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A reformáció ötszáz éves jubileumához kapcsolódó könyvek hamarosan felkerülnek 
a téma iránt érdeklődők polcaira, s ezúttal egy olyan kötetet ajánlunk az olvasók 
figyelmébe, amely az állami Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacso-
portjának gondozásában készült. A szerzők között van irodalmár, művészettörténész, 
levéltáros, nyelvész, régész, egyháztörténész, építészmérnök, egyházzenész, ami már 
önmagában is garancia az interdiszciplinaritásra. Az Ittzés Gábor szerkesztésében 
megjelent gyűjtemény hat tematikus egységben húsz tanulmányt foglal magában, 
közülük azt a tizennégyet ismertetjük, amelyek valamilyen (történeti) szöveget állíta-
nak a vizsgálat középpontjába.

Elsőként négy egyháztörténeti írásból tájékozódhatunk a protestantizmus és a 
katolicizmus kapcsolatáról a Hódoltságban. Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem) ezúttal annak a megállapításnak eredt a nyomába, miszerint a 
frissen megszállt területeken a török jelentős szerepet játszott a protestantizmus el-
terjedésében. Írásából megtudhatjuk, hogy kezdetben a hódítók valóban tettek en-
gedményeket a protestánsoknak (például a vallásgyakorlat és a gyülekezetszervezés 
terén), sőt: praktikus okokból kedvezményekkel csalogatták a hódoltsági területekre 
az adózókat. Melanchthon, Matthias Flacius Illyricus és Bullinger a magyarországi 
forrásaikra támaszkodva eleinte az igaz hit terjedését segítő isteni eszközként tekin-
tettek a hódítókra. Melanchthon optimizmusa odáig terjedt, hogy az „Isten egy-
házának maradéka” segítségével esélyt látott a muszlim világban végzett keresztyén 
misszió teljes sikerére is – szemben a magyar levelezőpartnerekkel, akik helyzetükből 
adódóan reálisan mérték fel ennek az esélyeit.

Az előzővel egybecseng Varga Szabolcsnak (PPHF) a dél-dunántúli reformáció 
kezdeteiről szóló tanulmánya. Varga elsősorban Sztárai Mihály és Eszéki Zigerius 
Imre beszámolóinak kritikai vizsgálatával igyekezett árnyalni a korábban kialakult 
képet, miszerint már 1551-ben győzedelmeskedett a reformáció a pécsi egyházmegye 
területen. Felhívja a figyelmet például arra, hogy a protestantizmus győzelmét hir-
dető források jelentős részben inkább lehettek humanista erudícióval megszerkesz-
tett propagandisztikus művek, mint tényszerű leírások. A töröknél tapasztalt kezdeti 
engedékenység (amelynek célja a hatalomátvétel zökkenőmentes lebonyolítása volt) 
erősíthette fel az Erasmusnál és másoknál is felbukkanó sikeres protestáns misszió 
gondolatát. Ha összevetjük a humanista szövegeket a Varga által idézett írott forrá-
sokkal és régészeti eredményekkel, azt tapasztaljuk, hogy Tolnán, Pécsett és a kör-
nyékbeli falvakban is aktív katolikus hitéletről beszélhetünk a 16–17. században.
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A tanulság az, hogy a protestáns egyházszervezet kiépülése sem ment végbe olyan 
könnyen és dinamikusan, mint arra az említett beszámolók utalnak. Ideje továbbá 
leszámolni a református egyházi sajtóban is gyakran visszatérő toposszal, miszerint a 
reformáció századának végére az ország 85–90%-a protestánssá vált – erre több kuta-
tó is figyelmeztetett bennünket az elmúlt években.

