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FARKAS ANDRÁS: „AZ ZSIDÓ ÉS MAGYAR NEMZETRŐL” 

című műve teológiája és kortársi párhuzamai 
 
 
 
„De mikor az kegyelmes Istennek tetszett, hogy az setétség-ből az vilá-
gosságot Luther Márton által előszer 1517. esztendőben Németországban 
kinyilatkoztatná, ugyanazon jó tetszése szerint az ő eleve rendeltetett 
decretomából az Evangéliumnak világosságát az mi nemzetünkre is ki-
árasztotta ennek előtte úgymint hatvan esztendővel. Jóllehet, hogy az 
derék tudománnak nem minden ágait és cikkelit egyszersmind árasztotta 
ki, hanem azmint szokott lenni egy előszer csak valami sengéit 
fundamentomul nyilatkoztatta ki az mi nemzetünkben, miképpen egyéb 
országokban is.”1 Az első értékelő összefoglalás a magyarországi reformá-
cióról 1586-ban jelent meg Gönczi György debreceni püspök tollából, 
Félegyházi Tamás Újszövetség-fordításának előszavában. Néhány rövid 
évtized távlatából úgy látta Gönczi György, hogy a hazai hitújítás nem 
pontszerű esemény, hanem folyamat volt. Ez a folyamat azonban 1526-
ban indult el: az „úgymint hatvan esztendő” egyértelműen a mohácsi 
vészre utal ebben az összegzésben. A magyarországi reformációnak meg-
voltak a maga sajátos hazai egyháztörténeti előzményei – amelyekre most 
nem térhetünk ki – mégis tagadhatatlan tény, hogy a 16. század emberét 
nálunk Mohács – pontosabban fogalmazva: az a történeti szituáció, 
amelynek középpontja a török kérdés – serkentette teológiai eszmélődés-
re, a katasztrófa okainak átgondolására, kiútkeresésre.2 A reformáció kér-
dése tehát a maga alapvető mivoltában nem pusztán elvont, elvi teológiai 
problémaként vetődött fel nálunk, kiegészülve esetleg a klérus morális 
színezetű kritikájával, nem is csupán individuális megközelítésben, hanem 
feleletként a történelmi helyzetből eredő válsághangulatra. Nem egyszerű-
en az egyházért aggódó, üdvösségüket kereső elkötelezett emberek felve-
tése volt a tan és az élet megtisztítása szükségességének gondolata. Re-
formátoraink a következetesen végbemenő reformációt az ország – ha 
úgy tetszik a nemzet – élet-halál kérdésének tekintették. Úgy szólították 
meg üzenetükkel az egyént, hogy őt és boldogulását nem választották el 
az ország ügyétől és boldogságától. Míg az alapvető kérdésben Luther a 
maga számára kereste a kegyelmes Istent, addig a magyar reformátorok az 

                                                 
1 FÉLEGYHÁZI Tamás: Az Mi Uronc Iesus Christusnac Uy testamentoma. Deb-
recen 1586. RMK I. 218. p. 
2 BARCZA József: A reformáció kibontakozása és progresszív hatása nemzetünk 
életében. Theologiai Szemle  1989, 154-157 p.  
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ország számára is meg akarták találni őt. Ennek a teológiának sajátos kife-
jeződését ragadhatjuk meg Farkas András művében. 

Életéről alig tudunk valamit. Andreas Lupus Strigoniensis néven írták 
be a wittenbergi egyetem anyakönyvébe 1531. október 18-án.3 A szárma-
zási hely vezetéknév gyanánt való használata humanista szokás. Szilády 
Áron ennek alapján esztergomi származásúnak tartotta Farkast.4 Horváth 
János már tágította a kört, amikor úgy fogalmazott, hogy „az esztergomi 
főegyházmegye területéről származhatott”.5 Szilády azt is feltételezte, 
hogy valamely szerzetesrendnek tagja lehetett, s szintén, hogy talán azo-
nos az 1547-ben Debrecenben szolgáló András pappal. Horváth János 
Perényi Péternek, Felső-Magyarország nagybefolyású főurának pártfogolt 
reformátorai közé sorolta, ebből következik, hogy az ország észak-keleti 
vidékén működhetett. Életéről, működéséről szólva kénytelenek vagyunk 
tehát feltételes módban fogalmazni, hiszen alig tudunk többet, mint Bod 
Péter, aki a 18. század közepén így írt Farkas Andrásról: „Ez az ember arról 
emlékezetes, hogy mikor Gálszétsi István egy kis könyvetskét nyomtattatott volna 
Krakkóban 1538-dik esztendőben a Keresztyéni Tudományról […], ez egy versekkel 
írott Krónikátskát ragasztott hozzá, magyar nyelven ugyan, de ily titulussal: 
Choronica de introductione Scitharum in Ungariam et Judeorum de Aegypto.” 6 

