
reformáció tanainak elfogadásá-
ban a papságnak – helyzetéből
adódóan – döntő szerepe volt.

Úgy is, hogy a megújulási törekvések-
ben aktívan részt vett, illetve elfogadta
a változásokat a gyakorlatban. A dol-
gok természetéből következik, hogy a
döntést befolyásolta az egyház és
benne a papság helyzete. Általános jel-
lemző itthon is, éppen úgy, mint Euró-
pában másutt a kora újkor kezdetén,
hogy a felső- és az alsópapság elsza-
kadt egymástól. Az előbbi összehason-
líthatatlanul jobb körülmények között
élt, mint az utóbbi. A felsőpapság leg-
többször egyházi jövedelmet élvezett
ugyan, de nem gyakorolta egyházi hi-
vatását, hanem politikai és diplomáciai
feladatokkal foglalkozott: működési te-
rülete az országos nagypolitika és a va-
gyongyűjtő birtokpolitika volt. Az alsó-
papság gondozásával, fegyelmezésével
nemigen törődött. 

A pApi nősülés kérDésE

A 14. században kezdődött nálunk az
a folyamat, amely odáig vezetett, hogy
a lelkipásztori teendőket a plébános a
káplánjaira bízta, parókiáját pedig
pusztán javadalomnak tekintette és él-
vezte anyagi előnyeit. Sokszor fel sem
volt szentelve, parókiáját a legtöbbször
nem is látta. Az uralkodó éppen úgy
osztogatott plébániákat jutalmul vi -
lágiaknak, mint a magánegyházak
földes úr patrónusai. Kedvezőbb volt a
helyzet azokban a városokban és me-
zővárosokban, amelyek plébániájuk 
betöltése tekintetében kiváltságot él-
veztek. Nem lehet véletlen, hogy a re-
formáció hazai recepciója összekapcso-
lódott az önkormányzati jogok kiszé-
lesítésére való törekvéssel az egyházi
élet területén. A szabad papválasztás
jogának elnyerése a reformált egyhá-
zakban általánossá vált.

A 16. század hatvanas éveiben az
esztergomi főegyházmegyében lefolyt
római katolikus egyházlátogatás ösz-
szességében azt mutatja, hogy az alsó-
papság meglehetősen magára hagyott,
sőt elhanyagolt állapotban volt. Eléggé
gyakran előfordult a katolikusként azo-
nosított papok között is a nős vagy aki
ágyast tartott, esetleg szolgálójával élt.
Elképzelhető, hogy a papok egy része
sodródott az eseményekkel, engedett
a korszellemnek bizonyos dolgokban,
például a házasság kérdésében vagy az
eucharisztia két szín alatti kiszolgálta-
tásának ügyében, talán nem is kevés
esetben különösebb teológiai megfon-
tolások nélkül. Horváth János szepesi
prépost engedélyezte papjainak a há-
zasságot, maga is nyolc-kilenc ágyast
tartott, s miután lemondott tisztéről,
megházasodott. 

Az 1560-ban összehívott nagyszom-
bati zsinaton P. Vittoria, a bécsi jezsuita

A

DiEnEs DénEs

reformáció hazai elterjedésének politikatörténeti megközelítésében meglehetősen 
elfogadott az a nézet, hogy döntő szerepet játszottak benne a jelentős hatalommal

rendelkező birtokosok. Ennek látszatát többnyire az erősíti, hogy olyan források állnak ren-
delkezésünkre, amelyek nagyobbrészt velük kapcsolatosak. Ugyanakkor kár volna tagadni,
hogy közömbösségük vagy éppen párt fogásuk kedvezett a reformátorok munkájának, akik
közül sokan nem is utasították vissza ezt a pártfogást, hanem dokumentálhatóan éltek vele. 

iszont egészen történelmietlen az a megközelítés, amely szerint a protestánssá lett fő -
urak kényszerítették a népet vallásuk követésére. Ez a felfogás tulajdonképpen az erő-

szakos rekatolizáció körülményeinek visszavetítése a reformáció korába, illetve a 18. századi
barokk katolicizmus történelemszemléletének továbbélése, amely a valódi tények nagyvonalú
mellőzésével meggyőződésként vallotta, hogy a protestantizmus korábbi győzelmét az erő-
szak eredményezte. A birtokosok szerepét a saját helyén kezelve az a meggyőződésem, hogy
a hitújítás elsődleges kezdeményezője és folyamatának lényegi irányítója az alsópapság volt.