Ács Pál (MTA ITI) arra keresi a választ, hogy milyen volt a reformáció korának 
bibliaismerete Magyarországon. A középkori eretnekmozgalmaktól a 17. század első 
harmadáig ívelő gondolatmenete rávilágít a reformációban létező értelmezési irány-
zatok közötti különbségekre. Rámutat arra is, hogy a korai bibliafordítóink a sensus 
literalis (a történeti, szó szerinti szövegértelmezés), valamint az (ószövetségi mozza-
natokban az újszövetségiek előképét kereső) tipologizálás „megzabolázott” változata 
mellett tették le a voksukat. Ács Pál személyében értő kalauzzal indulhatunk a biblia-
fordítói módszerek feltérképezésére Székely Istvántól Káldi Györgyig, majd a bibliai 
tárgyú magyar irodalomról kapunk egy rövid összegzést.

Muntán Emese (CEU) a 17. századi vegyes házasságok problémás eseteit tárja 
fel a Temesközben és a Szörénységben. A szerző forrásait a katolikus misszionáriusok 
által írott levelek jelentik a vallási (ortodox, katolikus, protestáns, muszlim), etni-
kai (magyarok, románok, délszlávok, törökök lakta) és nyelvi szempontból egyaránt 
sokszínű közegben. A tapasztalt visszásságok elemzéséből elsőként a házasság szent-
ségének problematikájáról olvashatunk, nem volt ritkaság ugyanis az ortodox pópa 
vagy kádi előtt megkötött (a kánonjog szerint érvénytelen) házasság, az endogámia, a 
poligámia, a válás, s az ortodox–muszlim vegyes házasságok kötése. A kevert népesség 
együttélésében a természetes szükségletek felülírták a tridenti zsinat rendelkezéseit, a 
katolikus közösségek megtartása érdekében a misszionáriusok is kénytelenek voltak 
szemet hunyni a devianciák felett.

A tanulmányok második egységében a katolikus szerzők kora újkori iszlámisme-
retébe nyerhetünk bepillantást. Dobrovits Mihály (BHKKA) és Őze Sándor (PPKE) 
közös tanulmánya tárja fel a 16. század második felének és a 17. század első harma-
dának hazai iszlámismeretét. Előbb beszédes példákat közölnek a Délvidék, Erdély és 
a Partium reformáció korabeli vallásközi érintkezéséről, például arról, hogy a török 
helytartók igyekeztek magyarra fordíttatni a Koránt a térítés szándékával. A Magyar 
Királyság területén két munka is született az iszlám szent könyvének cáfolatára: Szán-
tó Arator István és Pázmány Péter tollából. Az utóbbit három szempontból vizsgál-
ják: milyennek ismerhető meg belőle az iszlám túlvilágképe, Jézus szerepe, valamint 
Mohamed prófétasága. Konklúziójuk: Pázmány iszlámismerete áttételesnek és pon-
tatlannak tekinthető, célja részben a protestantizmus elleni fegyverkovácsolás volt. 
Figyelmet fordítanak az alsó vallási rétegek együttélésére is. A 16. század második 
felében kialakulhatott egy olyan közvélekedés a paraszti sorban élők között, miszerint 
a török az Isten küldötte, aki megszabadítja őket az uraiktól. Erre született hathatós 
felelet a wittenbergi történelemszemlélet részeként: a török Isten eszköze, amellyel a 
bűnei miatt sújtja és inti megtérésre a keresztényeket.
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Bitskey István (DE) szélesebb körben vizsgálja a katolikus szerzők iszlámképét, a 
középkori örökségtől a kora újkorig vezető áttekintéssel. Tanulmánya nagyobb részét 
Pázmány, Szántó Arator és Káldi György munkásságának ide vonatkozó részének 
bemutatása teszi ki. Pázmánynál az Úr a pogányok „súlyosabb csapásával” a bűnei 
elhagyására serkenti a keresztényeket. Az ide vonatkozó vitairatának forrásaira és tar-
talmára vonatkoztató ismertetése után annak lényegi elemeinek a Kalauzba történő 
beépülését is bemutatja, majd Szántó Arator István szenvedélyes hitvitázó jellemének 
nyomát mutatja ki a Korán-cáfolatán. Végül Káldi György egyik prédikációjának 
elemzésével válik tejessé a kör, aki a hódítókkal való mindenféle együttműködést 
(így Bethlen Gábor külpolitikáját is) elutasította. A szerző konklúziója: a katolikus 
szerzőknél az iszlámmal szembeni tollforgatás összekapcsolódott a protestánsokkal 
vívott csetepatékkal.