Farkas András műve Gálszécsi István kátéjának függelékeként jelent 
meg 1538-ban. Ez a kiadás elveszett, a Bod Péter által látott egyetlen pél-
dány elpusztult 1849-ben, amikor a románok a nagyenyedi kollégiumot 
felgyújtották. Az ének bekerült azonban a 16. század közepén szerkesztett 
és 1554-55-ben Kolozsvárott kiadott, nyomtatójáról Hofgreff-
énekeskönyv-nek nevezett gyűjteménybe, ezzel a címmel: Miképpen az 
Úristen Izraelnek népét Egyiptomból és hasonlóképpen a magyarokat Szkithiából 
kihozta.7 Bornemisza Péter is besorolta az 1582-ben kiadott énekesköny-
vébe, méghozzá azon énekek közé, amelyek „az Biblianac ki valogatot fö fö 
XVIII historiaibol valoc”.8 Itt már ezt a címet kapta: Az sidó és magyar nemzet-
ről.  

A 354 sorból álló rímtelen verset műfaja szerint Horváth János bib-
liai epikai és históriás elbeszélő szakaszokat tartalmazó, lírai fogantatású 
irányzatos műként határozta meg, mely Szapolyai királysága és a reformá-

                                                 
3 Farkas Andráson kívül 1560-ig 6 esztergomi származású hallgató iratkozott be a 
reformáció fellegvárának iskolájába: 1533/34 Michael Strigoniensis; 1536 Tho-
mas de Strigonio; 1545 Sebastianus Bringer Strigoniensis; 1550 Andreas 
Serstman Strigoniensis; 1558 Casparus Radeck Strigoniensis, Franciscus 
Strigoniensis. Magyar Történelmi Tár, 1859, 215-228. p. 
4 RMKT XVI/2. 374. p. 
5 HORVÁTH János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtör-
ténete. Budapest, 1953, 36. p. 
6 BOD Péter: Magyar Athenas. H.n. 1766, 81. p. 
7 RMNy 108 (4). 
8 RMNy 513. 
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ció mellett érvel. Szakaszonként veti össze az ószövetségi zsidó és a ma-
gyar nép történetét. A közös vonások és fordulatok felvonultatásának 
célja valamilyen fontos tanulság levonása és ahhoz kapcsolódó intelem 
megfogalmazása. Farkas műve a zsidó-magyar sorspárhuzam névvel jelölt 
reformátori történelemszemlélet kiemelkedő képviselője. 

Teológiai szempontból vizsgálva Farkas András énekét, elsőként 
alapvetően a kiválasztás gondolatát ragadhatjuk meg üzenetében. Erre a 
bázisra épül következményként minden a magyar nép történelmében, 
miként az ószövetségi zsidókéban is. Bár őseink Szkitiában: 

   
De maga az Istent nem ismerik vala,  
Sem az Ű szent Fiát, mi édes Megváltónkat,  
Azért barom módra nagy vak pogányságban  
Űk is élnek vala, bálvánt imádnak vala.  
 
Isten azonban könyörült rajtuk: elindította őket napnyugat felé és kí-

sérte őket vándorlásuk során. Adott azután nekik olyan földet, amely 
pontosan megegyezik a bibliai Kánaánnal: 

 
Azért ez országot mind nevezik vala  
Tejjel, mézzel folyó az kövér földnek.  
 
Itt gazdaggá és hatalmassá tette Isten a magyarokat, nekik ajándé-

kozta a környező népek országait is. De mint a zsidók egykor Kánaán 
földén, a magyarok is megfeledkeztek Isten jó voltáról, kegyelmességéről. 
Mindezekre hálátlansággal és hitetlenséggel válaszoltak. Az ajándékozó, 
meggazdagító helyett az ajándékba, a gazdagságba vetették bizodalmukat. 
Ezért felgerjedt az ő haragja és bosszuló ostora reánk szállt: irigységet, 
meghasonlást, széthúzást támasztott, s elvesztette tőlünk a „nagy sok 
környül való tartományokat.” Büntetését a kortársak saját bőrükön ta-
pasztalhatják: 

 
Végezetre osztán mirejánk kihozá 
Basáival az hitetlen török császárt 
[…] 
Minket is megvere és mi országonkat 
Mind elégetteté, dúlatá, raboltatá. 
 

Ebben a helyzetben Isten segítségül hívása is gerjesztette az ő haragját, 
mert  

 
[…] bűnünkből nem akaránk kitérni 
Mi kápolnáinkban voltak éneklések, 
De ah Szent írásnak nem volt prédikálása 
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Ezért Isten: 
 
Magyarokat adá török markába, 
Kik ah Sarlóközből, ah bő Mátyus földéből, 
Szalából, Somogyból, ah Szerém földéről, 
Ah széles alföldről sok népet elhajtának. 
[…] 
Mindezek szállának Istentől mireánk, 
Bűnönk szerént és gonoszságunk miatt, 
Egyfelől verete pogán törökkel, 
Másfelől némettel és ah sok pártolókkal. 
 
