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A Studia Litteraria irodalom- és kultúratudományi folyóirat 2012/3-4., 
tematikus száma azon a Debrecenben megrendezésre került konferencián 
alapszik, amely A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai címet 
viselte. Ezt a tudományos találkozót 2011 februárjában rendezte meg a 
Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely. A 
konferencia – amelynek címét Imre Mihály a Debreceni Egyetemen 
professzor javasolta – egy eddig kevésbé kutatott területet, a protestáns 
mártírológiát emelte a köztudatba. Így lehetőséget adott a téma iránt 
érdeklődőknek, valamint a kutatóknak a témakörbe való minél alaposabb 
elmélyülésre. Kezdetben, mint a wolfenbütteli könyvtárral közösen 
megrendezett magyar-német összejövetelt képzelték el, de ez sajnos 
meghiúsult, illetve „csak” egy magyarországi konferenciára redukálódott. 

A tanulmánykötet (mondhatni monográfia) közel háromszáz oldalon 
mutatja be a témával foglalkozó magyarországi tanulmányokat, áttekintő 
és rendszerező jelleggel íródott. Főleg a szakértőknek szól, de a laikusok 
számára is tanulságos és izgalmas olvasnivaló. Egyetlen negatívumaként 
azt említeném meg, hogy nagyon hiányoltam a kötetből azt a részt, amely a 
szakmai kifejezések magyarázatával és megnevezésével foglalkozna. 
Figyelemfelkeltő külső és a precíz belső elrendezés teszik szemléletessé a 
kötetet. A könyv szerkesztői mindezért dicséretet érdemelnek. 

A monográfia írásait három blokkba sorolnám: az elsők között 
említeném azokat a műveket, amelyek egy-egy szerzőre és azok 
munkásságára fókuszálnak; a második részbe azokat a tanulmányokat, 
amelyek átmenetet képeznek az egyéni szerzők/művek és az általánosabb 
témák között. A harmadik blokkban pedig az átfogóbb írásokról szólnék. 

