
BITSKEY ISTVAN: HITVITAK
TtJZ~BEN

Bitskey István a Hitviták tüzében*
című könyvében a magyarországi. re
formáció történetének ismertetését tűz

te ki céljául. Műve történetírás abban
az értelemben, hogy az elméleti prob
lémák, kutatásí irányok és megoldat
lan kérdések ismertetésének elhagyásá
val, kizárólag az alapvető események,
jellemző mozzanatok és irányzatok ösz
szegező leírását adja. Az összefüggése
ket az európai reformáció és ellenre
Iormácíó eseményeinek pontos fölvázo
lásával I teszi érthetőbbé, a könyv tehát
az egész hitújító mozgalornmal általá
ban és a magyarországival, iHetve az
erdélyivel különösen foglalkozik. E tör
ténetírás számára vagy az időrendi tár
gyalásmód, vagy az események földraj
zi szempontú sorbavétele kínálkozik.
Bitskey István lényegében e kettőt ve
gyíti egy időrendinek is beillő fontos
sági sorbaállítással : lutheri, kálvini, uni
tárius és szombatos mozgalom; bár elő

szavában kifejti, hogy ez sem megfe
lelő módszer a .három részből álló or
szág bonyolult és ellentmondásosan fej
lődő egyházi életének bemutatásához.
A központi államí és egyházi hatalom
elsorvadása ugyanis egyaránt lehetövé
tette míndenféle irányzat egymás mel
lett élését és a vallási türelmetlenség
szélsőséges megnyilatkozásait. Erdély
ben bizonyos időszakot kivéve, az UJ
hit nem válhatott - mint Svájcban,
a skandináv országokban vagy Angliá
ban - államvallássá, míndössze a köz
ponti hatalom és a nemesek közti, vál
takozó kimenetelű harc eszközévé. A
Svájcból. Németországból. olykor Len
gyelországon keresztül érkező új esz
mék fogadtatása szinte városonként
vagy birtokonként különbözött, ezáltal
sokszínű, változatos eseményekben gaz
dag volt a történelmi Magyarország re
formáelőtörténete.

Míndezt pontról pontra nem tárgyaJ
hatja Bttskey István ebben a rövid
könyvben. Az eseményekben a fonto
sabbak, jellegzetesebbek javára válogat.
Több adatot, mélyebb elemzést csak
szakkönyv nyújthatna; a könyvet elol
vasván nem kézikönyvet, hanem átfogó
ismertetést, történelmi- olvasókönyvet
csuktunk össze. Rögtön hozzátesszük:
sajnos.

A Hitviták tüzében azokhoz az iskolai
történelem- vagy irodalomkönyvekhez
hasonlít, amelyek nem keltenek szemé
lyes .érdeklődést a tárgyuk iránt. Ezt
elsősorban azáltal sikerül megvalósita
nia, hogy a nyitott, eldöntetlen tudo
mányos kérdések teljes mellőzésével

tárgyalja a négyszáz év előtti történel
met. Ez a módszer sok adat és esemény
megismertetéséhez nyújt lehetőséget (8
Bitskey István könyvének néhány he
lye valóban a tömör közlés példája),
ám azt a látszatot kelti, mintha a vi
lágtörténet szakaszai - esetünkben a
késő középkor vallástörténetéé - lezárt,
egymástól független, saját múltjához
vagy jövőjéhez (jelenünkhöz) nem, vagy
csak szervetlenül kapcsolódó szakaszok
lennének. Márpedig nem így van, s
tény, hogy a történelem legizgalmasabb
eseményei is csak akkor érdekesek, ha
a történetírás a jelennel kapcsolatba
hozhatja, ami természetesen szemlélet
és nem módszer kérdése. A Hitviták ...
esetében azt mondhatjuk, hogy az okok
és előzmények ismertetése részletes és
alapos (bár szívesebben nem olvastam
volna olyan vulgarizáló kitételeket. mint
hogy Luther a megfelelő történelmi piI:
lanat megfelelő embere volt), s ugyan
ez vonatkozik némi fenntartással a re
formáció és ellenreformácíó irodalmi és
kulturálís hatásáról írottakra. de a pro
testáns .etika egyének és közösségek cse
lekedetett ma is meghatározó erejéről,

a történelmi korral, rendszerrel való
kapcsolatáról szírue egyetlen szó sem
esik. Pedig ha máshol nem. az utolsó
rövid bizonytalan koncepciójú, Kitekin
tés cÍmű fejezetben erre lehetőség nyílt
volna.

Nem egy más műfaj [ellemzőit akar
juk számonkérnd ezen a felnőtteknek

írt történelmi olvasókönyvön, de úgy
véljük, hogyesszészerűbb feldolgozással
elkerülhető lett volna a könyv száraz,
sokszor unalmas stílusa. Aszerzó is
érezhette e2Jt a veszélyt, mert jó né
hányszor részletes, színes leírással sze
retne elevenné tenni egy-egy történetet:
,11 óra tájban ..." (87. oldal) - nem
~ sikerrel. Lehet, hogy szükség van
olyan könyvre, melyben minden ese
mény (s akkor már részletesebben, név
és tárgymutatóval, időrendi táblázattal
és persze szemérmesen nem elmulaszt
vaa biblfai helyek megjelölését sem)
adatról adatra megtalálható, de lega
lább annyira hiányzik innen az alap-

*Magyar História-sorozat, Gondolat Kiadó, 1978.
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vető események tudását és bizonyos
műveltséget feltételező ,,mú" is, amely
ook szerzőfe éppen ezáltal, szabadab
bain gondolkozva, esetleg új eszmék is
a felnőtt olvasói elé tárhatja. nem hall
gatva el akár a táJ.'gy iránti személyes
kapcsolődását, akár tudományos rög
eszméít sem.