A kiválasztás célja transzcendens távlatokban ragadható meg. Isten 

önmaga számára választ ki, hogy a vele való szövetséggel ajándékozzon 
meg, amely az örök üdvösségben teljesedik ki. Ha a kiválasztott kiszakad 
ebből a szövetségből, Isten az ő „ostorával” tereli vissza. A kiválasztó 
Isten tehát büntet, mert szeret, és nem akarja, hogy elvesszünk. Ez a gon-
dolat általánosan ismert a 16. században, aminek bizonyságaként 
Nagybánkai Mátyás énekét idézzük:9 

 
Mi keresztyének megemlékezzünk, 
Ha ily fogságba bévetteténdünk, 
Hogy az Istentől azért feddetünk, 
Hitetlenekkel hogy el ne vesszünk. 
 
Azért sanyargat az Isten minket, 
Hogy megesmérjük fene bűneinket, 
És kárhoztassuk emberségünket, 
Segítségül híjjuk mi Istenünket. 
  
Szegedi Gergely szintén a „büntet, mert szeret” gondolat kortárs 

megszólaltatója:10 
 
Gyakor helen megírták az próféták, 
Okát ennek minékünk megmondották, 
Hogy szereti az kit megver, azt írták, 
Az községet is erre tanították. 
[…] 
Rólunk mert azt mondja nagy szerelmében, 
Ha ostorozlak – úgymond – haragomban, 
Meg felveszlek én irgalmasságomban, 
Részesítlek örök dicsőségemben. 

                                                 
9  A nyomorúságokban való vigasztalásról. RMKT XVI 3-4. p. 
10 RMKT XVI/6. 209-211. p. 
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Ebben az összefüggésben Farkas András költeményének második 

teológiai alapvonása a vigasztalás. A jelen nyomorúsága nem földi, hanem 
mennyei aspektusból szemlélendő. Az eseményekben nem egyszerűen és 
nem elsősorban a külső körülmények kedvezőtlen alakulását kell látni, 
hanem fel kell ismerni azokban Isten ítéletét. Ez az ítélet kemény, mégis 
vigasztalás rejlik benne, mert rádöbbent, hogy az egyéni és közös sors 
nem a vak végzet kezében van, hanem a féltőn szerető Isten hatalmában. 

Farkas András nem áll meg Isten jogos ítéletének kimondásánál, hi-
szen ez önmagában nem vigaszt, hanem kétségbeesést adna. Ezért meg-
hirdeti a szabadulás lehetőségét is. 

 
Inkább adjunk hálát a nagy Úristennek, 
Hogy közinkbe szent igéjét bocsátá, 
És minket vígasztal az ő igéjével 
Mi nagy veszedelmünkben és nyomorúságunkban. 
Akarja az Isten szűvünket felnyitni, 
Hogy mi el ne vesszünk régi nagy bűneinkben. 
 
Azért mi es vegyük jó kedvvel őtőle,   
És hallgassuk az Istennek igéjét, 
Esmerhessük magonkat bűnösöknek lenni, 
Kövessük az Istent: nekünk ő megbocsátja, 
És annak felette jó Magyarországot 
Esmét feltámasztja, és esmét hatalmat ad. 
 
A szabadulás útja tehát nyitva áll. Személyes bűnbánathoz elvezető 

bűnismeretből fakad a bűnbocsánat. Ebben nem csak az egyéni élet nyer 
kegyelmet, hanem a nemzeti lét is. Farkas ugyan szól az üdvösségről – a 
kegyelemből hit által reformátori alapelvet hirdetve –, üzenetében azon-
ban a hangsúly nem a túlvilágon van. A bűnbocsánat ugyanis nem korlá-
tozódik az egyén halál utáni üdvösségére. Ugyanakkor a bűnbocsánatban 
a bűn evilági következményeitől való megszabadulás lehetőségét hirdeti 
meg a nemzet életében. Hiszen ezért is ragadott tollat az 1538. esztendő-
ben, kiskarácsony után: 
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Farkas András szerzé ezeket énekbe, 
 Keserőlvén az nyomorult országon. 
 
Énekének teológiája előremutató, ma is helytálló: kétségbeeséstől, 

végső elkeseredéstől, kényszerű beletörődéstől óvott, reménységre bizta-
tott. „Hiszen egy nemzet akkor süllyed el, ha lelkében feladja önmagát, és 
hitetlenségével, demoralizáló pesszimizmusával lemond a jövőjéről.”11  

Farkas András a török kérdést a magyar nép történelmi távlataiban 
tárgyalta, méghozzá bibliai aspektusból, önálló művet szentelve az ügy-
nek. Bizonyára innen volt rendkívüli jelentősége. Az általa képviselt törté-
nelemszemlélet megalapozójának tartja Horváth János: „… vallásnak és 
hazafiságnak ez a benső szövetkezése az egész századra jellemző marad. Kezdemé-
nyezőjét a hazafias költészet területén Farkas Andrásban kell látnunk”.12 
Nemeskürty István pedig így fogalmaz: „… későbbi munkákban minden 
sorát, sőt szinte minden szavát ki lehet mutatni. Szinte valamennyi később keletke-
zett vallásos ének az ő gondolatait variálja.”13 Farkas András történelemszemlé-
letének megvoltak a középkori előzményei. S hogy időben is milyen mé-
lyen vannak az ország sorsával összefüggésben ennek az ószövetségi 
ihletésű gondolatnak a gyökerei, szépen kiviláglik a tatárjárást megéneklő, 
s a katasztrófa okait megvilágító ének néhány strófájából.14  