A

V
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kollégium rektora úgy tapasztalta,
hogy a megjelent nagyszámú pap kö-
zött alig akadt 12-15 olyan, aki nem
hirdetett tévtanokat és nem volt nős.
Az esztergomi főegyházmegye zsina-
tán 1561-ben 119 pap jelent meg, kö-
zülük 62 volt nős, negyvennégy két
szín alatt áldoztatott. Oláh Miklós
érsek arról panaszkodott ekkor, hogy
a papok többsége egyszerűen nem en-
gedelmeskedik az egyházi felsőbbség-
nek, különösen a házasság kérdésében
megingathatatlanok. A papi nősülés
önmagában is lehetett olyan ösztönző
erő, amely a reformáció irányába vitt
többeket a papok közül. Mágócsy Gás-
pár a szepesi prépost és csanádi püs-
pök Bornemissza Gergely előtt éppen
abban látta az „igaz prédikátorok” és a
„pápista papok” közötti döntő különb-
séget, hogy az előbbieknek „törvényes
feleségük van”, míg az utóbbiak „rossz
nőkkel foglalkoznak nappal és éjjel”.

Kálmáncsehi Sánta Márton gyulafe-
hérvári kanonokról, majd neves refor-
mátorról Bornemisza Péter úgy tudta,
hogy Kálmáncsehi, aki „nagy pap úr
volt”, ágyast tartott, akit fiúruhában já-
ratott, hogy kapcsolatukat titokban
tarthassa, végül azonban feleségül
vette. Ezt a korban egyáltalán nem
ritka esetet Bornemisza információi
szerint Kálmáncsehi Batizi Demeter-
nek vallotta meg.

Érdekes és egyáltalán nem egyedül -
álló a jászói plébános esete. Végrende-
letében egy Margit nevű asszonytól
született három gyermekére egyebek
mellett egy szőlőt hagyott, amit a ro-
konság egyik tagja perrel megtáma-
dott, arra hivatkozva, hogy a gyer-
mekek nem törvényes házasságból
szület tek. Kassa város tanácsa mint
má sod fokú törvényszék 1546-ban meg-
állapította, hogy noha Gergely pap és
Margit nem nyilvánosan kötöttek há-

zasságot annak idején, a gyermekek
törvényes házasságból származnak,
ezért a keresetet elutasította.

A papi nősülés kérdése olyan meg-
oldatlan probléma volt tehát, amely
nem kis lelkiismereti teherként át-
szőtte az alsópapság mindennapi
életét. Hiszen számosan aggódhattak
gyermekeik jövőjéért az olyan esetek-
től tartva, mint a jászói plébános gyer-
mekeinek örökösödési pere. Hason-
lóan a Torna vármegyei Lucska plébá-
nosához, akinek bizonyára komoly
gondot okozott, hogy a „törvénytelen
ágyból” származó négy leányát hogyan
házasíthatja ki.

Aligha véletlen, hogy a hazai refor-
máció irodalmában gyakran visszatérő,
feltűnően hangsúlyos téma a házasság
kérdése. A reformáció első nemzedéké-
nek tagjai írtak kifejezetten a házasság-
ról szóló énekeket – Batizi András pél-
dául kettőt is –, de más kérdéskörről
szóló költeményekben szintén kitértek
erre az ügyre. Ebben az összefüggés-
ben pedig kiemelt helyet kapott a papi
nőtlenség kárhoztatása. Az első ma-
gyar nyelvű dráma Sztárai Mihály tol-
lából éppen ezt a problémát feszegeti.
Egy 1509-ben kiadott Biblia lapjainak
margóján szerkesztett prédikáció rész-
lete kiválóan jellemzi a kérdés kortársi
megközelítését:

„Mondhatnád te, nagy dolog ez, meg
kell-e az papnak házasodni? Ő neki is
meg kell házasodni, ha ördöggé nem
akar lönni. Mondhatnád te ismétlen én
nekem, ha az Úr Isten nem hagyta és
soha nem voltanak előtte. Hazudnak
azok, kik azt mondják, nem az Úr Isten
hagyta – mert az Úr Isten hagyta. Ezt
Szent Pál nyilván megírja, holott ő azt
mondja: szükség az papnak egy felesé-
gűnek lönni. Nem 3 annyi 4 kurvájának,
osztán igaz vagyon, hagyta a papnak
is az Úr Isten, hogy ne paráználkodjék,
mint igaz az parasztnak. Azért a pap
is megházasodjék, mint az paraszt,
Isten hagyta. Hazudnak kedig [pedig]
azok, kik azt mondják, hogy soha nem
volt annak előtte, mert az régi pátriár-
kák, próféták és apostolok mind házas-
ságban élének. Azonképpen az jámbor
pispekök, papok az apostoloknak után-
nok szintén ezör esztendeiglen mind há-
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zasságban éltenek. De az papok házas-
ságát vesztötte el Hildebrank pápa, kit
az pápaságban Gergelnek neveztenek
volt, ki hetedik pápa vala. Annak utána
Calixtus pápa vesztése. Osztán kedig az
Calixtus pápa ördög volt, mert az Úr
Jézus Krisztus szörzését vesztötte, hol -
ott az igazságot megtiltotta.”

