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a tiszántúli Református egyházkerület nagykönyvtára 2018. 
április 5-én konferenciát rendezett Újfalvi imre (?–post 1616) vá-
radi lelkész emlékére.

a kötet öt tanulmánya és egy szövegközlés az Újfalvi-ügyet tár-
gyalja. a korábban csak részben kiadott periratok végre nyom-
tatásban is hozzáférhetővé váltak, amelyek alapján számos téve-
dés korrigálható.

képet kaphatunk Újfalvi műveltségéről, aki diákként gyűjtés-
sel igyekezett hozzájárulni a nagy múltú wittenbergi coetus 
fennmaradásához, s elmerülhetünk neolatin költeményeiben 
(magyar fordításban is). tájékozódhatunk erdélynek a század 
közepén bekövetkezett bukása idején aktualizált jóslatairól,  
betekintést nyerve az apokaliptikus váradalmak világába.

két tanulmány az énekeskönyv-szerkesztő munkásságát és ha-
tását mutatja be. az 1602. évi énekeskönyv szövegét vizsgálva 
nyomon követhetjük az énekek hagyományozódását. végül a 
református közegben formálódott Újfalvi-énekeskönyv utóéle-
téről, az unitárius énekkincsre gyakorolt hatásáról olvashatunk.
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Újfalvi (Szilvásújfalvi Anderko) Imre (?–1616?) működésére emlékezve a Tiszántú-
li Református Egyházkerület Nagykönyvtára konferenciát rendezett 2018. április 
5-én. Az emlékülésen nyolc előadás hangzott el, a konferenciát követően két további 
kutató jelentkezett a témához kapcsolódó tanulmánnyal.

Újfalvi életéről ma sem tudunk sokkal többet, mint ami Zoványi Jenő lexikonjá-
ban olvasható. Sárospatakon alapozta meg tudását, amelyet rövid nagybányai rek-
torkodás után wittenbergi, heidelbergi, leideni, oxfordi és cambridge-i tanulmányok 
koronáztak meg (1591–1595). Mindeközben Németország mellett bejárta Svájcot, 
Hollandiát, Franciaországot és Angliát, peregrinációs albuma a legkorábbi ilyen 
emlék magyar református diák külföldi tanulmányairól. Hazatérve Debrecenben 
tanított, majd lelkészkedett, 1604-ben az egyházmegye esperesévé választották. 
1607-ben Váradra ment lelkésznek, ahol megválasztották bihari esperesnek. 1610-
től kezdődő perében előbb az egyházi, majd a világi hatóságok is elítélték, éveket 
töltött börtönben. Munkássága sokrétű volt: szerkesztett gyülekezeti és halotti éne-
keskönyvet, naptárt, kiadta Szikszai Fabricius Balázs latin–magyar szótárát, peda-
gógiai programot írt, alkalmi versekkel üdvözölte mások kiadványait.

A hivatalától megfosztott, nyilvánosság előtt meghurcolt lelkész perének forrásai 
csak töredékesen maradtak ránk, rehabilitációja máig nem történt meg. Működésé-
nek megismerése hozzájárul a 16–17. századi magyar protestáns egyház-, irodalom- 
és művelődéstörténeti viszonyok alaposabb feltárásához. A kötet öt tanulmánya 
és egy szövegközlés az Újfalvi-ügyet tárgyalja, három a műveltségéről alkot képet, 
kettő az énekeskönyvet szerkesztő liturgus munkásságát és hatását mutatja be.  
A peréhez kapcsolódó unikális nyomtatvány, Hodászi Lukács Assertionesének ha-
sonmása zárja a kötetet.

ELŐSZÓ





I.

AZ ÚJFALVI-PER ÉS UTÓÉLETE
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Újfalvi Imre (?–1616?) váradi lelkész, bihari esperes évekig húzódó pere a maga ne-
mében egyedülálló volt a kora újkori Magyarországon. Nem volt szokatlan, hogy a 
súlyosabb kihágást elkövető lelkészeket hivatalvesztésre ítélték, ám ezek az ügyek 
ritkán végződtek börtönévekkel és nem kaptak olyan széles körű nemzetközi nyil-
vánosságot sem, mint az övé. Már saját korában is többen megörökítették az üggyel 
kapcsolatos nézeteiket, a következő századokban született egyháztörténeti összefog-
lalások, tanulmányok és szócikkek sorra kitértek az esetre. Tekintsük át az egykorú 
reakcióktól egészen a legutóbbi időkig a per irodalmát, kiemelve az egyes korszakok 
narratíváiban felbukkanó jellegzetességeket és ideológiai hatásokat.

Az első híradások

Váratlan helyen bukkanunk Újfalvi Imre ügyének első, nyomtatásban megjelent 
említésére: Pázmány Péter (1570–1637) Kalauzának első kiadásában. A Kalauzzal 
az ügy széles körben ismertté válhatott, a számos kiadásban megjelent mű (1613, 
1623, 1637, 1766) gyakran szerepel a Kárpát-medencei könyvtárak jegyzékein.  
A hazai hitvitázó irodalom meghatározó kézikönyvét századokon keresztül idézték 
és vitatták, ismerete a reformátusoknál is a lelkészképzés része volt. Bitskey István 
szerint Pázmány „nem hagyta kihasználatlanul a hitújítás felekezetközi és az egyes 
protestáns felekezeteken belüli ellentéteinek, írásértelmezésbeli különbözőségeinek 
kipellengérezését.”1 Kézikönyvébe így vált beilleszthetővé az Újfalvi-per: Pázmány 
két helyen is felhasználta Újfalvi esetét, egyszer bővebben kifejtett exemplumként, 
másszor utalásként. Az első esetben azt bizonyította, ha Luther Antikrisztusnak 
bélyegezte a pápát, akkor joggal nevezhette a szószékről Újfalvi is ugyanígy Hodászi 
Lukácsot, „mivel magának fellyebb-való hatalmat, Bíróságot, és uralkodást tulaj-
donított: az Debreczeni Attendensetis, ugyan ezen okból Antichristusnak mond-
hattyuk. Mert az ö Szolga-tarsainak nyakára akar ülni; azokat rabsággal, és egyéb 
hatalmaskodásokkal sanyargattya.”2 Korábban pedig az Isten igéjének magyará-

 1 Lásd: frAkNói 1868, 127; Bitskey 2017, 306.
 2 „Az Váradi Calvinista Praedikátor, Vjfalvi Imre, nem csak az Praedikálló-székböl nyilván ki-

Oláh Róbert

BOLDOGTALAN ZAVARKELTŐ VAGY HALADÓ 
SZELLEMŰ FORRADALMÁR?
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zatáról elmélkedve jegyezte meg a lapszélen: „Példa ebben az Váradi Praedikátor, 
Vjfalvi Imre, kit csak nem agyon vertek, hogy ki merte fakasztani, az mi gyomrát 
marta.”3 Pázmány, az egykori váradi diák később is figyelemmel lehetett a városban 
történtekre, megjegyzése szerint szóbeli információt épített be a textusba, vagyis a 
kora újkorban ritkán tetten érhető oralitás megnyilvánulását láthatjuk.4 Ezek sze-
rint Újfalvi pere nem sokáig maradt kálvinista belügy, a Magyar Királyságban élő 
katolikusok már 1613 előtt értesülhettek róla. A Kalauz első kiadása még jelen idő-
ben tudósít a történtekről (pl.: Újfalvi „mostanis fogságban gyötrődik”), a továb-
biak viszont már megtörtént esetről tájékoztatják az olvasót.

A közel kortárs protestáns elbeszélésekben első alkalommal a puritanizmus kö-
rül folyó vita részeként bukkan fel Újfalvi ügye. Geleji Katona István (1589–1649) 
püspök a református ortodoxia képviselőjeként a Váltság titkának (RMNy 2124) 
I. Rákóczi Györgyhöz címzett ajánlásában fogalmazta meg véleményét. Meglátása 
szerint a probléma gyökere ezúttal is Angliából származott, onnan hozta magával 
a „zür-zavar elméjü Imre Pap” a felfordulást keltő tanait, amelyek egy gyökérből 
táplálkoztak a puritán törekvésekkel.5 Néhány évvel korábban hasonló gondolattal 
intette a fejedelmet az egyik levelében is.6 A püspök a régi jó rendet megtörő, az 
egyházi vezetés ellen fellépő puritánok archetípusaként jellemezte Újfalvit.

A Geleji Katonával többször vitába bocsátkozó Medgyesi Pál (1604–1663?) pata-
ki prédikátor híradásába már némi együttérzés vegyül. A Dialogus politico-ecclesi-
asticus (RMNy 2309) lapjain a „sok bú-látott ’s-külsö állapottyába’ igazán infelix, 

áltotta, de egynehány Sinatban erössennis vítatta: hogy az Debretzemben lakozó Calvinista 
Superattendens az Antichristus. Kiért, halálos sententiája-után, mostanis fogságban gyötrő-
dik. Ezt pedig (úgy értettem) egyéb bizonyságok-között, azzalis erőssitette: hogy, az Apostolok 
Egyenlők vóltanak hatalmokban; eggyiknek Felsőbsége, ’s birodalma nem vólt az másikon. Ha 
azért Luther a’ Pápát Antichristusnak nevezte, mivel magának fellyebb-való hatalmat, Bírósá-
got, és uralkodást tulajdonított: az Debreczeni Attendensetis, ugyan ezen okból Antichristus-
nak mondhattyuk. Mert az ö Szolga-tarsainak nyakára akar ülni; azokat rabsággal, és egyéb 
hatalmaskodásokkal sanyargattya.” Lásd: Pázmány 1613, 672.

 3 Pázmány 1613, 503.
 4 „(M)idön fülemben esett vólna”– írja Pázmány. Lásd: Pázmány 1613, 672.
 5 „A’ mi szegény nemzetünkben-is ama’ zür-zavar elméjü Imre Pap, (kire-is oda által nem tudom 

mitsoda Tisztaság ragadt volt [ti. Angliában, a puritanizmus – O. R.] tsak az Isten óvhatá, 
hogy az Egy-házi fenyiték miatt (mellyet még-most-is némelly szabad szakálra élni akarók igen 
sajnálnak) nagy zene-bonát nem indita. Az ekklésia békességének és a’ban az Isten igaz tisz-
teletinek öregbülésének esküdt ellensége most sem nyugszik, sem nem szunnyad; mélto azért 
mind a’ Respublica, s’ mind az Ekklesia-béli ör-állóknak ellene ki-nyilt szemvel vigyázniok.  
A’ mi egygyütt, s’ egyszer meg-esett, az másszor másutt-is meg-eshetik. Egy bolond, ha töle nem 
örizkednek, olly gyuladást tehet, hogy sok eszes-is nehezen ólthatja-meg. Lásd: Geleji kAtoNA 
1645, c3r.