A könyv feltűnő hiányai közül meg
említjük, hogy a távolabbi protestáns
á:ltlamok kialakulásáról nem ESik sző,

(A skandináv országokra és Angliára
gondolunk.) A magyar reformáció íro
dalomtörténetében pedig a fontosabbak
IOOzött, tehát e könyv lapjain lenne a
helye Tinódi Lantos Sebestyén bibliai
epdkájának, bibliai tárgyú históriás én~

keinek és oktató énekeinek. Pusztán
a nevét említi egyszer, viszont a könyv

"HAZA A MAGASBAN"·

Az IRODALMI HÉTFŰ ESTÉK cí
men új. sorozatot índítottunk el, azzal
a céllal, hogy megszólaltassuk a ma él~

magyar költőket. írókat; a fáklyavivo
idősebb generációtól a legfiatalabbakig.

Színpadunk nem ok nélkül viseli az
EGYETEMI jelzőt. Ez nem elkülönülést
jelent, hanem hivatás-vállalást: szolgá
latot a szó eredeti értelmében. Univer
sitas annyit jelent, mint egyetem, egye
temesség, múltat és jelent együttesen
bemutatni, megbecsülni, értékelni akaró
szándékot. EZzel a szolgálni akaró hi
vatással állítottam össze az Illyés-estet,
mely nem véletlenül kapta névadó cí
mét: HAZA A MAGASBAN. Egyik ver
séról van szó. Ma ugyanis elsősorban a
költő Illyést szeretnénk bemutatni. De
még ezen belül is szűkítenünk kell a
kört, hisz olyan emberről van szö, aki
a Kézfogások cimű kötetének Bevezető

versében ezeket mondja önmagáról:
"Igy jöttem, hoztam azt a csapatot, aki
a szándékaimmal vagyok, aki a hű esz
ményeimmel, konok gondjaimmal egy s
mégis száz vagyok. Ember, kinek a
bolyóg tere szűk." Ilyen embernél, ilyen
"individium ineffabile" egyéniségnél a
"száz vagyok"-ból csak egyet lehet egy
műsor keretén belül bemutatni. Azt az
egyet, aki ugyanebben a versében így

borl1Jójára az ő nemesi címere került.
Ilosvay Selymes Péter neve égyházi és
históriás énekei miatt, szintúgy meg
említendő lett volna. Néhán.y előítélet

meglétét is szóvá tesszük, Többször
visszatérő semmázó fordulat az ..Otes
tamentum komor színeíről" beszél (114.,
135. oldal); a 110. oldalon "Izrael né
pének egzotikumát idéző furcsa szo
kásokról", 4 oldallal később "a kelet!
világ naiv bájáról" olvashatunk. ];':rde
mes megfordítani e kijelentéseket, hogy
nyilvánvalóvá váljon a másság ilyen,
vallástörténeti könyvben különösen meg
engedhetetlen, vállveregető elintézése:
a keresztény népek egzotikumával és
furcsa szokásaíval, vagy a nyugati vi
lág rútságával mit sem tudunk kezdeni.

RAcz PÉTER

vall önmagáról: "magyar, ki már ma
gyar csak mindenütt, - világjáró, ki
művelt s ostoba. - vad pusztafi, ki
nem okul soha ..."

Tehát a "korwk gondjaival" küszkö
as, "eszményeihez hű" Illyést szeret
nénk megszólaltatni, a "vad pusztafit"
és a legkiműveltebb, de - vagy éppen
ezért - a magyarul érző, gondolkodó,
író eurÓ1Jait. Azért használom a mea
$zólaltatni kifejezést, mert lényegében
itt ma mindenki a nagy célt szolgáló
instrumentum, eszköz, gesztus akar len
ni. Nem én és nem az előadó művé

szek, hanem maga Illyés Gyula felel.
Ezt a magatartást viszont ő tudatosan
vállalja. Ű maga vállalkozott erre, ami
kor kezünkbe adta a KŰLTŰ FELEL
című versét. Mert Illyés nemcsak ön
magát akarja formálni, hanem minket
is, olvasóit. hallgatóit: "Azt formálom,
azt a lényt, akire vágytok", - vagyis
a bennünk lévő agyagot, amivé 'Vál

hatunk". És ugyan mire vágynánk mi?
- a magukat még büszkén, de okosan
magyarnak vallók, ha nem azt, hogy
valaki jöjjön és eligazítson a jelenté
süktől megfosztott, tudatosan vagy szán
dék nélkül kiforgatott fogalmak, szavak
útvesztőjében?!

Igy állok kamaszkorom óta - s ve
-Cem együtt milliók, határon innen és

'Elhangzott az Illyés Gyula-est bevezetöfeként az Egyetemi Színpadon, 1980. február 25-én.
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