 
Nem csoda, hogy leverettek, 
halálnak prédái lettek,  
mert a köznép s a nagyobbak 
jó erkölcsöt megrontottak 
s bűnben éltek mindenütt 
[…] 
Így szakadt rád, ami történt 
ily dögvész nem gyötört még 
így jártál, mert bűnbe estél 
úgy aratsz, amint vetettél 
más jutalmat ne keress 

 
Sőt maga az uralkodó, IV. Béla is így értékelte a mongol támadást: „Mert 
erősen hisszük, hogy az, akinek akarata irányít mindeneket, az emberiség bűnei 
miatt engedte a magukat tatároknak nevező barbár népeket, miként a pusztából 
előjövő sáskákat messze keletről […] Magyarország elpusztítására”.15 

                                                 
11 BARCZA József: i.m. 
12 HORVÁTH János: i.m. 38. p. 
13 NEMESKÜRTY István: Diák, írj magyar éneket. Budapest, 1983, 98. p. 
14 NEMESKÜRTY István: i.m. 23-24. p. 
15 ŐZE Sándor: „Bűneiért bünteti isten a magyar népet” Egy bibliai párhuzam vizsgálata a 
16. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján. Budapest, 1991, 17. p.  
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Andreas Pannonius Itáliában élő karthauzi szerzetes 1467-ben Mátyás 
királyhoz intézett iratában tetten érhető a zsidó-magyar párhuzam gondo-
lata.16 A török kérdés bűn és büntetés összefüggésében való tárgyalása is 
megelőzi a reformációt. A ferences Laskai Osvát 1498-ban megjelent pré-
dikációiban világosan kimondja, hogy Mohamed népének csapásait Isten 
a keresztyének bűnei miatt méri saját népére.17 Meglátásunk szerint a 
ferences népi prédikáció és az azzal összefüggő Dózsa-felkelés igen mar-
káns jegyekkel jelenítette meg a közösséget megrontó bűn-büntetés össze-
függéseit. A ferences prédikációkat konkrét szociális feszültségekre való 
utalások, súlyos vádak, elmarasztalások, profetikus szárnyalású ostorozá-
sok töltik ki.  „Az előkelők inkább törődnek kutyáik bajával, semmint az embe-
rekkel, és saját alattvalóikat gyötrik különféle munkákkal és jogtalan kivetésekkel 
nyomorgatják őket... Jaj annak az országnak, ahol az erőszak az igazság, ahol az 
akarat az ítélet... Jaj annak a fejedelemnek, aki alattvalóit jogtalan adókkal nyomo-
rítja... Az elnyomorított szegények az Úrhoz kiáltanak bosszúért könyörögve, és 
kiáltásuk el is jut az Úr füleihez”.18 Különösen is elgondolkodtató az a fejte-
getés, hogy a megbomlott isteni rend az utolsó idők jele, hamarosan eljön 
az Antikrisztus, aki sokakat el fog csábítani magához, elsőként a hatalma-
sokat.(!) Világos, hogy Laskai Osvát vagy Temesvári Pelbárt – akinél szintén 
felbukkannak a szociális problémák – nem rebellióra, lázadásra buzdított. 
Számos ferences azonban, aki olvasta a latin nyelvű prédikációkat, majd 
pedig anyanyelven tolmácsolta a nép között, a szociális radikalizmus irá-
nyába fordult. A renden belüli feszültségek a XV. század második felében 
már kitapinthatóan léteztek. Jelen volt ebben a rendi fegyelem válsága, és 
a spirituális ellenzékiség egyaránt. Az engedetlen fráterek bírálták az egy-
házi elöljárókat, az egyház gazdagságát egészen a szentszékig, újfajta írás-
magyarázást gyakoroltak, amellyel sokakat megzavartak. Ezek a „hamis 
barátok” nem átallották azt hirdetni, hogy az isteni kegyelemmel megál-
dottak már e földön a kiválasztottak közösségébe tartoznak. Mindez 
egyenes irányban mutat Dózsa keresztesei felé. A mozgalom hihetetlen 
gyorsasággal és határozott karakterű ideológiával épült fel két-három hét 
alatt. A ferences obszervancia háttere nélkül ez elképzelhetetlen lett volna. 
A keresztesek áldott népe nem éhséglázadók tömege volt, hanem Krisz-
tus serege, amely az Antikrisztus uralma ellen felkelt. Soraikban az első 
„rebellió” a Pest melletti táborban Cantate vasárnapján támadt, amikor az 
evangélium arról szólt, hogy e világ fejedelme már megítéltetett.  