 6 „En nem győzőm eleggé chiudalni Angliából ki jőt Uraimnac elmejekőt: soha még addig, eggis 
onnat ki nem jőt, akki valameddig ot lakot, hogy valami singularitast nem imbibalt volna, es 
valami félre való indulat benne nem volna. Ez élőt ritkán járnac vala oda. Uyfalvi Imrén es 
Czegledi Jánoson kivől nem emlitec a ki oda bé ment volna. Az a nyavalias boldogtalan Imreh 
papis menit veszekődéc az szegény boldog emlekezetw Hodaszi Lukatsal, s meni zur zavart 
szerze az Ecclesiaban, Nagysagodis emlekezhetic reá.” Geleji Katona István levele I. Rákóczi 
Györgyhöz, 1640. október 22. (dieNes 1999, 26.)
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de lelkébe’ bóldog, tudós Vjfalvi Imreh” példáját idézi olvasói elé, aki éppen a pres-
bitériumról folytatott vita következményeképpen került szorult helyzetbe. Medgyesi 
a forrásait is megnevezi: az Assertiones orthodoxae de potestate ecclesiae című 
tézisfüzetből (RMNy 1009) tájékozódott, amelyet „azon disputatioban forgott ac-
tákkal”, vagyis az iratokkal együtt olvasott.7

A hírhedt Újfalvi-kép kialakulása a 18. században

Az egy-másfél századdal később megjelent szövegek napjainkig meghatározzák az 
Újfalvi-ügy értékelését. Két megszállott forrásgyűjtő, Debreceni Ember Pál és Bod 
Péter munkássága érdemel figyelmet, jelentős részben nekik köszönhető, hogy az 
egyháztörténeti irodalomban negatív figuraként tűnik fel Újfalvi Imre alakja.

Debreceni Ember Pál (1661–1710) munkája a kéziratot kiadó Friedrich Adolph 
Lampe (1683–1729) neve alatt látott napvilágot (Utrecht, 1728).8 Az első rendsze-
res, magyarországi eseményeket feldolgozó egyháztörténeti munka határozottan el-
ítéli a váradi lelkészt. Ember Pál szerint Újfalvi Imre a „Hodászi Lukács […] iránti 
bizonyos személyes gyűlölettől elragadtatva szerencsétlen következménnyel és saját 
kárára rendkívüli zavargásokat szított a gyülekezetekben, és csúfolni merészelte a 
magyar egyházakban már régi gyakorlat következtében elfogadott egyházi fegyel-
met.” Elismerte ugyanakkor, hogy a meghurcolt váradi lelkész „igen olvasott és 
nagyműveltségű férfi volt”.9 Szilágyi Benjámin István Synodaliája alapján veszi sor-
ra az eseményeket, kezdve az 1610. november 7–10. között tartott váradi zsinattal, 
az Újfalvival aláíratott kötelezvénnyel, s a Hodászi által előterjesztett Assertiones… 
szövegével. Ismerteti Újfalvinak az 1611. január 8-án Hodászihoz írott levelét, mely-
ben tudatja, hogy a városi szenátus hívására foglalta el újra a váradi szószéket, 
szemben a korábbi tilalommal. Csak megemlíti az 1612–1614 között zajlott károlyi, 
váradi és szatmári zsinatokat, majd a Báthori Gábor utasítására történt bebörtön-
zést (Huszton és Váradon), s hogy Újfalvi az őt ért meghurcoltatások miatt mártír-
nak tartotta magát. Az elbeszélés szövegébe iktatja David Pareus leveleit, amelyeket 
az elhunyt Hodászit követő Milotai Nyilas István vezette csengeri zsinaton olvastak 
fel Pareusnak a lelkészi kar újabb kérdéseire adott válaszával együtt. Végül beszámol 
Újfalvi szabadon bocsátásáról, ismertetve Milotainak a magyarországi városokhoz 
és rendekhez írott levelének szövegét, amelyben inti a címzetteket, hogy ne engedjék 

 7 „Ama’ sok bú-látott ’s-külsö állapottyába’ igazán infelix, de lelkébe’ bóldog, tudós Vjfalvi Im-
reh idétt, kinek egyéb aránt való zenebonálkodást ha mivólt, nem igazétom; a’ bizonyos, hogy 
e’ dolog (ti.: presbitérium [az egyház testületi kormányzása – O. R.]) végett vólt eggyik viszszál-
kodás, a’ min a’ kori Generalis Synatban-való Disputatiora nyomtatásban ki-adott Thesesek, 
de Potestate Ecclesiastica (mellyeket azon disputatioban forgott actákkal eggyüt olvastam) 
nyilván mutattyák.” Lásd: medGyesi 1650, Praefatio, §§1v–§§2r.

 8 Utószó = deBreceNi emBer 2009, 663–664.
 9 deBreceNi emBer 2009, 242, 254. Valamint: „igen tanult férfi, de zavargásokra és veszekedé-

sekre elhajolva, a református egyház és különösen annak elöljárói és papjai elleni káromkodás-
ban ártalmas és veszedelmes eretnekségen fáradozott”. deBreceNi emBer 2009, 242.
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be a „lázító embert”.10 Az Ember–Lampe-féle kézikönyv tehát elsősorban bőséges 
forrásközlése miatt érdemel figyelmet, ugyanakkor elítélően tudósít a reverzálisát 
megszegő, zavart támasztó „szerencsétlen” és „zavargó” lelkész ügyéről.

Bod Péter (1712–1769) több ízben is kitért az Újfalvi-ügyre. Előbb a Magyar 
Athenasban Újfalvi életrajzának összeállításakor, majd a Smirnai Szent Polikár-
pusban. Újfalvit mindkét esetben felforgatóként jellemezte, mivel a „Püspöki igaz-
gatás formáját nem akarta; de úgy látszik, hogy alattomban-való oka a’ vólt, hogy 
ő várta mint nagy hírű tudományu ember a’ Püspökséget, ’s [az – betoldás: O. R.] 
másnak esett”. Személyes ellenszenvet vélt felfedezni a történet kulcsszereplői kö-
zött: „Hodaszi Lukátsra neheztelvén a’ Hívatalát akarta fel-fordítani”.11 Jelentősen 
megkésve, posztumusz jelent meg Bod latin nyelvű egyháztörténete (1888–1890), 
melyben bővebben tárgyalta a pert. A konfliktus középpontjában ezúttal is Újfalvi 
Hodászi iránt érzett állítólagos gyűlöletét helyezte, majd a váradi zsinat kötelezvé-
nyét ismertette, végül az erdélyi fejedelmek közbeavatkozásával (bebörtönzés, majd 
szabadon bocsátás) zárta az eseményeket.12 Forrásait nem jelölte meg, maga is az 
Ember–Lampe-féle kötetből dolgozhatott, jelentős részeket kihagyva. Bod Péter a 
valószínűsíthető, ám forrásokkal alá nem támasztható személyes ellentét bevonásá-
val igyekezett magyarázatot találni a homályos részletekre.

Elszórt említések a 19. századból

A történtek után bő két évszázaddal jórészt még mindig hiányzik a forráskritika az 
ügyről nyilatkozók eszköztárából, többnyire szolgai módon ismétlik Ember Pál és 
Bod Péter kárhoztató szavait.

Tóth Ferenc (1768–1844) pápai teológiai tanár szerint Újfalvi „lármát tsinált a’ 
Püspöki Igazgatás ellen”, a „Püspöki Hivatalt […] semmivé akarta tenni, azt állit-
ván […] hogy a’ Papok mindnyájan egy forma hatalommal birnak.” A reverzálist 
megszegő lelkész „állhatatlan […] zenebonás […] nagy tudományú, de nyughatatlan 
ember volt”, akit a polgári törvények elleni vétsége miatt joggal fogatott el a fejede-
lem. Mivel „a’ tömlötzben sem szünne meg motskolódni nem tsak a’ Papság, hanem 
a’ Világi Rendek ellen is”, jogosan száműzte Bethlen is. Végül külföldön hunyt el.13

 10 „Hat évig vagy talán egy kevéssel még tovább is tartott a mocskolódással teljes időszak, amelyet 
ő idézett elő a zavargásával, mellyel a magyar gyülekezeteket sanyargatta.” (deBreceNi em-
Ber 2009, 242–248.) Pareus „könnyelműen ugráló, siralmas, álnok ember”-ként írt Újfalviról. 
(deBreceNi emBer 2009, 250.)

 11 Bod 1767, 328–329; Valamint: „1608-dik Esztendöben a’ Váradi Pap Szilvás Ujfalvi Imre in-
dított vala a’ Tisza-melyéki Püspök ellen holmi zenebonát, a’ Személyére Hodaszi Lukátsra 
neheztelvén a’ Hívatalát akarta fel-fordítani. A’ Sinóduson meg-visgálván jól a’ dolgot, Ujfalvi 
Imrét az Epserestségből és a’ Váradi Papságból ki-tették […] Végre, Bethlen Gábor Fejedelem 
parantsolatjából dolga újólag 1615-dik Esztendőben meg-visgáltatván, Számkivetésre küldetett 
’s idegen Földön nyomorúltúl hólt-meg.” Lásd: Bod 1766, 59–60.

 12 Bod 1888–1890, 293–294.
 13 tóth F. 1812, 78–89.
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A század második felében Balogh Ferenc (1836–1913), az „új ortodoxia” irányza-
tát megalapító debreceni professzor öt füzetből álló, átfogó monográfiájában szentel 
néhány sort az ügynek. A „puritán prezsbiter-elvüség első áldozatá”-nak tekintette 
Újfalvit, küzdelmét pedig az „angol-hollandi Brown-féle independensi mozgalom 
magyar visszhangja”-ként értékelte.14 Már egy rövid ismertetés is sokat elárul a 
szerző szembenállásáról az Ember Pál és Bod Péter által meghatározott, Újfalvit 
elítélő iránnyal.

