
 
Polemikus olvasói bejegyzés egy Czeglédi-irat szennylapján  Közismert, hogy a 17. századi konfesszionális összecsapások során kiadott vitairatok gyakran késztették az olvasókat arra, hogy személyes vélemé-nyüket, meglátásaikat kéziratos bejegyzéseikkel maguk is feltüntessék az általuk éppen olvasott könyv lapjain.1 A szöveggel való együttélés, a hitbeli megerősítés élménye vagy éppen a polémiába való csatlakozás sorai, mar-gináliái számos kiadványon mutatkoztak meg. Szakirodalmunk szép számmal gyűjtögeti az erre vonatkozó könyvészeti adatokat – jellemzően Pázmány munkái kapcsán –, s a szövegek vizsgálatának elméleti keretei folyamatosan bővülnek. Jelen közleményben egy apró adattal szeretnék hozzájárulni a téma forrásainak feltárásához. Czeglédi István kassai református lelkész Redivivus Japhetke (Kassa, 1669) című könyvének az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött első példányában több kéziratos bejegyzés olvasható.2 Maga a nyomtatvány a „kassai hitvita” részeként jelent meg 1669-ben,3 s összevont válaszirat volt a térség jezsuita térítését vezető Sámbár Mátyás polemikus műveire, az Orvosló ispotályra (Kassa, 1664)4 és az X, ut Tök (Kassa, 1667)5 c. köny-vekre.6 A címlap előtti ún. szennylapokon hosszas, egy olvasó keze nyomát mutató, kétlapos kéziratos bejegyzés található. Fekete színű kalamáris, 
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bejegyzések Sámbár Mátyás Három üdvösséges kérdésének 1672-es kiadásában. In: 
Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2011. november 8.: 
Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Garadnai Erika – Podlovics Éva 
Lívia. Miskolc, 2012. 21–29. p.; HARGITTAY EMIL: „Petrus Pazmannus pascit per 
pascua porcos”. Hitvita a Kalauz margóján. In: Uő.: Filológia, eszmetörténet és 
retorika Pázmány Péter életművében. Bp., 2009. (Historia Litteraria, 25.) 69–81. p.; 
TÓTH ZSOMBOR: Hitvita és marginália. Megjegyzések „a (hit)vita antropológiájához”. 
Esettanulmány. In: „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott 
özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról. Szerk.: Heltai János – Tasi 
Réka. Miskolc, 2005. 175–197. p. 

2  RMNy 3513. Az OSZK-ban őrzött példány jelzete: RMK I. 1082/1. (A másolatokat ld. 
a mellékletben.) 

3  A kassai hitvitáról: HELTAI JÁNOS – MARTIS ZSOMBOR: A kassai hitvita. In: Docendo 
discimus. Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci 
Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Szerk.: Huszti Tímea. Miskolc, 
2013. 15–29. p. 