Az első csoportba ÁCS PÁL, D. TÓTH JUDIT, FABINY TIBOR, IMRE MIHÁLY, 
LÁSZLÓ ANIKÓ, OLÁH RÓBERT és PÉNZES TIBORC SZABOLCS közleményeit 
teszem. A sort ÁCS PÁL tanulmányával kezdem, amelyben az MTA BTK 
Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója Sztárai Mihály 1560-
as Thomas Cranmerről szóló históriás énekét veszi elő és elemzi 
mélyrehatóan. Az írás plusz hozadéka, hogy a szerző párhuzamba állítja 
Sztárait és korát Thomas Cranmer canterbury érsekkel és annak korával. 
D. TÓTH JUDIT, a Debreceni Egyetem docense a nemrégiben – 2011-ben – 
elhunyt leuveni professzor, Boudewijn Dehandschutter kutatási területeit 
(görög és keleti patrológia, Martyrium Polycarpi című mű, a mártírság 
fogalmának alakulása a történelem folyamán) vizsgálja, és avat be ezáltal 
az ókeresztény kor mártirológiájának elméletébe. FABINY TIBOR, a Károli 
Gáspár Református Egyetem tanára, írásában John Foxe mártirológiája 
alapján bemutatja nekünk a fiatalon elhunyt, de ennek ellenére sok 
könyvet írt angol John Frith-t. Frith neve azért jelentős a téma 
szempontjából, mert ő volt az első protestáns, akit Angliában a hitéért 
égettek meg. Fabiny felhívja a figyelmet arra is, hogy Frith neve nemcsak 
ezért fontos a protestánsok számára, hiszen személye egy vitasorozatról is 
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ismert, az ún. úrvacsora-vitáról, amelyet Morus Tamással folytatott az 
oltáriszentség kérdéséről. IMRE MIHÁLY, a Debreceni Egyetem professzora 
és egyben a konferencia témájának „atyja” Johann Heinrich Heidegger és a 
mártírság közötti kötődéssel, illetve az e témában íródott írásműveivel 
foglalkozik. Heideggert úgy tárja elénk, mint aki a vértanúság és a 
magyarság számára – segítette és az európai plénum elé tárta a magyar 
gályarabok történetét – is tekintélyes személyiség volt. LÁSZLÓ ANIKÓ, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD-hallgatója tanulmányában Johann 
Heinrich Alsted életművével és vallási nézeteivel (chiliasmus, 
millenarizmus) ismerkedhetünk meg. Alsted személye szerinte azért 
jelentős e tematikában, mert tudós ember lévén próbálta a tudományt és a 
vallási nézeteket összeegyeztetni; Dániel könyve alapján például azt is 
kiszámította, hogy 1694-ben lesz az a dátum, amikor az igaz egyház végső 
győzelmet arat az Antikrisztussal szemben. OLÁH RÓBERT, a Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár könyvtárosa 
írásában a Szent Bertalan-éji mészárlást és annak magyar recepcióját – 
leginkább a Párisi lakodalom című 1766-os művet – vizsgálja. Horderejét 
abban látja, hogy szerinte kellő vigasztalást nyújt a 18. századi magyar 
állapotok elviseléséhez. A Károli Gáspár Református Egyetem 
tanársegédje, PÉNZES TIBORC SZABOLCS értekezése azokra a munkákra figyel 
fel, amelyek a gyászévtized (1671–1681) alatt a kolozsvári nyomda 
kiadásában jelentek meg. Ezekre a művekre egyaránt jellemző a harcias 
hozzáállás és a szenvedés retorikája. E kiadványok közül – amelyek olyan 
szerzőktől származnak, akik a katolicizmus erőszakos térítése miatt 
kénytelen voltak Erdélybe vagy Debrecenbe menekülni – választotta ki a 
Köleséri Sámuel segítségével készült Sion várát. Ez a mű Czeglédi István (a 
vallásüldözés első mártírja Magyarországon) utolsó munkája, amelynek 
megjelenését halála miatt nem érhette meg. Az értekezés második részében 
a szerző bemutatja Czeglédi munkáját, illetve életének eseményeit. 

A második blokkban GYŐRI L. JÁNOS és P. VÁSÁRHELYI JUDIT 
tanulmányát említem meg. Előbbi szerző a Református Művelődés- és 
Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója, tanulmánya Szöllősi Mihály 1668-
ban megjelent Sion Leánya című művével foglalkozik. Ez volt az első 
magyar nyelvű kötet, amely megpróbálta egységbe rendezni az eddigi 
mártírium-történeteket, kitartva Szent Ágoston azon nézete mellett, hogy 
nem csupán a vértanúság, hanem a hitbéli meggyőződés állhatatossága is 
mártírságként kezelhető. P. VÁSÁRHELYI JUDIT, az Országos Széchenyi 
Könyvtár osztályvezetője, rá jellemző módon Szenci Molnár Albert felől 
közelíti meg a vértanúság témáját. Rámutat arra – és okokat is talál –, 
hogy hiába érdekelték Szenci Molnárt a mártírok és azok követendő 
példája, mégsem készítette el a leghíresebb 16. századi mártírokról szóló 
könyv – valószínűleg a Jean Crespin-féle martyrologium – magyar 
fordítását. 