Tóth Sámuel (1838–1899) debreceni teológiai tanár közölte (id. Révész Imre re-
gesztái nyomán) a Tiszántúli Egyházkerület legrégibb jegyzőkönyvéből az 1610. évi 
és az 1612. évi váradi közzsinatokról szóló bejegyzéseket. Megállapította többek 
között, hogy „hamisítvány” volt Újfalvi aláírása a reverzálison, amelyet ugyanaz 
a kéz (szerinte: Hodászi Lukács) írt alá, aki a jegyzőkönyvet is vezette. Újfalviról 
annyit jegyzett meg, hogy „merőben állhatatlan ember volt”, mivel az első zsinatot 
követően „alig telt el egy hónap, már ismét elkezdte Hodászit szidalmakkal s ká-
romló levelekkel becsteleniteni”.15

Hegymegi Kiss Kálmán (1843–1913), a nagykőrösi tanítóképző intézet igazgatója 
Tóth Ferenc és Tóth Sámuel munkáit felhasználva mutatta be az Újfalvi-per egyes 
állomásait az Alvinczi Péterről írott cikke részeként. Újfalvit a forrásaihoz hason-
lóan felforgató, nyughatatlan alakként festette le, aki még a „fogságban sem szűnt 
meg úgy a papság, mint a világi rendek ellen piszkolódni.”16

A 20. század első felét tekintve az egyháztörténeti irodalom látványos gazdagodá-
sának lehetünk tanúi. Ekkor születnek az első nagyobb áttekintő egyházkerületi és 
egyházmegyei munkák és az egyházközségek történetét feldolgozó színes füzetek, 
amelyek sok esetben máig pótolhatatlan forrásai a régi korok gyülekezeti életének. 
A pozitivista iskola adathalmozó módszerével igyekeztek összegyűjteni mindent, 
ami hozzáférhető volt, s ennek jól látható eredménye van az Újfalvi-ügyre nézve is.

Pokoly József (1866–1933) kolozsvári professzor erdélyi egyháztörténeti mo-
nográfiája nyitja a sort. Az 1646. évi szatmárnémeti nemzeti zsinaton összegyűlt 
tiszántúli, tiszáninneni és erdélyi reformátusok összefogására említi példaképpen, 
hogy korábban „[e]gyütt álltak ellent Szilvásujfalvy Imre independens újításai-
nak” is.17

 14 BAloGh 1872–1882, 268.
 15 tóth S. 1894, 18–20. Valójában az történhetett, hogy a reverzális már aláírt szövegét másolta 

be Hodászi a jegyzőkönyvbe. Feltételezésemet Szabadi István is megerősítette (segítségét ezúton 
is köszönöm).

 16 heGymeGi kiss 1893, 443–444.
 17 Pokoly 1904, 189. [A mutatóban tévesen a 199. oldalra utal az oldalszám.]

A per megítélése a 20. század első felének  
megélénkülő irodalmában
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Barcsa János (1871–1910) debreceni főiskolai tanár és levéltáros egyházkerületi 
monográfiája első kötetében szentel néhány sort Újfalvinak. Szerinte a Hodászi Lu-
kács hatalma ellen indított „independens és presbiterianus mozgalom” (hozzáteszi: 
„bár Ujfalvi az independentismust nem hirdette”) jelentős számú követőt tudhatott 
a soraiban. Átveszi Bod Pétertől azt a vélekedést is, hogy a váradi lelkész a püspöki 
széktől való elesése miatt került összeütközésbe a debreceni szuperintendenssel.18

Zoványi Jenő (1865–1958) előbb sárospataki, majd debreceni tanár egy rövid 
közleménnyel reflektált a közelebbről meg nem nevezett „[ú]jabb egyháztörténet-
íróink” (azaz: Balogh, Pokoly, és talán Barcsa) vélekedésére, miszerint Újfalvi in-
dependens lett volna. Zoványi úgy látta, hogy „nem independens volt […], hanem 
egyszerűen ellensége az episkopalismusnak”, s az egykori pataki diák a tiszáninneni 
esperesi kormányzat elveit igyekezett átültetni az episzkopális elven működő tiszán-
túli egyházkerületbe. Az Ember–Lampe-kötet nyomán Pareus leveleiből igyekezett 
rekonstruálni Újfalvi ide vonatkozó nézeteit, megállapítva, hogy mivel az indepen-
dens nézetek közül egyedül a püspöki hivatal eltörlésének szorgalmazása mutatható 
ki nála, ezért egyetlen (kiragadott) jellemző alapján nem nyilvánítható independens-
nek. Már csak azért sem, mivel az esperesek vezette egyházmegyei szervezet ellen 
nem emelt kifogást. Részben maga is helyesli Bod érvelését, szerinte „ha Hodászi-
nak a zsarnoki eljárása nem tölti el lelkét méltatlankodással, talán sohasem is kap 
kedvet elve hangoztatására”. Hodászi Váradon is előadott téziseiben (Assertiones…) 
a püspöki hivatalt védelmező vitakérdéseket látja. Felteszi a kérdést: miért működ-
hettek közre a tiszáninneniek Újfalvi elítélésében? A válasza egyszerű: a hatalmat 
kézben tartók összetartásáról lehetett szó.19 Zoványi egyébként az első cikkét köve-
tően többször visszatért a perhez, ugyanazon érveket ismételve.20

A Zsilinszky Mihály (1838–1925) történész szerkesztésében megjelent egyház-
történeti áttekintés mindössze egyetlen szűkszavú utalást tartalmaz Újfalvi ügyére.  
A református egyház zsinatainak felsorolásában közlik az 1610. évi váradi zsinatot 
is, ahol „Ujfalvi Imrének püspökválasztásból keletkezett ügye tárgyaltatott”.21

Csernák Béla (1875–1967 ) nagyváradi lelkész Hodászit erős püspökként értékelte, 
aki szerinte olyan „uralkodó egyéniség, aki társai fölé emelkedve, visszaélt a ráru-
házott hatalommal; a lelkészeket nemcsak feddte, dorgálta, pénzbírsággal sújtotta, 
hanem be is börtönöztette, láncra verette, rabságra vettette”. Újfalvi esetében (Zo-
ványihoz hasonlóan) a pataki diáksága alatt megismert esperesi egyházszervezethez 
való ragaszkodásából eredeztette a tiszántúli szuperintendens elleni fellépését, elfo-
gadva Bod Péter érvelését Újfalvinak az elszalasztott püspöki szék miatt érzett csa-
lódásáról. Zoványi nyomán maga is úgy vélte, hogy Újfalvi nem volt independens. 
Végül a forrás említése nélkül közölte, hogy a száműzött Újfalvi „valószínűleg” Er-
dély határain kívül, Moldvában hunyt el (ezt azóta többen kétségbe vonták).22

 18 BArcsA 1906, 35.
 19 zoványi 1906, 182–185. 
 20 zoványi 1911, 13.; zoványi 1977, 608.; zoványi 2004, 222–223.; zoványi 1939, 26–27.
 21 ZsiliNsZky, 1907, 248.
 22 Csernák 1992, 135–145.
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Mikós Ödön (1895–1955) a protestáns egyházalkotmány kialakulását vizsgálva 
két, egymással szembenálló nézet összeütközését hangsúlyozza. Újfalvit a kollegiális 
döntéshozatali mechanizmus híveként, Hodászit pedig az episzkopális (mint „leg-
erősebben hazai egyházalkotmányunk reformátori” elvének) képviselőjeként mutat-
ja be.23

Szabó Géza (1916 –1993) számos ponton meghaladott, ám részben ma is pótol-
hatatlan monográfiája „az orthodoxia és a presbiterianizmus küzdelme”-ként mint 
Hodászi és Újfalvi személyes vitáját mutatja az eseményeket. Forrásául jórészt az 
Ember–Lampe-féle egyháztörténeti kézikönyv szolgált, ennek nyomán veszi sorba 
az eseményeket, hosszabb latin idézeteket betoldva. Zárásként úgy értékeli az Új-
falvi-ügyet, mint „a magyar presbiteriánizmus első kísérletének reménysugará”-t.24

1945–1990: A marxista történelemszemlélet fogságában

Az 1945 utáni években a társadalmat újraszervező kommunista törekvések a törté-
nelmet ideológiai harcmezőnek tekintették, ahol a marxista dialektika elvei szerint 
mindig is a haladó (előremutató, antifeudális és antiklerikális) és a reakciós (retrog-
rád, feudális, klerikális) felek tusakodtak egymással. Egy irányzat értékét abban 
mérték, hogy mekkora társadalmi bázist volt képes a haladónak minősített ügy mel-
lé állítani. Ez a szemlélet jelentősen befolyásolta a korszak egyháztörténet-írását, 
a Hodászi püspökkel szembeszálló Újfalvi alakja is így került a figyelem közép-
pontjába. A második világháborút követő néhány évben még kevésbé, majd a ’70-
es évektől kezdve pedig már enyhülő tendenciával hatott az irányzat. Alkalmazása 
feltehetően gyakrabban volt a tudományos közlemények „kötelezően előírt” eleme 
(a publikálás feltétele), mint az alább idézendő szerzők sajátja.

Nagy Géza ( 1887–1971) kolozsvári teológiai tanárnak az 1950-es évekre elké-
szült (teljes egészében csak 2008-ban megjelent), adatokban gazdag munkája jó-
részt a két világháború között íródott, így mentes maradt az ideológiai szólamok-
tól. Újfalvi küzdelmét „egyházalkotmányi harc”-ként értelmezi, amely „a későbbi 
puritanizmus előjátéka” volt. Kiemeli, hogy Újfalvi angliai útja során tanúja volt 
a „Cartwright által folytatott püspökellenes irodalmi hadjáratnak”, az állítólagos 
személyes ellentétek (lásd: Bod Péternél) mellett ez is erősítette ellenérzéseit Ho-
dászi erőszakos módszereivel szemben. A per további folyását (a váradi reverzális 
aláírását, a zsinatok sorát, Újfalvi fogságát, majd a világi hatóság előtt lefolytatott 
vizsgálatot) csak tömören ismerteti.25

Révész Imre (1889–1967) tiszántúli püspök először 1949-ben kiadott munká-
jában még kevésbé érezni az ideológiai kényszert (szemben például az 1966-ban 
megjelent Domokos Lajos-monográfiájával). Újfalvi perét tárgyalva arra helyezi a 

 23 miklós 1942, 189–190.
 24 sZABó G. 1943, 59–62.
 25 NAGy G. 2008, 27–28.; A korábban megjelent rövidebb kiadásból ez a rész kimaradt. Lásd: 

NAGy G. 1985.
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hangsúlyt, hogy a váradi lelkész mögött jelentős bázis állt az összecsapás elején, s 
hogy Hodászi túlkapásai vezethettek a robbanáshoz. A Pareusszal folytatott leve-
lezést is úgy értelmezi, hogy a heidelbergi teológus „teljes egészében Szilvásújfalvi 
tételeinek adott igazat.” Konklúziója: a mozgalom végét az jelentette, hogy a váradi 
zsinat elítélte Újfalvit, „[á]llásától megfosztották, átadták a világi hatóságoknak, 
előbb börtönbe került, majd pedig száműzetésbe küldték.” Igyekezett tehát egy igaz 
ügy vesztes bajnokaként beállítani Újfalvit.26

A marxista szemlélet erőteljesen átitatja Makkai Lászlónak (1914–1989), az Aka-
démia Történettudományi Intézete tudományos munkatársának puritanizmusköte-
tét.27 Nála a teológiai/egyházkormányzati véleménykülönbségek „harcos” narratí-
vát kapnak, s e szerint tárgyalja Újfalvi perét is. Hodászi Lukács szerinte az „első 
jelentős egyházi oligarcha” volt, aki a fejedelemre (mint a feudális hatalom megtes-
tesítőjére) támaszkodva elnyomta a mezővárosi prédikátorokat. Ellene lépett fel egy 
„tekintélyes párt élén” Újfalvi, akit Hodászi csak Tasnádi Veres Mihály (a „despoti-
kusan kormányzó erdélyi püspök”) bevonásával volt képes legyőzni, miután „társai 
cserbenhagyták”. A váradi szószékre visszatérő lelkész már új társadalmi bázisra 
építhetett: „a váradi vitézekben és polgárokban talált támaszt”. Ezt követően Ho-
dászi csak Báthori Gábor erdélyi fejedelem közbelépésével volt képes leszámolni 
ellenfelével. A meghurcolt bihari esperes „[k]üzdelmét magasabb színvonalon, szé-
lesebb távlatokban a puritánusok folytatták, akik elődjüket látták benne” – utalva 
Medgyesi Pál korábban idézett soraira.28 Makkai tehát egy osztályharcos ideológiát 
alapul véve alkotja meg a társadalmi bázisra támaszkodó haladó szellemű Újfalvi 
képét, akit a reakciósok csak egy velejéig romlott uralkodó durva közbelépésével 
győzhettek le.