A ferences prédikációról mondottak fényében nem nehéz elképzel-
ni, hogy Dózsa népe miért azonosította a kegyetlen urakat az Antikrisztus 
seregével. Arról is meg voltak győződve – ugyancsak szentbeszédek halla-

                                                 
16 R. VÁRKONYI Ágnes (szerk.): Magyarország története 1526-1686. Budapest, 1985, 
486-487. p. 
17 SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Budapest, 1974, 570-571. p. 
18 SZŰCS Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció 
hátterében. Irodalomtörténeti Közlemények. 1974, 4. sz., 409-435. p. 
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tán alakult ki ez a nézet – hogy a pogány török egyszerre veszélyezteti a 
hazát, a keresztyén vallást és a nép életét. A török pedig Isten büntetése, amit 
az ország hatalmasai idéztek elő bűnös életükkel. A bűnösök eltörlésével 
eltűnik a büntetést előidéző bűn is, és megszabadul a nép, a haza, a ke-
resztyénség. Ennek fényes bizonysága, hogy Dózsa ceglédi beszédét há-
rom külföldi egyházi férfiú – egymástól függetlenül – lényegi egybehang-
zósággal lejegyezte. Ilyeneket írtak: „Ezt a szent összefogást Isten sugallta 
nektek... Mi sem utálatosabb Isten előtt, ki mindenek legjobb atyja és ura, mintha a 
semmire való ember hatalmaskodik embertársai felett... Dózsa György tudja ugyan, 
milyen kegyetlen, vad a török, mennyire gyűlöli a keresztyén ellenséget, most mégis 
megértette, hogy a magyarok otthon övéiktől, békés nyugalmas időben sokkal gono-
szabbat tűrnek el... Nem a törökkel kell most háborút vívni... hanem ezekkel az 
emberekkel, kik ugyancsak ellenségei a Krisztusnak, sőt hazájuknak is, melyet bű-
nükkel beszennyeztek”.19 A megtorlás során kivégzetteket mártírnak tekin-
tették, Dózsa szörnyű kínhalála közben a jelenlévő egyházaik a Te Deum-
ot énekelték, egyesek a Boldogasszonyt vélték megjelenni.20 1515. máju-
sában pedig, a parasztháború vérbefojtását legalizáló országgyűlés után 
hat hónappal, az obszerváns ferencesek rendi gyűlésén a rendfőnök kény-
telen volt szigorú intézkedéseket hozni, hogy szerzetestársai lefejtsék 
öltözetükről a keresztes-háború jelét – a keresztet.21  

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy bár a ferences radikalizmusban 
világosan fellelhető a bűnnek isteni ostoraként a török, a reformátori 
szemléletben ahhoz képest jelentős eltérés mutatkozik. Ez utóbbiban 
ugyanis nem egyes társadalmi csoportok, hanem az egész nép – szegények 
és gazdagok kivétel nélkül – egyaránt oka a tragédiának. Farkas András és 
kortársai nem kerestek bűnbakokat, nem egyes társadalmi osztályok, ha-
nem az egész ország felelősségét hangsúlyozták. Nyilvánvaló, hogy az 
adott helyzetben, a Dózsa mozgalomhoz hasonló belső felkelés belátha-
tatlan következményekkel járt volna.  

Farkas András előtt hat évvel s ugyanennyivel Mohács után Komjáti 
Benedek „Az zenth Paal leveley magyar nyelven”22 című műve előszavá-
ban tömören így fogalmaz: „… ez földre budostam volna, mint idegen és jüveven 
ember, az fene törökök előtt, kiket aloytok én, hogy az élő Isten ostora, és az mi 
gonosz bűneinkért reánk bocsátott haragja”. Ezt a történelemszemléletet tehát 
nem a reformáció kora szülte, viszont az adott történelmi szituációban a 
reformátorok népszerűsítették, ismertették meg széles körben, és alkal-
mazták az adott helyzetre.  

A kortársaknak tehát nem feltétlenül kellett Farkas gondolatait vari-
álni, más forrásokra is támaszkodhattak, bár kétségkívül jelentősen hatott 

                                                 
19 NEMESKÜRTY István: In signo crucis. Vigilia (évfolyam) (1972) 9. sz, 598. p. 
20 Uo. 599. p. SZŰCS Jenő: Ferences ellenzéki áramlat... i.m. 425. p. 
21 KARÁCSONYI János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. 
köt. Budapest,1923-24, 373. p. 
22 RMK I. 3. 
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az esztergomi származású reformátor műve. Szkhárosi Horváth Andrást 
említjük először. Művein végigvonul a romlást Isten ítéleteként értékelő 
gondolat:23 

 
Reánk haragudt nyilván az Isten az hálátlanságért, 
Reánk bocsátá az pogánokat az hitetlenségért. 
 

S Farkas Andráshoz hasonlóan egy teljes művet is szentel ennek a gondo-
latnak, mégpedig „Az átokról” címűt.24 A Mózes V. 28, 15 – Ha pedig 
nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára… – következményeit 
énekli meg, nem hagyva azonban kétséget a felől, hogy Magyarország 
romlásáról elmélkedik. 