Bár az utódok emlékezetében az ün-
nepélyes zsinati döntések és az azokat
megelőző vagy kísérő hitviták marad-
tak meg inkább, a papság reformáció-
hoz való viszonyának alakulásában fon-
tosabbak lehettek a mindennapok
során szerzett tapasztalatok. Egymás
példája nyomán is születhettek dönté-
sek. Johannes Sommer kassai plébános
működése példázhatja ezt a folyama-
tot. Sommer wittenbergi tanulmányok
után 1543-tól Késmárkon és Lőcsén
működött, 1550-ben hívták meg a kas-
saiak. A korabeli helyzethez képest ra-
dikális fellépése és újításai azzal a kö-
vetkezménnyel jártak, hogy a jászói
konvent titkos vizsgálatot volt kényte-
len lefolytatni Kassa nyilvánvaló luthe-
ranizmusa ügyében. Bár az ügyről ránk
maradt dokumentum nem mentes az
elfogultságoktól, mégis jellemző képet

kaphatunk belőle Kassa és környéke
vallási helyzetéről. 

Sommer Kassán házasodott, felesé-
gül véve egy leányt, akit a katekizáció
során ismert meg. Nyilvános és nem
titkos házasságot kötött, nem is ágyast
tartott, mint ami széles körű gyakorlat
volt a korabeli papság körében. Anya-
nyelvű misét celebrált, s ugyanezt kö-
vetelte a Kassa szabad királyi város jog-
hatósága alá tartozó szomszédos tele-
pülések papjaitól. Nem elégedett meg
ennek puszta igényével, hanem paptár-
sait rendszeresen összegyűjtve taní-
totta, képezte is őket különféle teoló-
giai és liturgiai magyarázatokkal. Az
1553-ban lefolytatott vizsgálat tanúi
azt vallották, hogy a kassai főlelkész
mellett a gönci plébános is hasonlóan
terjeszti hivatali társai között az eret-
nekséget. Mislyén például úrvacsorát
osztott „kassai módon”, te hát két szín
alatt és anyanyelvű liturgiával, hogy
helybeli kollégája megtanulhassa és
maga is gyakorolhassa. 

A 16. század közepén a papság idő-
sebb nemzedékében még átmeneti
helyzetet mutat a főegyházmegyei vi-
zitáció. Viszont az új nemzedék tagjai,
akik már protestáns iskolázáson estek
keresztül, szilárdan álltak a reformáció
talaján. A csallóközi esperesi kerület-
ben Somorja plébánosáról jegyezték fel
1562-ben: „János plébános óvári Gál

[Huszár Gál] tanítványa, Tolna mezővá-
rosban valaki eretnek szentelte pappá,
a szentségek dolgában a legrosszabb
eretnekséggel fertőzött. Majdnem az
egész Sziget hozzá jár. Ha legalább ezt
a két eretneket, tudniillik a jolkai plébá-
nost és ezt a somorjait ki lehetne űzni
a Szigetről, a többiek reményeim sze-
rint észre térnek.” 