Klaniczay Tibor (1923–1992), a korszak meghatározó irodalomtörténésze az 
1602. évi Újfalvi-féle énekeskönyv elemzésének zárszavában (az ötvenes évek köte-
lező sablonját felhasználva) úgy ábrázolja Újfalvit, mint aki „bátran szembeszállt a 
nagy tekintélyű és erőszakos Hodászi Lukács püspökkel; s a zsinatokkal, az egyházi 
és világi hatóságokkal szemben egyaránt állhatatosan képviselte merész demokra-
tikus elképzeléseit”. Kortársai közül továbbá ő volt „az egyetlen, aki nemcsak szel-
lemi, hanem gyakorlati téren is előfutára volt a század haladó társadalmi mozgal-
mainak.”29

Kiss Sándornak (1905–1969), a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltár 
igazgatójának nagyobb lélegzetvételű tanulmánya a rövid időre újraélesztett Egy-
háztörténet című folyóirat hasábjain jelent meg 1959-ben.30 A legfőbb érdeme, hogy 
kivonatolva közli az addig kiadatlan, Újfalvi ügyét tárgyaló világi törvényszék ülé-
sének jegyzőkönyvét, valamint hasznosítja Szilágyi Benjámin István gyűjteményét. 

 26 révésZ 1995, 137–138.
 27 Amennyire lehetett, Makkai László szintén felpuhította a kultúrpolitika ideológiai szempont-

jait. Számos részt így is kihúzattak vele, s még többet beleírattak. (Fekete Csaba közlése, a 
segítségét ezúton köszönöm.)

 28 mAkkAi 1952, 48–49.
 29 klANicZAy 1958, 167–168.
 30 kiss S. 1959, 218–241.
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Újfalvit „egyházi forradalmárnak” tekinti, életrajzát és munkásságát aprólékos 
részletességgel igyekszik bemutatni. Úgy véli, hogy „a puritanizmus eszméje mély 
nyomokat hagyott lelkében”, ugyanakkor kétségbe vonja Újfalvi independensségét. 
A Debrecenből Váradra való távozása mögött is a Hodászival kibontakozó ellenté-
tet sejti, ám cáfolja Bod állítását, miszerint az irigység indította volna a Hodászival 
szembeni fellépésre.31

Kiss tévesnek nyilvánítja azt a nézetet, miszerint Újfalvi a püspöki cím eltörlését 
szerette volna elérni, szerinte mindössze azt igyekezett megakadályozni, hogy a püs-
pökök kiépítsék „a nagyurakkal összefogó uralkodó egyház”-at. Ember Pál nyomán 
közli a váradi zsinaton kiadott kötelezvény szövegét, amelyet négynapi kínzás után 
írattak alá Újfalvival. Szerinte ekkor „Hodászi, bár győzelmet aratott, félt, hogy 
mégis kudarcot vall”, s ennek elhárítására adta ki az Assertionest (lásd fent), amely 
nagyobbrészt a pápai hatalmat támadja, de nyitva hagy egy kiskaput is, hogy a lel-
készek kihágásait világi bíróságok elé utalhassák. Kivonatolja továbbá a Sinai-gyűj-
teményből (TtRE Nagykönyvtár) Újfalvi és Hodászi levélváltását, mint az újabb 
összecsapás előtti erőpróba dokumentumait. A váradi börtönbe zárt lelkész levelei 
alapján annak nyomorúságos helyzetével és családja miatti aggodalmával indokolja, 
miért durvult el a korábbihoz képest Újfalvi kommunikációja.32

A világi törvényszék elé hurcolt Újfalvi históriáját Hodászi vádiratával kezdi, 
amelyben halálbüntetést kért lelkésztársa fejére (erre korábbi támogatói vissza-
rettentek a segítségnyújtástól), majd a perbe fogott prédikátor védőbeszédét közli. 
Részletesen leírja az ítélet utáni fogságot, száműzetést, majd Pareus levélváltását a 
tiszántúliakkal. Konklúziója: „Az egyházi hatalom a világi hatalommal szövetkezve 
legyőzte Szilvásújfalvit”, aki „megelőzte korát, s ezért el kellett pusztulnia”, ám az 
általa elvetett mag a néhány évtizeddel későbbi puritán mozgalomban teljesedett 
ki.33 Bár Makkaival összevetve Kiss Sándornál kevésbé érvényesült az osztályharcos 
elmélet, a dolgozat kereteit mégis alapjaiban határozta meg.

Csomasz Tóth Kálmán (1902–1988) teológiai tanár az Újfalvi-énekeskönyvek 
feltárása közben tér ki a perre. Hodászi és Újfalvi küzdelmét ideológiai harcnak 
tekinti. Jó példa erre, ahogyan leírja az első váradi zsinat (1608) utáni időszakot, 
amikor „az elrettentés eszközeivel operáló egyházi zsarnokság és a világi hatósá-
gok illetéktelen közbelépését is igénybe vevő püspöki önkény egyre fokozódott”. Az 
1610. évi váradi zsinaton kelt reverzálissal kapcsolatban átveszi Tóth Sámuel véle-
ményét, miszerint Hodászi aláhamisította a váradi lelkész aláírását. A Sinai-gyűjte-
ményből, egy addig kiadatlannak vélt (Kiss Sándor által azonban már ismertetett) 
Újfalvi-levélből idéz, amelyben a levélíró megindokolta, hogy a tiltás ellenére miért 
foglalta el mégis a váradi szószéket. 1610 novemberében, amikor a börtönbe vetett 
prédikátort ismét meghívta a váradi gyülekezet (immár harmadszor), „híveinek leg-
nagyobb része a haladó eszmékkel rokonszenvező katonák és kézműves-kispolgárok 
közül került ki”. A börtönből kiszabaduló lelkészt „Melotaiék ismételt áskálódásá-

 31 kiss S. 1959, 221–222.
 32 kiss S. 1959, 223–236.
 33 kiss S. 1959, 236–241.
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ra 1614-ben az új fejedelem, Bethlen Gábor száműzte”. Végül (Csernák nyomán) 
maga is átveszi Újfalvinak az állítólagos, Moldvában, 1615-ben bekövetkezett halá-
láról szóló vélekedést.34

Keserű Bálint (sz. 1927) szegedi professzor 1968–1971 között több tanulmányt 
közreadott Újfalviról. Ráirányította a figyelmet például az itthon alig kutatott al-
bum amicorumok irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségére,35 másrészt Szi-
lágyi Benjámin István Synodalia-gyűjteménye alapján közölte a per világi szakaszá-
nak jegyzőkönyvét.36 A kor retorikai fordulata szerint Újfalvi ügyét „antiortodox 
egyházpolitikai” mozgalomként jegyzi, főszereplője a „Dávid Ferenc bukása és a 
Tolnai Dali János föllépése közötti hat évtizedben egyetlen kimagasló személyiség-
ként” szállt szembe a „refeudalizációs” törekvésekkel.37 Szerinte Újfalvi ügyének 
eldurvulása és a Báthori Gábor idején tapasztalható „későreneszánsz, újsztoikus és 
interkonfesszionális eszményeket hirdető főúri-nemesi-értelmiségi kör egyértelmű, 
majdnem törvényszerű ellenzékbe-szorulása és üldöztetése” összefüggtek.38

Herepei János (1891–1970) gyűjteményéből Keserű Bálint szerkesztésében, posz-
tumusz jelent meg az Adattár-sorozat első kötete, értékes adattal gazdagítva a szak-
irodalmat. A kolozsvári sáfárpolgár számadáskönyvében olvasható bejegyzés közlé-
sével arra világít rá, hogy Újfalvi mégsem hunyt el 1616 előtt, s úgy véli, hogy a rá 
vonatkozó bírósági ítélet feltehetően nem valódi száműzetést jelentett, hanem – egy 
másik példa nyomán – inkább a papi rendből történő kizárásként értékelhető.39

1978-ban Schulek Tibor (1904–1989) evangélikus esperes, irodalomtörténész kö-
zölt újabb adatot Újfalviról. Eszerint a fogságból való szabadulása után Újfalvi jelen 
volt az Ötvárosi Egyházmegye 1615. június 15–16-án Eperjesen tartott gyűlésén, 
ahol az evangélikusok közbenjárását kérte a fejedelemnél a számkivetés feloldásá-
ra.40 Így már érthető, miért tartotta fontosnak levélben tájékoztatni Újfalvi „lází-
tásáról” a magyarországi vármegyéket Milotai Nyilas István ugyanazon év május 
29-én, jó két héttel korábban. Schulek azt is felveti, hogy az eddigiekkel ellentét-
ben a per eldurvulásában legfőképpen Hodászi felelősségét kellene megvizsgálni. 
A vádlott megítélésén javítani igyekezve úgy véli, hogy Újfalvit „egyetlen embernek 
elvakult hatalmi tébolya”, s az őt támogató „rossz emlékű, erkölcsi gátlásokat sem 
köz- sem magánéletében nem ismerő fejedelem” pártfogása juttatta „csaknem vér-
padra”.41 Másrészt utal arra a vélekedésre, miszerint a püspök leányát, Hodászi 
Katalint Báthori Gábor fejedelem szeretői közt emlegették,42 s ez szolgálhatott az 
összetűzés, majd a bebörtönzés egyik kiindulópontjául.