 
Magyar nemzet! Nagy sok jót tőn teveled az Isten, 
El-kihoza Szittiából az jó kevér földre, 
Felültete asztalfőre, minden tisztességre, 
Pogánságból megfordíta az keresztyén hitre. 
De nem tudád megköszönni az Isten jóvoltát,[…] 
 

Mégis, ez az Isten még mindig a javunkat akarja, azzal is, hogy országun-
kat pogányok kezébe adta. Az a célja, hogy végre megtérjünk, ezért nem 
csak prédikátorokat küldött, akik az ő igéjét hirdetik, hanem a megszálló 
török is az ő követe, igehirdetője. 

 
Ám Budáról az törekök igen prédikálnak, 
Nagy zengéssel mint az sáskák mirejánk kiáltnak. 
Jól látjátok ő nagy torkát dühös döghalálnak, 
Azon kérnek, hogy adjunk helt Isten mondásának. 
 
Batizi András a 44. zsoltár parafrázisában minden kétség nélkül a 

magyar történelmet tekinti végig.25 Következtetése a kortársakéval egyező: 
Isten bűneink miatt hozott ránk romlást. Igaz, hogy ez a gondolat nem 
feszíti szét a zsoltár adta kereteket, Izrael népére egyaránt érthető. Batizi 
azonban egyértelművé teszi, hogy az ószövetségi helyzet csak párhuzam-
ként érvényes, amikor a „Serkenj fel, miért alszol Uram?” sort így magya-
rítja: 

  
Kelj fel már Úristen te álmadból, 
Szabadíts ki minket nyavalyánkból, 
Az szegény foglyokat fogságából 
Hozd ki Mahumet országából. 

                                                 
23 RMKT XVI/2. 206. p. (Az Istennek irgalmasságáról) 
24 RMKT XVI/2. 207-214. p. 
25 RMKT XVI/2. 71-74. p. 
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Siklósi Mihály az 54. zsoltárt verselte meg ebben a szellemben. A 

bibliai imádság csak applikálandó textusa az éneknek, témája a pogányok-
tól szorongattatott magyar nép nyomorúsága és abban való könyörgése a 
szabadulásért. A sorspárhuzam itt is magától értetődően jelenik meg:26 

 
Úgy mint régenten Jeruzsálemet, 
Hitetlenségért megveréd népedet, 
Szörnyű rabságot és nagy ünséget, 
Reájok hozád Babilon tömlöczét. 
 
Csak bálványoknak imádásáért, 
Te szent Igédnek megutálásáért, 
Büntetéd őket hitetlenségért, 
Ostorozsz minket az mi bűneinkért. 
 
Radán Balázs „Háborúságnak idején való könyörgés” című éneké-

ben az ószövetségi prófétai hevülettel mond közbenjáró könyörgést népe 
nevében. A szabadulásért való kiáltást az őszinte bűnbánat teszi hiteles-
sé:27 

 
Jól ismerjük bűneinket, minden tévelgésünket, 
Kikért reánk erösztöttél minden veszedelmeket, 
Pogányoknak dihösségét, az fejedelmek keménségét. 
 
Sztárai Mihály 74. zsoltárában szintén a jogos büntetést követő bűn-

bánat a hangsúlyos. Az eredeti értelemmel igen laza kapcsolatot tart az 
újszövetségi nézőpontból született parafrázis. A kortársak minden sorát 
könnyen érthették önmagukra:28 

 
Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért te megvertél minket, 
Mert nem tiszteltük, sőt ingerlettük te szent felségedet. 
[…] 
Reád maradtunk, mert mindenektől mi elhagyattattunk, 
Az ellenségtől ostromlattatunk, naponként rontatunk. 
 
A török mint „flagellum Dei”, Isten büntető ostora gondolat a nem-

zeti sors egyik toposzaként Tinódi Sebestyén műveiben szintén megtalál-

                                                 
26 RMKT XVI/4. 46. p. 
27 RMKT XVI/5. 3. p 
28 RMKT XVI/5. 101. p. 
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ható.29 A 16. század közepén született históriás énekei szélesebb körben 
terjesztették ezt a gondolatot. Igaz, hogy Tinódi nem részletezi, nem ma-
gyarázza ezt a tételt, csupán röviden, tömören kijelenti, tehát közismert-
nek veszi azt. Ebből valóban annak általános elterjedt voltát kell feltéte-
leznünk. „Az szalkai mezőn való viadalról” című énekét ezzel a felütéssel 
kezdi: 

 
Támaszta az Isten az keresztyén népre 
Pogán fejedelmet nagy veszödelmére, 
Jelösben mindönnél ez magyar nemzetre, 
Parancsolat szegésért büntetésre.30 
 

Hasonlóan nyilatkozik a „szegedi veszedelemről” írt énekében, 1552-ben: 
 

Szertelen veszödelm lám gyakran érkezik, 
Istennek ostora fejönkön jelönik, 
Az kegyötlen pogán rajtunk dühösködik, 
Mert az mi életönk lám soha nem jobbodik.31 
 
Más műfajban, tanulmányban, értekező prózában Károlyi Gáspár 

tollából, „Két könyv” című munkájában olvashatták a kortársak Magyar-
ország romlásának okait. Az Isten ostorát előidéző bűnök egészen konk-
rétak: politikai széthúzás, részegség, tobzódás, hatalmaskodás, gőgösség, 
hitetlenség.32 Ahogy Farkas András írja: 

 
Haragra indítók hitetlenségönkkel, 
Vakságinkkal és nagy hamisságinkkal, 
Kezdők bosszantani kazdag aranyonkkal, 
Drága ezüstinekkel, ezekbe bízásinkkal, 
Az Szerém borának nagy torkosságával, 
Paráznaságokkal, rettenetes bűnökkel. 
 