rEforMáció és A közséG

A reformáció a korábbiakhoz képest fel-
értékelte a közösség, a helyi társadalom
(korabeli szóhasználat szerint a község)
szerepét az egyházi életben. Ennek
nem jelentéktelen következménye volt,
hogy egy-egy helység önkormányzati
testülete az egyházi élet fölött bizonyos
felügyeleti jogot gyakorolhatott. Meg-
állapította a lelkész, majd pedig a tanító
jövedelmét, s az egyházi ingatlanoknak
lényegében a tulajdonosává vált. Még
ha nem is jutott el a teljes szuverenitá-
sig, befolyását bizonyos fokig növelni
tudta az egyházi élet területén, részben
a megyés püspök, részben pedig a pat-
rónus rovására. A mezővárosi önállóso-
dási törekvésekben így válhatott fontos
tényezővé a hitújítás kérdése. Az egy-
házi hatalom korlátozása a befolyását
helyi szinten növelni kívánó mezővá-
rosi polgárság érdekében állt.
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Bizonyos, hogy a különféle hatások
több szinten érvényesültek. A vallási
viták csak bizonyos fokú teológiai mű-
veltséggel rendelkezők számára voltak
érthetők. Ebből pedig még a papság
egy része is kimaradt. Ők és a „község”
minden bizonnyal nem ezek alapján,
hanem gyakorlati változások nyomán
hozták meg döntésüket a hitújítás mel-
lett. Ilyen lehetett egyebek között a
„két szín” alatti úrvacsora: a kenyér mel-
lett bort is kaptak a hívek, s ez igen erő-
teljesen fejezte ki a hívők egységét és
Isten előtti egyenlőségét. Hasonlókép-
pen hathatott az anyanyelvű liturgia.

A kutató nincs könnyű helyzetben,
amikor a reformáció befogadásának
nyomait keresi a helyi társadalmak
életében, mert a forrásszegénység – a
városokat és néhány mezővárost nem
számítva – korlátokat szab számára.
Mindezek ellenére néhány jellemző
adat betekintést enged abba, hogy
a közösség is lehetett kezdeményező a
változások kimunkálásában. A Torna
vármegyei Körtvélyesnek a 16. század
közepén nem volt plébánosa, s a vizi-
táló főesperes úgy találta őket, hogy
„mindnyájan a leggonoszabb lutherá-
nus eretnekségbe estek”. Talán a szom-
szédos, lutheránus plébánosokat tartó
települések példája hathatott rájuk. Ga-
lántán 1562-ben már közel tíz éve üre-
sedésben volt a plébánia, a nép maga
intézte hitéletének ügyeit. A lakosok
még a templomba sem engedték be a
vizitáló főesperest, aki egyenesen azt
gyanította róluk, hogy zwingliánus
eretnekségbe estek. Hasonló volt a
helyzet Vízkeleten is. A bazini plébá-
nosról pedig az derült ki, hogy vannak
olyan hívei is, akik lutheránus módon
kívánnak úrvacsorázni, s ő ezt nem ta-
gadja meg tőlük, bár másokat katoli-
kus szertartás szerint áldoztat.

Egy-egy közösségben szakadást is
előidézhetett a reformáció helyi befo-
gadása, mint Gyöngyösön, Jászberény-
ben vagy Erdély több településén, ami-
kor a közösség egy része a helyi hiva-
talos állásponttól eltérően döntött.
Kassa vezetése például szigorúan ra-
gaszkodott a lutheránus hitvalláshoz,
s gondosan ügyelt arra, hogy a polgár-
ság is ebben a szellemben élje meg hit -
életét. Mígnem 1575-ben Károlyi And-
rást alkalmazták magyar prédikátor-
ként, aki többek között az úrvacsoráról
helvét szellemben tanított. Az utolsó
vacsorában Krisztus kovászos kenyeret
adott tanítványainak Károlyi állás-
pontja szerint, mert ez az esemény
csütörtökön volt, s az ószövetségi pa-

rancs csak péntek napnyugtától til-
totta a kovászos ételt, „csak az után
kezdenek élni az sidók az pogácsával”
húsvétkor. A kenyér helyett az ostyát
„szerzé az ördög által a pápa”. Tanítása
nyomán a városban mintegy kétszázan
esküt tettek, hogy az „ördög asztalára
való kenyeret” – az ostyát nevezték így
– nem veszik magukhoz, s nem járnak
el annak a lelkésznek a prédikációjára,
aki az úrvacsorát ostyával szolgáltatja
ki. Emiatt a tanács örökre kitiltotta Ká-
rolyit a városból, de azt már nem tudta
megakadályozni, hogy a hivatalosan be-
vett lutheránus hitvallástól eltérő kö-
zösség jöjjön létre a polgárságon belül.  