 34 csomAsZ tóth 1967, 120–124.
 35 keserű 1968, 3–16.; keserű 1970, 3–46.
 36 keserű 1972, 53–58.
 37 keserű 1972, 53.
 38 keserű, 1968, 8–10.
 39 herePei 1965, 317–319.
 40 schulek 1978, 293–296.
 41 schulek 1978, 293.
 42 schulek 1978, 294.; Lásd még: NAGy L. 1988, 149.; Valamint e kötetben Szabadi István tanul-

mányát.
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Bucsay Mihály (1912–1988) budapesti teológiai tanárnak, majd a Ráday Kollé-
gium vezetőjének német nyelven kiadott összefoglaló munkája43 kisebb változtatá-
sokkal 1985-ben magyarul is megjelent, s ma is a lelkészképzés egyháztörténeti tan-
könyve. Újfalvi perét a puritanizmus előtörténetének részeként tárgyalja, jellemzése 
szerint az esperes és követői kezdetben sikeresen szervezkedtek, ám a mozgalmuk 
végül elszigetelődött. Az ideológiai enyhülés jeleként kevésbé jellemző rá a történel-
mi materializmus nézőpontja és szókincse.44

Az elmúlt évtizedek termése

Az 1990–2017 között megjelent szakirodalomban többször is találkozunk Újfalvi 
Imre perével. Zoványi Jenőnek és Nagy Gézának az Attraktor Kiadó Historia incog-
nita sorozatában megjelent művei – bár a 2000-es években láttak napvilágot – va-
lójában néhány emberöltővel korábban lezárt kéziratokkal van dolgunk (lásd fent).

Heltai János (sz. 1950) irodalomtörténész a heidelbergi peregrinációt kutatva fog-
lalta össze az Újfalvi-per tudnivalóit. Főként a Pareusszal való levélváltást helyezte 
a vizsgálat középpontjába, kiemelve, hogy a professzor a németországi gyakorlatból 
kiindulva írta meg válaszát a hozzá fordulóknak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
Újfalvi sorsának könnyebbedésében szerepe lehetett Bethlen Gábor udvari papjá-
nak, Keserűi Dajka Jánosnak, valamint Pareus leveleinek, s annak is, hogy az eljárás 
nem keltett általános rokonszenvet a magyarországi kálvinisták között.45

Ágoston István (1931–2017) lelkész, helytörténész korábbi szakirodalmat hasz-
nosító munkájára jórészt az előző évtizedek szemlélete jellemző. Újfalvit a „puri-
tánus küzdelmek első vonalbeli vitézé”-nek nevezi, „a korszakváltás »Keresztelő 
János« feladatát végző hírnöké”-nek, s a puritánok előfutárai közé sorolja. A pres-
biteriánusnak tartott Újfalvi perének értékelésében nem hoz újat, átveszi többek 
között azt a vélekedést is, hogy „Pareus Dávid szakértői véleménye is őt támogatta”, 
valamint, hogy Moldvában fejezte be az életét.46

Buzogány Dezső (sz. 1957) kolozsvári professzor egyházpolitikai mozgalom-
ként jelzi Újfalvi és társai küzdelmét, amely „elin dítója annak a harcnak, amelyet 
a puritanizmus és a pres biterianizmus folytatott az egyház megújításáért”. „Radi-
kális”-nak nevezi Újfalvi egyházújító kísérletét, s amennyire a homályos részletek 
ismerni engedik, valóban az is lehetett. Eredeti szövegekkel tűzdelt tankönyvében az 
1612 februárjában ülésező világi törvényszék jegyzőkönyvéből közöl egy részletet, 
melyből megismerhetjük mind a vádló fél, mind a védekező Újfalvi álláspontját.47

Az 1602. évi Újfalvi-énekeskönyv hasonmás kiadása 2004-ben jelent meg Ács Pál 
(sz. 1954) irodalomtörténész kísérő tanulmányával. Legújabban e tanulmány fog-

 43 BucsAy 1959.
 44 BucsAy 1985, 128.
 45 heltAi 1994, 85–91.
 46 ágoston 1997, 53–55.
 47 Buzogány 1999, 97–99.
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lalja össze a kutatástörténet fontosabb állomásait, rámutatva, hogy mennyi bizony-
talanság lengi körül Újfalvi nézeteit. A lelkészt sem dogmatikai, sem szertartásbeli 
újítással kapcsolatos vádak nem érték, közvetlen források hiányában az sem állapít-
ható meg pontosan, hogy milyen módon szerette volna megreformálni az episzko-
pális alapon működő Tiszántúli Egyházkerületet.48

Ugyancsak 2004-ben jelent meg Visky István (sz. 1976) lelkész, egyháztörténész 
terjedelmes cikke. Újfalvi ügyét „Nagyvárad történetének első egyházi koncepciós 
peré”-nek nevezi, és tágabb kontextusba helyezve megállapítja, hogy szorosan kap-
csolódik ahhoz a félszázados „párharc”-hoz, amelynek „egyik oldalán a reformáció 
egyházkormányzati és társadalomszemléleti kiteljesítését szorgalmazó magyar puri-
tánok, a másikon az egyház belső rendjét és kialakult struktúráit mindenáron védő 
hierarchia állott”.

Újfalvi fellépésének szellemi hátterét a peregrinációja során megismert angliai 
puritanizmusban és Petrus Ramus tanaiban keresi, majd cáfolja azt a tételt, mi-
szerint irigység vezérelte volna a Hodászi elleni fellépését. Úgy véli, hogy „a csen-
geri zsinat előtt szóbeli megegyezés lehetett a lelkészek között arról, hogy esperest 
választanak, de az azelőtt elhunyt püspök helyébe új püspököt nem.” A tiszántúli 
püspök Ecsedről Debrecenbe való költözésével került sor nyílt kenyértörésre a lel-
készválasztás idején. Kiemeli, hogy az 1608. évi váradi zsinaton elhangzott vádak 
főként a Hodászi működésével kapcsolatos problémák feltárására koncentráltak, és 
Hodászi általános érvekkel igyekezett megvédeni a püspöki hivatalt. A következő 
évi, ugyancsak Váradra összehívott zsinaton a püspök a tiszántúli esperesek részvé-
telével igyekezett elnémítani Újfalvit, míg 1610-re már nem maradt más ütőkártyá-
ja, mint „államigazgatási eszközök” (fejedelmi hatalom) igénybevétele. A reverzálist 
jogsértőnek tartja, mivel eleve megfosztotta az aláíróját bármiféle jogorvoslattól, 
majd megismétli Tóth Sámuel korábbi megjegyzését, miszerint Hodászi hamisította 
Újfalvi aláírását.49

A per világi szakaszával kapcsolatban megjegyzi, hogy a „vádirat jogi szempont-
ból furcsa keveréke a teológiai hitvitának és a becsületsértési pernek”, így valójában 
le sem lehetett volna folytatni, s csak Báthori Gábor közbelépésére járhatott el a 
bíróság. Bethlen Gábor ugyan szabadon bocsátotta a lelkészt, ám „nem vállalhatta 
rehabilitálásának kockázatát”, hiszen „az amúgy is törékeny erdélyi közállapotokat 
könnyen összezavarhatja egy ilyen döntés”. Másrészt szerinte az új fejedelemnek 
nem volt szüksége egy zavaros újító mozgalmára, s így Újfalvi elveinek teológiai 
helyessége ellenére sem akarta „megbolygatni a hatalmát támogató református egy-
házat.” Újfalvi 1616. évi kolozsvári felbukkanását azzal indokolja, hogy a város 
„református lelkésze és esperese Maróti Traszki Lukács volt, akit régi jó barátság 
fűzött Szilvásújfalvihoz. Az ő közbenjárására adtak Szilvásújfalvinak salvus con-
ductust, ami biztosította a számkivetett lelkipásztor számára, hogy máshol is kap-
jon élelmet és szállást.”50 

 48 áCs 2004, 5–8.
 49 visky 2004.
 50 visky 2004.
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Hevesi Andrea (sz. 1986) irodalomtörténész szerint Újfalvi különböző „vallási 
irányzatok felé érdeklődően közelítő személy” lehetett, aki a „belső széthúzás miatt, 
református hittársai üldöztetése elől előbb az evangélikusoktól kér segítséget, majd 
pedig az unitárius egyház segíti”. A moldvai száműzetést ugyanakkor nem tartja 
valószínűnek.51 Hevesi 2015-ben megvédett disszertációja a per utóéletét tekintve 
annyiban hozott újat, hogy Viskyvel szemben úgy vélte, nem a református Traszki 
Lukács segítette Újfalvit a kolozsvári tartózkodása során (1616 februárja), hanem 
az unitáriusoktól kapott támogatást, s talán „az első unitárius gyülekezeti énekes-
könyv megjelenésében is szerepe lehetett”.52

Konklúzió

A fentiekben 31 szerző munkáit alapul véve vizsgáltuk Újfalvi megítélését. A cím-
választás a képzeletbeli skála két végpontját idézve arra utalt, hogy a „boldogtalan 
zavarkeltő”-től a „haladó szellemű forradalmár”-ig milyen szélsőséges megállapítá-
sok között ingadozott az egyháztörténeti szakirodalom az elmúlt évszázadokban. 
Bebizonyosodott, hogy többnyire Újfalvit hibáztatták az ügy eldurvulásában, és 
csak kisebb részben, gyakran kifejezetten ideológiai okokból vetették fel Hodászi 
felelősségét. A kutatók többsége a puritanizmus előtörténetének részeként tárgyalta 
az ügyet, ám további vizsgálatot igényelne annak eldöntése, hogy milyen puritán ha-
tások érhették Újfalvit külföldi tartózkodása alatt. A következő évtizedekben meg-
erősödő puritán mozgalom képviselői (az említett Medgyesi Pál kivételével) jelen 
ismereteink szerint nem tartották előfutáruknak Újfalvit.

Egyházkormányzati értelemben többen felvetették (pl. Zoványi Jenő, Csernák 
Béla), hogy a tiszáninneni esperesi mintát szerette volna átültetni a Tiszántúlra. Ra-
dikálisnak és példa nélkülinek ez az elve tehát nem számított, emiatt aligha üldöz-
ték. Kitapintható ugyanakkor a személyes ellentét az ügy két főszereplője: Újfalvi 
és Hodászi között, Debreceni Ember Páltól kezdve (némiképpen talán eltúlozva a 
jelentőségét) többen erre alapozták az ügy tárgyalását.