Károlyi is részletezi példákkal alátámasztva ezeket. Nem marad meg 

azonban az etikai intésnél, hanem történelmi párhuzamot von zsidók és 
magyarok dolgai között. „Hogy azért immár az Magyarország is mind az kirá-
lyokkal egyetemben ilyen nagy szerencsétlenség alatt volt és vagyon, hogy országunkat 
az törökök elvötték, jó várasinkat, várainkat elvötték és elrontották, hogy országun-
kat szabadon rabolják, hogy immár minden népek közt nevezetesek és útálatosak 

                                                 
29 BITSKEY István: „Én mast szóllok csak vitézlő dolgokról” (A nemzeti sors 
toposzai Tinódi históriás énekeiben) In: Bitskey István - Imre László. (szerk.): 
Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Debrecen, 1998, 5-15. p. 
30 RMKT XVI/3. 289. p. 
31 RMKT XVI/3. 61. p. 
32 A bűnöket csokorba szedi ŐZE i. m. 37-79. p. 
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vagyunk. Ez bizony történetből és az szerencse forgásából nincsen, hanem innét va-
gyon. Mert mint az zsidók ellen, azonképpen mi ellenünk az Isten fegyverközett fel és 
vonta reánk az ő kéz-ívét, ő eresztette reánk az ő fegyverét, ő támasztotta reánk az 
konstantinápolbeli török császárt. Mert miképpen Jeremiás mondja, hogy az Nabu-
kodonozor Isten szolgája az zsidóknak büntetésekre, azonképpen bizon az török 
császár Isten szolgája az magyar nemzetségnek büntetésére. Nem kell azért azt mon-
dani, hogy történetből vagyon ilyen hatalmas és nemes országnak és nemes nemzetség-
nek romlása”.33 

Végül a gyülekezeti énekekké váló jeremiádok, siralmas énekek föl-
tétlenül említendő, fontos párhuzamai Farkas András művének.34 Széles 
körben tették ismertté országszerte a pusztulás megrázó élményét, elmé-
lyítették az ország sorsa iránti felelősségérzetet a társadalom különböző 
rétegeinek tagjaiban. Bennük az egyéni tragédiák sorozata és az ország 
romlása elválaszthatatlanul egybefonódott. A Farkas András által szabato-
san megfogalmazott teológiai koncepció általuk vált „népivé”. Az így 
általánossá lett üzenet sajátosan aktivizált: senki sem térhet ki a felelősség 
elől, mert az Istenhez való térésben mi magunk fordíthatjuk el az ő harag-
ját, s válhatunk ez által a megromlott ország orvosaivá. 

  
Térjünk azért az /vagy mü/ most Istenhez, 
Essünk hamar kegyes üdvözítőnkhöz, 
Jusson hamar mü elveszett lelkünkhez, 
Ez világon nyomorult életünkhez. 
 
Végye rólunk az régi nagy vakságot, 
Testönkbéli nagy sok háborúságot, 
Oltalmazza ez nyomorult országot, 
És engedje az régi szabadságot. 
 
Érdemes itt röviden kitekinteni arra, hogy miként értékelték az or-

szág helyzetét ugyanekkor a humanisták.35 A pusztulás okát az ő meglátá-
sukban is a bűnök jelentik, de ezek nem spirituális természetűek, nem 
Isten akaratának és méltóságának megsértéséből származnak, hanem em-
beri hibákból. Rossz politikai döntések, diplomáciai mulasztások, negatív 
jellemvonásból adódó problémák okozták a bajt. Ha Mátyás Corvin Já-
nost idejében a maga helyébe állítja, minden baj elkerülhető lett volna – 
mondja például Forgách Ferenc. Ebből következik, hogy jó döntések, 
rátermett uralkodó visszahozza a tünde aranykort, Mátyás szép korszakát.  