Ezt a gondolatot járja körül Varsányi Orsolya (PPKE) tanulmánya is a Páz-
mány-életmű vonatkozásában, azonban – A Mahomet vallása hamisságárul című 
munkát mellőzve – a Kalauz vizsgálatával. Az első témakör az üdvösség kérdése az 
iszlám hitben, amelyet Pázmány több alkalommal is cáfol, s a széles körben elterjedt 
grádicselméletet is kijátszotta ütőkártyaként: aki protestánssá válik, az könnyen válhat 
törökké is. Pázmány célja nem a hiteles tájékoztatás volt, hanem az ellenfél befeketí-
tésének (retorikai) eszközével élt, a törökkel kapcsolatot fenntartók (például Bocskai 
hajdúi) nála maguk is törökké lesznek. A protestánsok és az iszlám között (szerinte) 
fennálló dogmatikai hasonlóság bizonyítására előszeretettel alkalmazta a protestánsok 
egymás között folytatott vitáinak termését (mint annyi más alkalommal is).

Az utolsó Pázmány-tanulmányban Tusor Péter (MTA–PPKE „Lendület” Egy-
háztörténeti Kutatócsoport) a kortársak vallomásain keresztül mutatja be a kardinális 
származására, áttérésére és misszionálására vonatkozó adatokat. Forrásául a püspök-
ké szentelés előtti „tanúkihallgatások” iratai szolgálnak. A tanúk kiemelték Pázmány 
prédikációinak rendkívüli népszerűségét, pasztorációs leveleinek, politikai szolgálata-
inak jelentőségét. Ugyanakkor meglepő, hogy polemikus munkássága még a katoli-
kus klérus vezetői előtt sem volt eléggé ismert. Választ kapunk továbbá arra is, hogy 
hol és mikor katolizált a református ifjú, s kiderül, hogy az „eretnekségben” töltött 
évek számát utólag csökkenteni igyekvő Pázmány maga vezethette félre a kutatókat.

A harmadik egység szerzői a kora újkori unitarizmus-kritika toposzait és narratí-
váit tárják fel. Elsőként Balázs Mihály (SzTE) a heidelbergi, protestánsból mohame-
dánná lett Adam Neuser kapcsán végzett kutatásainak eredményét tárja elénk. Az egy 
ideig Erdélyen is gyökeret verni szándékozó, majd a lélek halhatatlanságának tagadá-
sa miatt elűzött Neuser végül a temesvári pasa segítségével tért át (színleg), s jutott el 
Konstantinápolyba, ahol haláláig tolmácsként működött. Balázs Mihály több forrást 
is bemutat Neusernek az iszlámhoz fűződő viszonyáról szólva (például Palaeologus 
és Neuser párbeszédének leírását), hangsúlyozva a megromlott kereszténység jó útra 
térítésének közös szándékát. Neuser személyében tehát egy újabb nikodémitával bő-
vülhetett a reformációkutatás tere.
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Lovas Borbála (MTA–ELTE „Lendület” Kutatócsoport) Enyedi Györgynek és az 
unitarizmus kritikájának szentelt egy tanulmányt. Először sorra veszi, hogy a püspök 
hogyan verte vissza ellenfelei támadását (főként a zsidózás és a megkeresztelkedés el-
hagyásának vádjait), a megfogyatkozott maroknyi igaz hitű keresztyének egyházának 
láttatva az unitáriusokat. Majd a velük vitázó Geleji Katona István Titkok titka című 
munkájából, gúnyversekből, valamint Enyedi-féle Explicationes példányaiba írott 
kéziratos megjegyzésekből kiindulva sorra veszi azokat az elnevezéseket, amelyek az 
említett felekezetre alkalmaztak a 17. században.