Újfalvi megítélésében ki lehet mutatni egyértelmű tendenciákat. A 18–19. szá-
zadban irigységtől vezérelt, nyughatatlan lelkésznek tartották, aki felforgatta a re-
formátus egyház rendjét. A 20. század második felében jellemző volt az ideológiai 
alapon működő, heroizáló (osztály)harcos megközelítés. A szerzők általában igye-
keztek kialakítani (egy többé-kevésbé az elődök munkáiból táplálkozó) alakzatot, 
amely aszerint kapott pozitív vagy negatív megítélést, hogy az adott kor szelleme 
milyen nézőpontot követelt meg.

 51 hevesi 2014, 31–39.
 52 hevesi 2015, 10–11.
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Tóth Endre (1899–1970) előadásában hallottam először Újfalvi keserves történetét. 
Te, Imre! – Így szólította Hodászi Lukács szuperintendens rabként előállított koráb-
bi kollégáját, a paraszttá lefokozott egykori rekort és esperest. Kitörölhetetlen az 
élmény, fülembe csengett, valahányszor Újfalvi nevével találkoztam később. Újfalvi 
ügyéről egyháztörténész professzorom érzékeltette, hogy ez távolról sem tisztázott. 
Néhány évvel később az egyházkerület legrégibb jegyzőkönyvét megnéztem, és jött 
az első meglepetés. Hodászi Lukács saját kezűleg beírt rövid megjegyzései között 
döntő további adatokra nem bukkantam; ahogyan Kiss Sándor alapos tanulmánya 
már megjegyezte, még Újfalvi elítélése sincs beírva.1 Ekkor kezdtem megérteni, hogy 
Tóth Endre miért tért ki a határozott válasz elől, mikor óvatosan noszogattam vol-
na, hogy jelentesse meg, amit nekünk elmondott. Emlékeimből előszivárgott 2017-es 
előadásomra készülve, hogy firtattam volna további részleteket és okokat Kiss Sándor 
tanulmánya és más írások nyomán a zenebonás Imre pap ügyéről. Fölvetődött ben-
nem, hogy Újfalvi és Szenci Molnár Albert kapcsolata is megoldatlan. Támpontokat, 
adalékokat kerestem, hogy vajon Újfalvi énekeskönyvi koncepciója hozzájárult-e az 
összeütközéshez, avagy abból nem származhatott-e ellentét, hogy a liturgikus kiad-
ványok zsinati elfogadását és jóváhagyását is óhajtotta Újfalvi, de ez sem akkor, sem 
a 17–18. században nem történt meg. Hiába keresgéltem. Megformálódott közben 
az a nézetem is, hogy a református egyházat megmentette a széthullástól a középkori 
szervezet átörökítése, mert tovább működtek a fraternitások, és közösségi irányítás 
fogta össze a hatásköröket.2 Károlyi Gáspár kerületében nem is volt 1734-ig püspöki 
tisztség. Ordinációs joga révén azonban valamennyi esperes ügyvezető püspöki jog-
kört gyakorolt. Mégsem volt összeütközése Károlyinak, aki soha nem volt püspök, 
az ellenfelei által Péter pápának csúfolt Melius Juhász Péterrel (őt pedig Huszár Gál 
pispeknek nevezte). Tudtam diákként a liberális Zoványi Jenő eltávolításáról, ezért 
úgy véltem, a régi példákat a saját hadakozásai függvényében értelmezi.3 Hamar 

 1 Generalis Synodus, Várad, 1612. február 19., „A depositiot nem foglalták jegyzőkönyvbe.” 
Lásd: kiss S. 1959, 236. Utal rá, hogy három lapon van rövid bejegyzés.

 2 Például presbiteri egyházszervezetünktől eltérően akkor még nem polgári foglalkozású, azaz 
nem lelkész egyháztag a presbiter jelentése, a presbitérium pedig a prédikátorok testületével volt 
azonos. Ezt Miklós Ödön úttörő tanulmánya tisztázta. Mások hasonló kutatása nem követte, 
Keserű Bálint azonban rá is hivatkozik, Kiss Sándor nyomán. keserű 1968, 4.

 3 Zoványi Jenő (1865–1958) folyamatosan perben állt egyházi vezetőkkel és intézményekkel. 
Kényszer-nyugdíjaztatásáról írta: „1901. tanárnak hívták meg sárospataki theol. akadémia 
egyháztörténelmi tanszékére. Tudományos meggyőződése miatt 1910. ápr. elveszítette hivata-
lát, de perújítás útján 1912. ápr. visszanyerte azt, közben a székesfővárosi levéltárban töltvén 

Fekete Csaba

ÚJFALVI PERÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA



{Fekete Csaba: Újfalvi perének újragondolása}

25

rádöbbentem a Hercegszőllősi meg a többi kánonból, hogy akit szuperintendensnek 
választottak, annak beszámolási kötelezettsége volt; zsinati megbízás és a szeniorok 
(esperesek), illetve tudós és tekintélyes prédikátorok megkérdezése nélkül nem cse-
lekedhetett. Sőt az evangélikusok a két felekezet szétválása ellenére ugyanezt az em-
lített kánont legtöbbször szó szerint őrizték, hozzáadva helyenként némi többletet. 
Ezért mondhattam volna Hodászi püspöktársának Újfalvit, a bihari szeniort. Aztán 
Melius Juhász és mások is igen komolyan vették a vétkesek eltiltását, de a bűnbánó 
visszafogadását úgyszintén, amint életét megjobbította. Mindezeknek letéteményese 
volt – többek között – a korábbi döntéseket összegző Articuli majores (Gönci Kovács 
György is kiadta). Ennek fényében kellene értelmeznünk Újfalvi ügyét.

Nincs adatunk arra nézve, hogy miként működött Újfalvi esperesként, azaz ho-
gyan prédikált, hogyan vizitált, hogyan felügyelte az iskolákat. Jó volna tudnunk, 
hogyan folyt a szertartás énekes része, amit ő vezetett, mennyit és hogyan énekelt a 
kántorral a diákok liturgikus kara és a gyülekezet Váradon. Azt sem mondhatjuk 
meg, miként állította maga mellé három egyházmegye prédikátorait, Debreceni Em-
ber Pál állítása óta senki nem közölt erre megvilágosító adatokat. Dokumentálatlan, 
később hogyan hagyta magára mindenki. Tisztázott nézeteket vallott-e és teljesen 
vétlen volt-e az ismételten kirobbantott ügy végsőkig feszítésében? 

Hodászi Lukács egyetlen halotti beszédét ismerjük, de nem tudjuk, hogyan pré-
dikált hétről hétre. Ismerjük Félegyházi Tamás és Károlyi Péter hitvallás-magyará-
zó művéhez írt előszavát Félegyházi Újszövetségének kiadása mellett, és az egyházi 
hatalomról megjelent tételek mellett másról nem tudunk. Debreceni Szappanos Já-
nos a Lukács pap énekében4 megszépült emlékezetéről vall, amely másolatokban 
hosszabb időn át terjedt. Nincsenek adataink annak kimutatására, hogy ez vala-
mely részében valótlan lett volna. Pártján állott Hodászi utóda, Milotai Nyilas Ist-
ván, aki tőle tanulta a szokásos liturgiát, s aki megakadályozta volna, hogy Újfalvi 
büntetését enyhítse a fejedelem, mikor Bethlen Gábor száműzetéséről döntött. 

Visszatekintés

Keserű Bálint úttörő kezdeményezése miatt5 idézzünk fel néhány részletet emlékez-
tetőül, mert ilyen mozzanatok további értelmezésére kevés a példa 1972 óta. Keserű 
Bálint közlése betű szerinti, e tekintetben is a legelső. Valóban, „egy rövid közle-
mény nem pótolhatja a teljes publikálás, vagy az átfogó értékelés hiányát. Megteheti 
viszont az első lépést.” Azt aligha mondhatjuk, hogy a közreadás, az első lépés óta 
„a szöveg majdnem hiánytalan”.6 Az elhagyás jegyzékét látjuk alább. Az olvasható-

be hivatalt. 1914. aztán a debreceni egyetemre neveztetett ki az egyháztörténelem tanárának. 
A konventi bíróság 1920. elvette lelkészi jellegét, felettes hatósága pedig 1922. nyugalmazta.” 
zoványi 1940, 533.; zoványi 1977, 707.

 4 rmkt Xvii/1, 260–266.
 5 keserű 1972, 53–58.; keserű 1968, 3–16.; keserű 1970, 3–46.
 6 Hangoztatja a teljes anyag publikálásának igényét, majd bevezetője lezárásaként állapítja meg 

így: keserű 1972, 54. 
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ság kedvéért egyszerűsített, a mai helyesírási szokásainkhoz közelítő átírást válasz-
tottam. Célom nem a jegyzetelt kritikai kiadás pótlása volt, hanem az előkészítése.

Újfalvi Imre peres ügye

Báthori Gábor fejedelmi utasítására történt Újfalvi ügyében az a zsinati per, amely a 
korábbi évek csatározásait lezárta és megfosztotta tisztségeitől. 

„…Intjük kegyelmeteket, hagyjuk és parancsoljuk serio, hogy mihelt az Generalis 
Synodus Szilvásujfalvi Imrét deponálja, mindjárt kegyelmetek meg fogván, törvént 
szolgáltasson reá, és az mint az törvényhez, kegyelmetek minden excipiálást hát-
ra vetvén, sem reánk való appellálásával, mindegyaránt halogatás nélkül legitime 
exequálja kegyelmetek…”7

Jórészt egyházszervezeti és kormányzási kérdés Újfalvi ügye. De ez milyen történel-
mi körülményeket és milyen teológiát jelent hazai összefüggésben? Szükséges, hogy 
a 16–17. század hazai protestáns törvénykezésében is járatos jogászok boncolják ezt 
a máig lezáratlan ügyet. Ha lehetséges, új adalékok fényében. Hangsúlyoznunk kell 
a két magyar hazában kialakult helyzetet. Akármilyen ember és fejedelem volt som-
lyai Báthori Gábor, erdélyi fejedelemként supremus episcopus tisztség birtokosa-
ként cselekedett.8 Tisztségét általában udvari prédikátora és kapitánya által gyako-
rolta. Dönthetett a fejedelmi hatalom képviseletében, így rendelte el ekkor azt, hogy 
a közzsinat tisztségéből letegye Újfalvi Imrét. Ne mellőzzük még a fejedelemnek az 
iménti idézetet bevezető mondatát:

„Minthogy pedig fejedelmi tisztünk szerént minden rendekre gondot akarunk vi-
selni, kivált képpen az Isten tisztességére és az eklézsiákban való egyességnek meg 
maradására…” 

 7 Várad, 1612. január 7., Synodalia, 252.; siNAi, 2a.
 8 Mai napig érvényben van a lutheri Landeskirche rendje Finnországban, tehát az államfő az evan-

gélikus államegyház feje. Teológiai megokolása Melanchthontól ered, eszerint „az egyház élén a 
fejedelem áll, aki az egyház egyedüli szervezője és kormányzója. Ő állít a gyülekezetbe lelkészeket, 
akik nemcsak az igehirdetői s a sakramentomok kiszolgáltatói, hanem az egyház törvényadói, 
fegyelmező bírái is.” (kAthoNA 1939, 34.) Ez a rend nálunk pontosan így nem érvényesülhetett, 
módosított hazai változata szerint a lelkésztestület kormányzott kerületi és zsinati szinten. Beha-
tóan foglalkozott ezzel, Hodászi tételeit is említve, miklós 1942. Elnökölt ellenben a fejedelem az 
ágostai és helvét hitvallásúak, valamint az unitáriusok hitvitáin, és döntött, kinek az érveit fogadja 
el. Miksának kellett jóváhagyásra felterjeszteni a Debrecen-Egervölgyi Hitvallást. János Zsigmond 
megerősítette Melius Juhász Pétert pispek tisztségében. Ugyanezt tette Báthori Gábor Hodászival. 
Ez a közjogi és politikai rend Újfalvi és Hodászi ideje előtt kialakult, Révész Imrét is foglalkoztatta, 
hogy nálunk később sem lehetett kizárólagos a zsinatpresbiteri egyházkormányzás. A fejedelem 
és a patrónusok támogatása nélkülözhetetlen maradt az ellenreformációs fenyegetés légkörében.  
A Kanizsai Pálfi János-féle presbitérium bevezetését is Enyingi Török István (?–1618) hagyta jóvá 
előzetesen, máskor meg a várkapitánytól szereztek jóváhagyást a prédikátorok fegyelmi ügyekben.