4  RMNy 3154. 
5  RMNy 3347. 
6  A Redivivus Japhetke további két – ma már példányból nem ismert – katolikus 
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erős, jól látható tinta, átlagos betűméret, vélhetően 17–18. (?) századi kéz-írás. A szöveg személyes hitvallást közvetít, melyet az olvasó Czeglédi mű-vének olvasása nyomán fogalmazott meg, arra írt reflexiónak tekinthető. Azaz jól példázza, milyen lelki folyamatokat generált egy-egy korabeli hitvi-tázó teologiko-polemikus könyv, s milyen vallási cselekedetet tudott kivál-tani a nyomtatott kiadvány. A bejegyzés érdekessége pont abban rejlik, hogy a nagy tekintélyű protestáns prédikátor Czeglédi szövege éppen egy katolikus hiten lévő olvasót késztetett a betűvetésre, ráadásul egy olyat, aki – a szöveg tanúsága szerint – valamikor maga is református hitben lehe-tett, illetve felmenői bizonyosan protestánsok voltak. A szöveg szerkezeti-leg két részre osztható. Az elsőben római számmal jelölve, pontokba szedve a főbb katolikus tanítások olvashatóak. (Például a purgatórium, a szentsé-gek, a szentek tisztelete, Szűz Mária tisztelete és szerepe, a papság és pápa-ság, a successio stb.)  „Hisszük s valljuk, hogy az emberek[…] lelkek holtuk után az Purgatóri-umba fognak menni, és hogy azokat az lelkeket a papok az mise által segí-tik, és az pokolnak kinnyátul megszabadíttyák. Hisszük és valljuk, hogy azok, kik az Úr vacsorájában az kenyeret veszik, veszik azok az Úr Jézus Krisztust, mint valóságos vérével és valóságos csontjaival is [és testével??] együtt, akik penig sacramentomi kenyeret és bort vesznek, nem vesznek egyebet a puszta kenyérnél és bornál. Hisszük és valljuk, hogy az Római eklézsiában hét sacramentumok vadnak. Hisszük és valljuk, hogy az szülő boldog Szűz Mária, [mely több?] legyen az Angyaloknál, és az emberektül nagyobb tiszteletre, mint az kinek fia, az Úr Jézus Krisztus.”  A szöveg második részében, a XVI. ponttól kezdve – amely a korabeli polémiák egyik fő témáját, a római vallás igaz voltát tárgyalja – tér át a szöveg a személyesebb és élesebb hangvételre. Itt olvasható a bejegyzés olvasástörténeti szempontból is értékesnek tekinthető megjegyzése, amely kifejezetten a könyveknek a vallásos életben betöltött szerepére tesz meg-jegyzést, kárhoztatva azokat a – talán Czeglédi munkájához is hasonló protestáns – nyomtatványokat, amelyek ellenkeznek a római vallás igaz tanításával.  „XVI. Hisszük és valljuk, hogy az Római Tudomány közönséges, tiszta, is-teni és egyedül idvességes régi igaz Tudomány az evangéliumi Tudomány penig melyrül mi is [két színbül] hátra állottunk hamis tévelygő, káromko-dó, átkozott és eretnek kárhozatos tsalárd, istentelen és nem régen gondolt csinált tudomány. Akivel, hogy [azér] egészen és teljességgel minden érte-lemben az egy Római vallás jó mennyei, szent és isteni tiszta vallás, az Cal-viniana penig s Lutherána rossz tévelygő, eretnek, ördögi, átkozott hamis vallás. Szidalmazzuk és átkozzuk azokat, kik minket arra az tisztátalan el-lenkező vallásra tanítottanak. Szidalmazzuk az mi szüleinket, kik minket szültenek és neveltenek. Szidalmazzuk azokat is, kik minket kétségben hív-tak, az Római közönséges vallás iránt. Szidalmazzuk, s átkozzuk magunkat is, hogy a mi szánkhoz vittük, azt az eretnek pohárt, melybül […] ittuk vala. Átkozzuk azokat a könyveket, melyeket olvasunk vala[kikkel is …]”  A címlapon olvasható bejegyzés szerint a könyv bizonyos Váradi György tulajdonában volt. Noha pontos adataink nincsenek arra vonatko-
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zóan, hogy kit takarhat a vélhetően 19. századi possessori bejegyzés, meg-említendő, hogy a Váradi család Czeglédi életében is fontos szerepet ját-szott. Erről árulkodik, hogy a Barátsági dorgálás c. munkáját a Váradi csa-lád tagjainak is ajánlotta: „A VÁRADI Ház eleitül fogva gondot szokott volt viselni Istene dicsőségére, fénlik vala e Sz. cselekedetben, a Néhai Nemze-tes Vitézlő, Nagy-VÁRADI Pál uram, nem esett ettül távul Nemzetes Vitéz-lő VÁRADI ISTVÁN Uram is, kit a több Váradi-Ágakkal, őrizzen, s álgyon meg Isten is.”7 A könyv hátsó borítójának belső oldalán pedig egy másik kézírással Sámbár Mátyás fogatlanságára történik utalás. Bretz Annamária és Garad-nai Erika már feltárta a jezsuita fogatlanságának a felső-magyarországi és a kassai hitvitában betöltött tematikus szerepét.8 A hitviták metaelméleti kérdéseit is gazdagította a foghúzás története, amely Bod Péter nyomán terjedt el a hazai történetírásban. A Czeglédi-könyv kézírásos bejegyzése a nyomtatványban szereplő, a fogatlanság ügyét tárgyaló szövegrészeket és lapszámokat gyűjtötte ki. Így az egykori református olvasó saját jegyzetei-nek tekinthetőek a sorok.  

                                                   
7  CZEGLÉDI ISTVÁN: Barátsági dorgálás. Kassa, 1663. (RMNy 3080) ??7r–??7v. 
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Doktori Iskola.) 9., 124–125., 195–196. p. 



130 Egyháztörténeti Szemle XVIII/2 (2017) 
KÉPEK  

  



 Polemikus olvasói bejegyzés egy Czeglédi-irat szennylapján     131 

 

   

 



132 Egyháztörténeti Szemle XVIII/2 (2017) 
   

 



 Polemikus olvasói bejegyzés egy Czeglédi-irat szennylapján     133 

 

   

   (Martis Zsombor)   