A tanulmányok negyedik csoportja a Vallás a politika, diplomácia és a háború 
kontextusában címet viseli. Balogh Judit (EKE) írásában a török–magyar együttélés 
egy speciális formájáról értekezik: a követjárásról. Az erdélyi diplomáciában Apafi 
idején kerültek túlsúlyba a reformátusok, mind a tanácsosok, mind a portai követek 
között, s jellemző, hogy a fejedelem két erdélyi főkövete is székelyföldi református 
családból származott. Nemes János és sógora, Daczó János működéséről tájékozód-
hatunk elsőként, majd az alkalmi megbízásokkal Konstantinápolyba indított követek 
és kapitihák törökélményét ismerhetjük meg: hogyan élték meg az erdélyiek a pogá-
nyok között töltött éveket.

H. Németh István (MNL OL) egy többnemzetiségű régió központjába, Kassára 
kalauzolja el olvasóit. A kassai reformáció első évtizedeinek felvázolása után tér rá 
tulajdonképpeni mondanivalójára, a városban egymás mellett élő felekezetek viszo-
nyára. A megerősödő ellenreformációs nyomás Kassán is ellenálláshoz vezetett, s a 
század első felében kibontakozó ellenreformációs lépésekre válaszul a polgárság rend-
re a református fejedelmek oldalára állt. Önálló református egyházközség ugyanakkor 
csak I. Rákóczi György támogatásával létesülhetett. A betelepülő jezsuitákkal folya-
matosan harcban álltak a protestánsok, majd a század utolsó harmadára kiszorultak 
a városból. Az állami tisztviselők a városvezetésben is kikényszerítették a katolikusok 
térnyerését, sőt: a 18. századra a teljes tanács katolikussá vált. Kassa példája nagyszerű 
bizonyíték arra, hogy a tolerancia a kora újkorban nem valamiféle belülről fakadó 
attitűd volt, hanem politikai és gazdasági alkuk és kényszerek szövevényes hálózata, 
amelyet alkalomadtán bármelyik fél lelkiismeret-furdalás nélkül rúgott fel, hogy a 
saját pozícióját megerősítse.

J. Újváry Zsuzsanna (PPKE) a török fennhatóság alá került Bars vármegyei re-
formátus falvak 1599. évi tatárpusztítás során elszenvedett veszteségeit mérte fel.  
A reformációt támogató települések fele (főként a megye déli részén) a 16. század 
végére már református volt. Az egyes falvak egyházi felmérései és a korábbi szakiro-
dalom alapján végzett áttekintés számos hasznos részlettel szolgál, például értékes 
könyves adatokra is rávilágít. A hadiszerencse függvényében török fennhatóság alá 
kerülő vagy éppen felszabaduló közösségek életéről sokat elárulnak az adóösszeírások, 
s a szerző jól kiaknázza ezeket. Az 1599. évi tatárdúlásról tanúskodó összeírásokat 
táblázatos formában közli, térképen is szemléltetve, hogy a falvak fele teljesen meg-
semmisült, s a megmaradottak is közel jártak hozzá.

 



191

 Viszály és együttélés, Vallások és felekezetek a török hódoltság korában

2018 – 1  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam     

Bagi Zoltán Péter (MNL CsML) a bécsi zsidó közösség és Mordehai (Marx) 
Meisl pénzügyi szerepvállalását hasonlítja össze a tizenöt éves háború finanszírozásá-
ban. Az általa felvázolt helyzet szerint a magyarországi végek védelme messze meg-
haladta a Habsburg befolyás alá került területekről befolyó adókat, ami a rendszere-
sen megszavazott (majd késve kifizetett) birodalmi segélyekkel együtt sem fedezte a 
kiadásokat. Ebben a helyzetben az udvar hitelfelvételre kényszerült, a fizetésre kevés 
hajlandóságot mutató bécsi zsidókkal szemben a nagy hitelezők egyike volt a prágai 
izraelita Meisl. 1597 és 1600 között nem kevesebb, mint 340.000 forintot hitelezett 
az udvarnak (csaknem a teljes magyarországi éves adó felét!), többnyire 24,8%-os 
uzsorakamatra. Bár haláláig kivételezett helyzetben volt a szolgálataiért, az 1601-ben 
elhunyt hitelező vagyonát végül az udvar saját céljaira lefoglalta.