{Fekete Csaba: Újfalvi perének újragondolása}

27

A másolat kezdő levele (Synodalia, 251.)
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Ez a helyzet meglehetősen eltér a német fejedelemségek, illetve Zürich vagy Genf 
városának vezetése és az ottani református egyház viszonyától, amelyről a Második 
Helvét Hitvallás 30. fejezete államtanát fogalmazta meg, tehát a polgári hatóság 
és a református egyház kapcsolatát. Újfalvi az erdélyi helyzetet nem fogadja el úgy, 
mintha nem hitcikkely kérdése volna. Támadta a beilleszkedést az adott helyzetbe, 
tehát a fejedelem egyházi legitimitásának elfogadását, amint ezek a védekezésül el-
mondott szavai mutatják. Felrója, hogy akiket bírál,

„az fejedelem privilégiomát forgatják, ha úgy vagyon, amint értegettem: Írás ellen 
vagyon, és ő felségét arra vitték, nem jól cselekedték, tanítók lévén. Az vármegyék 
is, hogy bévették, nem jól cselekedték.”9

Ebben a politikai és hatalmi helyzetben kellene mérlegelnünk, hogy miket mondott 
és írt Újfalvi Hodászinak és Hodásziról. Alább visszatérünk arra, hogy ma sincs 
minden kiadva. Hodászi felperes beszédében Újfalvi hűtlen voltát hangsúlyozta: 

„Te Újfalvi Imre… Elsőben incidisti in notam infidelitatis… Mert mikor engemet 
Hodászi Lukácsot… az Eklézsia… erre az püspökségnek tisztire választott volna, 
te is engedelmes voltál, de nem csak engedelmes voltál, hanem sőt mindeneknek 
felette te kértél engemet, hogy fel végyem és ebben a tisztben szolgálnék…”10 

Zsarnoki uralom túltengése sem kell hozzá, emberileg nehéz volna győzködnünk, 
ha csak nem a korábbi szembeállítást akarjuk erősíteni, hogy bosszúvágy szállta 
meg a püspököt, ennek alárendelt mindent, ezért nem tűrte a haladó reformszándék 
képviselőjét, Újfalvit. Az elődei gyakorlatába beletanult, élete utolsó éveit taposó 
szuperintendens alig lehetett rá egykönnyen képes, hogy türelemmel fogadja az el-
lenreformációs helyzetben, mikor engesztelhetetlen elítéléssel támadja valaki az őt 
felszentelő társai köréből (a szuperintendenst a szeniori testület szentelte fel). Azzal 
szembesült tehát Hodászi, ha tekintélyes céhmester haló porai felett kellett hirdetnie 
az örökélet beszédét, hogy összesereglenek a környék prédikátorai és gyülekezetei, 
mert a szertartást a pápistaság kerítője, Hodászi Lukács szuperintendens vezeti.  
A vád közvetett támadás – bár közvetlennek is tekinthető – a társadalmi berendez-
kedés ellen. A fennálló társadalmi rendből következett, hogy Báthori Gábor dip-
lomája Hodászit megerősítette püspöki tisztségében (1608. július 26.).11 Rosszall-
va említi ezt Kiss Sándor, mintegy bizonyítékaként a hatalomszerzésnek,12 holott 
korábban Melius Juhász Pétert is megerősítette püspökségében János Zsigmond. 
Nemeslevelet is kért és kapott Hodászi, ahogyan mások is. Ígéri számos bizonyság 
előtárását védekezésében Újfalvi 

 9 Synodalia, 261.; siNAi, 6b.; keserű 1972, 57.
 10 Synodalia, 253.; siNAi, 2b.; keserű 1972, 55.
 11 kiss s. 1959, 229.
 12 kiss s. 1959, 230.
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„a régi eklézsiának praxisából, meg is írta Európának Isten után fő mestere, Johan-
nes Calvinus Lib. 4. c. 11. et 15.”13 

Ez a hivatkozás a Szenci Molnár fordítása szerint a közel negyven lapra terjedő két 
fejezetet jelenti. Ezeket:14 

1. Az anyaszentegyháznak itílettételi hatalmárul, és az azzal való vissza élésről, az 
minémű láttatik az pápistaságban.

2. Az keresztségről, avagy szent mosódásról.

Mindeddig nem ismert olyan kísérlet, amely legalább körvonalazná, hogy Újfalvi 
a keresztség szertartásának hazai református gyakorlatával és értelmezésével kap-
csolatban mit és milyen érveléssel kárhoztatott és támadott mint pápistaságot, és 
miként óhajtotta volna ennek javítását a saját gyakorolta szerint? Hodászi erre így 
hivatkozott: 

„azt mondtad, hogy az mely Szent Sacramentomokat ki kiszolgáltatunk is, nem 
igazak, és gyermekedet is inkább kereszteltetnéd arrius [unitárius] pappal, hogy 
nem mint velünk; efelett ez elmúlt vasárnapi reggeli prédikációm után, mind min-
ket, s mind az egész keresztyénséget, eretnekeknek, hamis hitűeknek kiáltottál, én 
magamat Babyllonai kurvának írtál…”15 

Hogyan végezte a keresztelési szertartást Hodászi? Némi fogózónk van, Milotai Nyi-
las István ágendájának leírása 1621-ből, amelynek forrása a 16. század második felé-
nek debreceni gyakorlata, ezt ő éppen Hodászitól meg az első lelkészi tisztséget viselő 
Sárközi Tálas Jánostól tanulhatta debreceni diákként.16 Nincsen azonban semmiféle 
támpontunk arra, mi történt másként a szertartásban Váradon, ami a hitvallásoknak 
jobban megfelelt volna. Említhető volna egész sor kérdés, amely vitatott lehetett: a 

 13 Synodalia, 259.; siNAi, 5a. keserű 1972, 56. 
 14 kálvin 2009, 1232–1250. (Hibásan ismétlődő lapszámozás: 1329–1349.) 
 15 Synodalia, 254.; siNAi, 3a. keserű 1972, 55. 
 16 Sárközi Tálas Jánost (kb. 1560–1597) az egri esperességből 1593-ban hívták meg debreceni első 

prédikátornak. Milotai Nyilas István 1596–1699 között tanult Debrecenben, Újfalvi ugyanakkor 
volt rektor, majd 1599-ben már debreceni prédikátor, amikor Milotai Nyilas szeniori évét töltötte. 
1604-ben esperesnek is megválasztották Újfalvit. Hodászit visszahívták Ecsedre 1603-ban, akkor 
Milotai Nyilas volt a debreceni rektor; ezután választották prédikátornak Nagykállóra, majd 
Szatmárra. 1607-ben (ez évtől szokás emlegetni ellentétét Hodászival) Újfalvi debreceni esperes-
ségét bihari esperességre cserélve távozott Váradra, amikor már Hodászi volt a szuperintendens. 
Hodászi előbb Nagyecseden másodprédikátor volt, ugyanilyen rangban 1595-ben hívták Deb-
recenbe. 1603-ban visszahívták Ecsedre első prédikátornak. 1604-től haláláig Debrecenben volt 
prédikátor és szuperintendens. Elmondja Milotai Nyilas Agendája elején (a Bethlen Gábornak 
szóló ajánlás után) Az kegyes olvasóknak: „Ím én, az én Krisztus Jézusomnak alázatos egyigyű 
méltatlan, hivatalos, szegény szolgája, azt az szolgálatnak formáját, melyet Debrecennek keresz-
tyén városában, negyedfél esztendeig tanuló deák koromba, egy esztendeig s-néhány holnapokig 
scholamester koromban láttam, hallottam és amaz boldog emlékezetű nagy apostoli emberektűl, 
Hodászi Lukácstúl és Sárközi Jánostól tanultam…” (Lásd: milotAi NyilAs 1621, B4a)
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keresztelőmedence megléte vagy eltávolítása, a megmerítés vagy a keresztvíznek a 
csecsemő fejére csurgatása, vagy egész testének leöntése, illetve a keresztszülők in-
tézményének elfogadása vagy elutasítása, vagy előzetes oktatása. Sokan elvetették a 
gyermekágyas édesanya szertartási keretbe foglalt első templomlátogatását.

Kálvin másik fejezete az egyházi hatalom gyakorlását veszi célba. Újfalvi vitatja 
azt is, hogy ez gyakorlati szokás, vagy pedig hittétel. Ezzel kapcsolatban Kálvin egy 
másik caputjára Hodászi szintén hivatkozik, mikor ezzel kapcsolatos véleményét 
összegzi Pareus számára, ez alább majd következik. Nem hivatkozhatunk itt sem 
beható elemzésre.

Pillanatnyi felfortyanás vagy összeszólalkozás helyett hosszan és lassan érlelődő 
folyamatnak kellett rejlenie a végül kibékíthetetlenné fajult ellentét mögött. Talán 
még Újfalvi debreceni rektorsága vagy prédikátorsága idejétől fogva. Emlegették 
Hodászi hatalmaskodását készséggel, különösen a népszerűnek számító írások, de 
elfeledkeztek támogató adatok felkutatásáról. Újfalvi ügyének folyamatos kialaku-
lása sem áll előttünk elég világosan, adatok hiányában ezt nem is remélhetjük. Utal 
erre a folyamatra maga Újfalvi: 

„Vagyon 20 esztendeje, hogy én értegetek efféle effectusokat, abususokat; de – fél-
vén attul, kiben most estem, nem mertem indétani.” 

