítja, hogy lakossága helvét hitvallású,
mégis mi nden kertelés nélkül nevezi "hitetlennek és kegyetlennek" üzleti élelmes
sége miatt. Rouenról viszont katolikus jellegót emeli ki, noha a hatalom a refor
mátusok kezében van. Azt mondja, amit lát, tehát a valóságot.. Ez elég sokszínű

és változatos, de ő bírja figyelemmel, s könyve méltán viseli a eimét.
Csak ennyi az esész - mondhatná valaki. Egy 1620-ban megjelent magyar

nvelvú útleírásban valóban "csak" ennyi a tanúságtétel. A felekezetek békés egy
más mellett élése mellett, egy Bethlen Gábor fejedelem oldalán tudatos pártállás
sal kiálló, fél Európát - Kassától. Nagybanyától Danckán át Londonig, Pári
zsig - bejárt fiatal kálvinista iskolamester tollából, a szerzett tapasztalatok alapján,
protestáns környezetben, protestáns olvasóközönségnek szánt könyvében. De az
adott politikai és vallási viszonyok közt talán nem is olyan "kevés", mint amilyen
nek első pillanatban látszik.
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