                                                 
33 VARGHA BALÁZS (szerk.): Károli Gáspár válogatott munkái. Budapest, 1958,  
12-13 p. 
34 RMKT XVI/6. 75-101. p. 
35 PÉTER Katalin: A humanizmus történelemszemlélete. In: R. VÁRKONYI Ágnes 
(szerk.): Magyarország története 1526-1686. Budapest, 1985, 492-497. p. 
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Péter Katalin úgy értékelte, hogy a reformátori történelemszemlélet 
passzív volt.36 Hasonlóan foglalt állást Őze Sándor: „A prédikátorok a 
hódoltatott nép számára passzív magatartást hirdettek, a bűneikért rájuk 
küldött zsarnok, az Antikrisztus könyörtelenségeinek elviselését.”37 Ma-
gunk úgy véljük, hogy a humanista helyzetértékelés sem volt sokkal akti-
vizálóbb, abban az értelemben, hogy inkább ábrándozás jellemezte, és 
nem cselekvésre ösztönző program. Tény ugyanakkor, hogy Magyaror-
szág helyzetének teológiai értékelése nem fektetett hangsúlyt a politikai, 
még kevésbé a katonai vonatkozásokra, nem buzdított közvetlenül a tö-
rök elleni harcra. A felelősséget ébresztő reformátori igehirdetés mégis 
aktivizált, ebbe az irányba is eszmélődésre serkentett. Olyan etikai és spiri-
tuális bázis megteremtésén fáradozott, amelyben kellő lehetőség rejlik az 
ellenség legyőzésére. Kathona Géza így foglalja össze a reformátori állás-
pont lényegét: „Minthogy a magyar katasztrófa oka nem a fegyveres erő 
elégtelenségében vagy a bátorság és vitézség hiányában, hanem az egész 
nemzetet egyetemlegesen elárasztó romlottságban rejlik, így annak fel-
számolását sem a csatatéren, hanem a lelki újjászületés frontján kell véghez-
vinni, mert »az vitézlő népek csak eszközök, és Isten az, az ki diadalmot 
ad az ellenségen«.”38 A zsidó-magyar sorspárhuzam aspektusából tekintve 
a korabeli helyzetet, a reformációt támogató és munkáló magyar értelmi-
ség előtt felvetődhetett a magyarság pusztulásának, szétszóratásának ví-
ziója is (Izráel sorsa!). A maguk szempontjait következetesen érvényesítő 
reformátorok ebben az összefüggésben az Isten ostorának, a zsarnok 
könyörtelenségeinek nem egyszerűen passzív elviselését hirdették (a kor-
társak bizonyára nem ezt hallották ki intéseikből), hanem azon munkál-
kodtak, hogy alkalmassá váljon az ország, a nép az attól való megszabadu-
lásra, végső soron pedig megmeneküljön az elvettetés büntetésének 
következményeitől.  

 
E tanulmány kereteit meghaladja, ezért csak utalásszerűen említjük, 

hogy a zsidó-magyar sorspárhuzam összefüggéseiben megformált refor-
mátori történelemszemlélet alapelemei tovább éltek az elkövetkező száza-
dokban is.39 A 17. század elején a hegyaljai mezővárosok törvénykönyv-
ének bevezetőjében így elmélkedett Zombori Hasznos Péter deák, tarcali 

                                                 
36 PÉTER Katalin: i.m. 486-491. p. 
37 ŐZE i. m. 142. p. 
38 KATHONA Géza: Károlyi Gáspár történelmi világképe. Tanulmány a magyar protestáns 
reformátori apokalyptika köréből. Deberecen, 1943, 36. p. Az idézet Károlyi Gáspár 
„Két könyv…” című művéből való. 
39 GYŐRI L. János: Izráel és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. 
századi prédikátori irodalomban. In G. SZABÓ Botond et al. (szerk.): Egyház és 
művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XVII. századi történetéből. Deb-
recen, 2000, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 
29-52 p. 
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főbíró. „Azmit penig itt mondunk, sok nemzetségeknek példájok igaznak lenni 
megbizonyítják, kikben az Úristen nemcsak hatalmát, hanem az bűnök ellen való 
haragját is megmutatja. Példa lehet erre az mi nemzetségönknek, az magyar nemzet-
nek mostani siralmas állapatja (és vajha másokon mi tanultunk volna, azminthogy 
mások tanulhatnak immár mirajtunk). […] Az több ostorok közül penig, melyek-
kel Isten ekkedig sanyargatott bennünket, igen keserves az ellenségnek és sokféle 
hadaknak kegyetlenségek és kártételek, melyek miatt igen elnyomorodott országunk. 
[…] Engedje azért az mi kegyelmes Istenönk, hogy az ő sok rendbeli rajtunk meg-
próbált  ostori által, az mi bűneinkből való igaz megtérésre, az ő nevének igazán való 
megesmérésére és tisztelésére viseltessönk és kiszabadulván ennyi sok félelmönkből, 
épülhessünk”.40 Ez a reformátori gondolatmenet húzódik végig a Himnusz 
gyönyörű sorain, üzenete másként nem is érthető. Ady nemzetféltő köl-
teményei (vö. különösen: Nekünk Mohács kell, A szétszóródás előtt) 
szintén ebből a forrásból táplálkoznak. Minthogy tragédiáink nem apad-
tak el a mögöttünk lévő évszázadban sem, vajon megszólalhat-e még 
korunkban is Farkas András hiteles, felrázó, megújulást teremtő üzenete? 
 

                                                 
40 NÉMETH Gábor: Hegyaljai mezővárosok „törvényei” a XVII-XVIII. századból. 
Budapest, 1990, 30-33. p. 