Itt ér véget a szövegközpontú kutatásokon alapuló tanulmányok sora, amelyek 
számos paradigmát megkérdőjeleztek, vagy eddig ismeretlen forrásokat hasznosítot-
tak, esetleg közismert szövegeket értékeltek át. A továbbiakban már az építészeti és 
a művészettörténeti írások terepére tévednénk, amelyek ismertetését átengedjük az 
avatottabb recenzenseknek. Mindössze annyit jegyeznénk meg, hogy olyan izgalmas 
kérdésekről tájékozódhatunk, mint a muszlim imahellyé átalakított keresztény temp-
lomok históriája, a mezővárosi ötvösmunkákon előforduló arabeszkes díszek gazdag-
sága, valamint a protestáns éneklésben továbbélő gregorián dallam-örökség.

A tanulmányokat az angol és német nyelvű összefoglalók követik, a rezümék 
kétnyelvűsége ma még inkább kivételnek számít. A kötetet a szerzők életrajza, a fő-
ként az épített örökségre vonatkozó (fekete-fehér és színes) illusztrációk gyűjtemé-
nye, valamint a névmutató zárja. Sajnálatos módon hiányzik a helynevek mutatója 
(összevonható lett volna a névmutatóval is), amely nagyban megkönnyítette volna a 
szakirodalomban ritkán szereplő kisebb falvak visszakeresését, (mint például Csiffár 
vagy Kiskoszmály), vagy az ugyanazon településre vonatkozó összes említés feltalálá-
sát (például Pécs esetében).

A tanulmányok jól adatoltak, a feltárt levéltári források, vagy a korabeli nyomtat-
ványok meghálálták a befektetett energiát. A szövegek többnyire olvasmányosak, így 
a kevésbé szakavatott érdeklődő is eligazodhat bennük. Az eredmények tekintetében 
elegendő csak első két (egyháztörténeti) tanulmányra utalni, amelyek arra figyelmez-
tetnek, hogy a reformáció kezdetével kapcsolatos vélekedéseinket több területen is 
felül kellene vizsgálnunk.

Végigtekintve a tanulmányokat, elmondhatjuk, hogy a török hódoltság idején a 
vallások és felekezetek együttéléséről tanúskodó szövegek között jelentős túlsúlyban 
voltak azok, amelyek a viszálykodásról vallanak. Valószínűleg jobban is feltárható 
az összeütközések története (például az anyagiakban és emberéletben jól kifejezhető 
veszteségé), mivel több nyomot hagyhattak maguk után az írott, épített és énekelt 
örökségben, mint a kevésbé fordulatos, és így nehezebben kimutatható békés egymás 
mellett élés jelensége.

A szerkesztői munkát dicséri, hogy az egyes fejezeteken belül úgy sikerült egymás-
ba fűzni a tanulmányokat, hogy több esetben folytatják, és/vagy kiegészítik egymás 
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gondolatmenetét. Végül említést érdemel, hogy a Reformáció Emlékbizottság támoga-
tásának köszönhetően a kötet ára nem éri el a 3.500 forintot, ami – figyelembe véve 
a több mint hatszáz oldalt kitevő szövegek hasznosságát, a tartós kötést, valamint az 
illusztrációkat – feltétlenül megéri az árát. A kora újkori egyház-, művelődés-, iroda-
lom-, és gazdaságtörténelem iránt érdeklődők számára kihagyhatatlan darab.