rEforMáció
és Az EGyén

Tagadhatatlan tény, hogy az egyén a 16.
században a közösség tagjaként élte
meg a változásokat, és együtt mozdult
azokkal, vagy éppen maradt hű a régi
állásponthoz. Mégis nehezen képzel-
hető el, hogy ne születtek volna – figye-
lembe véve, hogy a reformáció alapve-
tően hitvallási kérdés volt – személyes
döntések is ezzel összefüggésben. Jeles
személyiségek esetében ismerjük ennek
néhány példáját. Perényi Péter 1540-
ben újabb politikai pálfordulásra ké-
szült, amelynek során feltételül szabta
– miként Thurzó Eleknek írta –, hogy
vallásában ne háborgassák, ebben a te-
kintetben „legyen elég, hogy Krisztust
hiszem és hiszek Krisztusban”. Ecsedi
Báthory István pedig édesanyjára emlé-
kezett így: „Mert hogy az én szerelmes
atyám és anyám az varannai szentegy-
házban feküsznek, akarnám ha én is
együtt fekhetném vélek koporsómban.
Ezokáért is, mert az én szerelmes édes-
anyám, az nagyságos Somlyai Báthori
Anna asszony, ki engem az igaz vallás-
ban feltartott és nevelt, ott fekszik te-
mettetvén.” 

Jóval nehezebb helyzetben vagyunk,
ha az „átlagos polgár” viszonylatában
gondoljuk el a személyes állásfoglalás
kérdését. Ezért felértékelődik az olyan
ritka adat, amely egy felső-magyaror-
szági adótiszt, valamint Sátoraljaújhely
mezőváros egy névtelen lakosának ese-
tét világítja meg. 

A 16. század közepén Ormándy De-
meter adótiszt szedte be a tizedet a
Kassa környéki településeken. Felje-
gyezték róla, hogy ugyan világi sze-
mély, de a lutheránus eretnekség ter-
jesztője. Ormándy szidta a kezdemé-
nyezését elutasító plébánosokat, vagy

vitatkozott velük, arra ösztönözve
őket, hogy magyarul misézzenek. Biz-
tatta a jobbágyokat, hogy tagadják
meg tőlük a járandóságokat, ha nem
így járnak el papi tisztükben. Az ósvai
plébánostól megtagadta a quartát,
vagy is a tized őt illető részét, mert
nem tartotta őszinte lutheránusnak.
Ormándy nem volt befolyásos nemes,
egyetlen portája volt Sáros vármegyé-
ben, feltehetően nem földesúri érdek,
hanem személyes meggyőződés ve-
zette térítő buzgóságában. Aktivitására
jellemző, hogy királyi vizsgálatot foly-
tattak ellene, aminek következtében
kénytelen volt elhagyni az országot.

A hegyaljai mezővárosban 1540-ben
tárgyaltak egy hagyatéki keresetet. Egy
újhelyi polgárt az egyik ottani pap,
Cudar Miklós – az összefüggésből adó-
dóan nyilván nem a lutheri eszmék ha-
tása alatt állván – rábeszélte arra, hogy
szőlőjét hagyja az ő javadalmas oltá-
rára „a maga és övéi lelkének kiszaba-
dításáért a purgatórium tüzéből”. Örö-
köse viszont „Isten kegyelméből felis-
merte, hogy lelke üdvösségét egyedül
Jézus Krisztusba vetett hitével keres-
heti”, és a szőlőt megtartotta. Ezért
Miklós pap beperelte őt. Perényi Pé -
ter – Wégh Ambrus deák pataki vár-
nagy és István pataki plébános javasla-
tára – Dévai Mátyás udvari prédikátort
küldte volna a tárgyalásra az alperes
védelmében, akit viszont, elfoglalt
lévén, előénekese, László deák helyet-
tesített. A tárgyalás során Cudar Mik-
lós több pap előtt nem tudta a Szent-
írásból bizonyítani, hogy „mindnyájuk
lelkét ki tudja menteni a purgatórium-
ból, ahogyan ígérte”. Ezért az alperes
a szőlőt megtarthatta. 

Függetlenül attól, hogy az örökös új-
helyi polgár szívből vagy anyagi érdek-
ből hivatkozott a kegyelemből hit által
való üdvösség lutheri tanítására, nagy
szolgálatot tett az egyháztörténet-írás-
nak. Először is a „több pap” között le-
hettek lutheránusok, nem valószínű,
hogy Dévai előénekese volt az egyetlen
szakértő az alperes oldalán. Azután
Cudar Miklós vesztett, tehát a bíróság
is Luther tanításának befolyása alatt
állhatott már. Végül pedig nemcsak
arról értesülünk, hogy teológusok,
azaz papok vitáznak a hitújításról,
vagy annak szellemében nyilatkoznak
meg, esetleg azzal szemben foglalnak
állást, hanem mezővárosi polgár(ok)
érvényesíti(k) a reformáció tanítását a
hétköznapokban, tehát a hitújítás esz-
méje nem puszta elméleti tételként je-
lenik meg.
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