A harmadik, egyben utolsó részben CSORBA DÁVID, FAZAKAS GERGELY 

TAMÁS, MIKÓ GYULA, ŐZE SÁNDOR, TÓTH ZSOMBOR és VOIGT VILMOS írásait 
emelem ki. CSORBA DÁVID, a Nyíregyházi Főiskola docense műfajtörténeti 
megközelítésből vizsgálja meg az adott témakört. Főleg azokat a 
magyarországi szövegtípusokat – mártírexemplum, mártíremlékirat, 
mártír-életrajz, keresztény kalendárium, mártírkatalógus, martyrologium 
– veszi sorra, amelyek a nyugat-európai kánonhoz hasonló, vagy éppen 
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eltérő módon kezelik a vértanúság kérdését. FAZAKAS GERGELY TAMÁS, a 
Debreceni Egyetem adjunktusa értekezésében azzal foglalkozik, hogyan is 
vált fontos metaforává a magyar református irodalomban az árvaság és az 
özvegység – általánosabb kifejezésben a női szenvedés motívuma. A szerző 
kutatásai nyomán egyértelműen kirajzolódik, hogy a gyámolatlan, gyenge 
és esendő nő a szenvedő egyházi közösség megtestesítője. MIKÓ GYULA, a 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanáraként a Felvinczi 
Sándor lelkipásztor halálára írott prédikációkat és epigrammákat vizsgálja, 
és mutat rá arra, melyek azok a retorikai eszközök illetve elemek, amelyek 
mártírrá emelhetnek egy megboldogult személyt. ŐZE SÁNDOR, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem docense tanulmányában azt a kérdést elemzi, 
hogy egy katona mártírnak számít-e. Tanulmánya elején leszögezi, hogy 
szerinte egy katona nem minősül a szó eredeti értelmében mártírnak, ám 
személyes véleményének ellentmondva mégis azt mutatja be, hogy miért is 
tartották a hazáért, a vallásért életüket áldozó katonákat – például 
Hunyadi Jánost, Zrínyi Miklóst – vértanúknak. Ezen a kérdéskörön kívül 
foglalkozik még Luther Mártonnak a háborúskodásról szóló azon 
véleményével, miszerint a török had csupán egyszerű vallási próbatétel a 
kereszténység számára. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 
tudományos munkatársa, TÓTH ZSOMBOR a középkortól kezdődően 
foglalkozik az egyházzal kapcsolatos főbb kérdésekkel, vázlatosan 
demonstrálva a kálvinista mártirológia tradícióját. Ezek mellett veszi a 
fáradtságot és sorra szemlélteti a kora újkori mártírság témakörében 
napvilágot látott legjelentősebb külföldi és hazai munkákat. VOIGT 

VILMOSnak, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem professzor emeritusának 
írása az evangélikus vallás, azon belül is a szepességi lutheránusok 
történetére fordít nagy gondot. E téren szerinte a legjobb forrás a Munyai 
Antal-féle Historia Ecclesiae Evangelicae […] tredecim oppidis Scepusii, 
amely 1830-ban íródott. Munyai kötetét úgy jellemzi, mint egy hiteles 
adattárat, amely a történelmileg hiteles dokumentumok segítségével tárja 
elénk a 13 szepességi város hitéletét a kezdetektől egészen 1830-ig. 

A Protestáns mártirológia a kora újkorban című kötet értekezései 
előadás formájában mind elhangzottak az említett 2011-es debreceni 
összejövetelen, mélyítve a vértanúságról szóló kutatást. A Studia Litteraria 
különszámának utószavában IMRE MIHÁLY veszi sorra és mutatja be – 
mintegy összegzésként – a külföldön és Magyarországon megjelenő 
írásokat, műfajokat, történeteket és kutatásokat, így próbálva meg 
kapcsolatot teremteni a nyugati és az itthoni szakirodalom között. Továbbá 
a szerző röviden tárgyalja még a monográfia tanulmányainak fontosságát, 
tanulságait, és arra buzdít minden egyes kutatót, hogy nyomozzon a 
témakörben, mert ez egy olyan terület, amelyet kutatni kell és kutatni 
érdemes. 

Kecskeméti Gábornak a 2013. október 25-i, budapesti 
könyvbemutatón elmondott szavait idézve, ez a tanulmánykötet „jól 
megcsinált dolog, amelynek fényes jövője van”. Ebben a szellemben 
kívánom, hogy a kutatás sikeresen folytatódjon tovább, és még sok ilyen 
kaliberű monográfia szülessen. 

(ism.: Vrábel Tünde) 



 

 