Visszautal arra az elkötelezésre szintén, amelyet a szertartáson elhangzott tanítá-
sok ismételten hangoztattak, hogy a keresztséggel és az úrvacsorával való élés a 
lelki-szellemi vitézkedés vállalásával jár, hadakozással a bűn, világ és a hamis hit 
ellen, ennek értelmében vádolja Hodászit:

„ő kegyelme meg esküdt, hogy a pápa tudományát rontja, mostan pedig építik”.17 

Nem tudjuk, hogy ez intézkedésekben, szertartásokban és prédikációkban miként 
jelenik meg és miként építik a bécsi béke utáni helyzetben a pápa tudományát Ma-
gyarország keleti és erdélyországi részén a helvét hitvallású prédikátorok. Itt is tág 
tere van a ráfogásoknak és képzelődéseknek.

Mindez csupán emlékeztető a zűrzavaros és tisztázatlan helyzet összetett voltára. 
Lássuk ezután, hogy Keserű Bálint tanulmányában mire nem terjeszkedett ki, azaz 
némely fellelhető, de máig kiadatlan dokumentumrészletet. Eközben tovább élnek 
Tóth Ferenctől örökölt mondatok.18

*

 17 Synodalia, 262.; siNAi, 7a.; keserű 1972, 57. 
 18 Nem tudományos kiadványnak készült, mégis mértéktartó Csernák Béla munkája, amelyet az 

egyházközség történetéről a helyi gyülekezet lapjában közölt 1943-ban. Önálló füzetként 1992-
ben jelent meg. Lásd: Csernák 1992, 135–145.
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Harmincnál is kevesebb negyedrét levél terjedelmű a megmaradt összes kézira-
tos anyag, amiről eddig tudomásunk van. Valamennyi szakaszában rejtőzhet 
még olyan közlés vagy célzás, amely segíti a jövendőbeli tisztázást, esetleges 
csatlakozó anyagok megtalálását. Ezért érdemes folytatnunk Keserű Bálint kez-
deményezését, és törekednünk a szerencsésen megmaradt másolatok hiánytalan 
közreadására, mert Várad pusztulása (1660) után az eredeti jegyzőkönyv aligha 
maradt meg. Lássuk, mely részleteknek a kiadása hiányzik Keserű Bálint közlése 
óta is.

I. Újfalvi Imre levele Hodászi Lukácshoz (1611. január 8.) és Hodászi Lukács 
válasza (1611). Ennek a két levélnek az említése szintén hiányzik Keserű Bálint köz-
leményéből. Forrásukat is elárulja Szilágyi Benjámin István gyűjteménye: 

„Transcripsi iste 27. Februarii, dominica reminiscere. Johannes Kecskeméthi P. E. 
Cassoviae”.19

Kassáról származik az időleges megbékélés utáni újabb vádló levél másolata, ez 
alighanem hamarosan eljutott az ügyben érdekeltek köréhez. Nincs földerítve, fel-
tehetően Újfalvinak a felvidékiekkel való kapcsolatából is következik a levél meg-
őrzése, esetleg terjesztése. Újfalvi maga erre a kapcsolatra ismételten hivatkozik 
perében. Másként azonban a felvidéki gyakorlatban is megtalálja ugyanazokat az 
elfajulásokat, amelyeket szintén helytelenít mind Hodászi és mind a többi lelkész 
tanításában.

II. A bíróság tagjainak felsorolása szintén elmaradt. Lehetséges pedig, hogy a 
szerencsés kutató további írásokat, vagy legalább nyilatkozatokat, illetve hivatkozá-
sokat találhat a jövendőben a felsorolt nevekhez kapcsolódva. Kipontozás mutatja 
Keserű kiadásában (jóllehet a két napon át folyó perre összpontosít), hogy nem hi-
ánytalan Báthori rendeletének bevezetője, az eljárás folytatása szintén nem (1612. 
január 7.), valamint a Hodászi beszédének bevezetője.20 A vádbeszéd hat pontjából 
is van némi elhagyás.

III. Nem hiánytalan a tárgyalás második napjának szövegkiadása sem.21 Kiemel-
ve a lényegesnek tartott részleteket, az összekötő részeket kipontozás helyettesíti, 
magát a tárgyalás menetét nem teljességében tükrözik a közreadottak, csupán Ho-
dászi felperesként előterjesztett vádolásának és Újfalvi viszontvádjainak kiemelt 
szakaszai jelentek meg.

IV. Hodászi ügyvédjének válaszbeszéde sem hiánytalan. Sorolja Keserű Bálint 
Újfalvinak a vád bizonyítékaként bemutatott öt levelét, de ezek szövegét sem közli. 
Keltezésük: 1610. november 10. Ez nem magánlevél, hanem az aláírt kötelezvény 
(Debreceni Ember Pálnál megjelent). Megvan a börtönből írt négy levél (1611. de-

 19 Literae Emerici Szilvás Újfalvi, ad Reverendem Dominum Lucam Hodaszium missae. Res-
ponsio Domini Lucae Hodászi ad epistolam calumniosa E. Sz. U. = Synodalia, 244–246., 
247–250.; siNAi, 13a–15a (52–55.).

 20 keserű 1972, 55.; Synodalia, 251–253.; siNAi, 1a–2a.
 21 keserű 1972, 56.; Synodalia, 256–258.; siNAi, 4a–8a.
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cember 2., 1611. december 17., egy keltezés nélküli [1611. december?], és 1612. 
február 18.).22

V. Az Újfalvi sorsához magyarázatul szolgáló lezárást csak említi Keserű Bálint 
közlése.23 Megállapítja, hogy a másolat későbbi, 1615-ben vagy a következő évben 
írhatták le, és hogy a jegyzőkönyv aligha teljes. Kellett készülnie a fejedelem szá-
mára, van is rá utalás. Kérdéses, hogy ezt a másolatot valóban mondhatjuk-e a per 
hiteles és teljes jegyzőkönyvének, és állíthatjuk-e – szintén egyetlen támogató adat 
nélkül –, hogy Újfalvi üldözői szántszándékkal eltüntettek korabeli iratokat. 

Említetlen maradt, hogy része az ügynek Pareus két válaszlevele, főleg a teoló-
giatörténeti kapcsolatok miatt. Közölte ezeket Debreceni Ember Pál. Pareus már 
Hodászi halála után küldte a leveleit Debrecenbe. Velük együtt nem talált illő elem-
zőre a Hodászi nyomtatásban megjelentetett 16 tétele sem,24 noha mindez Pareus, 
tanítványai, Heidelberg és a magyarok kapcsolatában kitüntetett helyet érdemelne.

Kiss Sándor hivatkozik Debreceni Ember Pál közlésére; akinek egyháztörténeté-
ben vannak máshonnan nem ismeretes említések, például más nem közölte Pareus 
leveleit.

Szintén elmaradt az a hivatkozás, hogy nem csupán a Váradon leírt, a fejedelem 
tájékoztatására szánt, hanem valószínűleg több másolatban elterjedt feljegyzések 
maradtak korunkra. Más forrásból származott a Sinai Miklós által megőrzött ké-
sőbbi másolat, ezt szintén hasznosította Kiss Sándor.25 Ma is megtalálható, tartal-
ma a következő:

1. Processus Judicialis contra Emericum Újfalvi turbatorem Ecclesiarum Hungari-
carum.26 Eme másolat szövege nagymértékben egyezik a Szilágyi Benjámin István 
gyűjteményében találhatóval, Sinai Miklós helyenként saját kezűleg javította az 
ismeretlen másoló (diák?) esetenkénti elhibázott olvasatát.

2. Milotai Nyilas István és tiszántúli lelkésztársainak körlevele a vármegyékhez és 
városokhoz (1615), hogy ne fogadják be Újfalvi Imrét.27 Ez mostanáig kiadatlan 
volt, szövege alább következik.

3. Literae Emerici Szilvás Újfalvi ad Rev. Dnum Lucam Hodászium missae. – 
Responsio Domini Lucae Hodászi ad Epistolam calumniosam Emerici Szilvás 
Újfalvi.28 E két levél szövege csaknem szó szerint egyezik a Synodaliában talál-
hatóval, csupán apró eltérések vagy elírások vannak; szóváltozatok, módosítá-

 22 keserű 1972, 57–58.; Synodalia, 263–268.; siNAi, 8a–10b.
 23 keserű 1972, 58.; Synodalia, 268–271.; sinai, 10b–11b (49–50). 
 24 RMNy 1009; nem regisztrálja a leírás, hogy Debreceni Ember Pál kiadta szövegét. Egyetlen pél-

dányát a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár őrzi, hasonmás kiadását lásd a kötet végén.
 25 siNAi, 1a–16a.
 26 Sárváry Jakab köttette össze a töredékes kéziratokat 1865-ben, de elvétette az Újfalvira vonatko-

zó szöveg összefüggését, a leírás kezdetét és folytatását. Mostanáig a fol. a 1–8. más aljelzettel kü-
lön volt, kötetlenül. A siNAi 509/35. Közvetlen folytatása ennek a fol. 9–16. Egyéb másolatokkal 
egybekötve ez Sinai-féle gyűjteményében az 509/50 aljelzettel volt található. Most folyamatosan 
végigszámozva hivatkozom rá, szükség szerint a korábbi foliálás adatát megadom zárójelben.

 27 siNAi, 12a–12b (51). Említi deBreceNi emBer 2009, 254.; deBreceNi emBer, 1728, 355.
 28 siNAi, 13a–16a (52–55).
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sok, szinte végig az interpunctio elhagyása, és jóval későbbi a helyesírás. Azaz 
más sorrendben tartalmazza ugyanazokat a szövegeket Sinai másolata, mint a 
Synodalia.

Nem volt tehát teljesen ismeretlen az Újfalvi-per a 18. században, Bod Péter, majd 
Tóth Ferenc ébren tartotta, és idős Révész Imrének az egyházkerületi jegyzőkönyv-
höz írott levéltári regesztái révén (amelyeket kiadott és kiegészített Tóth Sámuel) 
tájékozódhattak az érdeklődők. Szemelvények válogatása történt meg a közlés 
hiányainak pótlására jelen dolgozat megírása során. De azután, amint lehetőnek 
mutatkozott az előadások szerkesztett változatának megjelentetésére, tanácsosnak 
látszott az egész anyag közreadása.

Énekeskönyveink és az Újfalvié

2004-ben látott napvilágot H. Hubert Gabriella opusa, az 1700 előtti protestáns 
énekeskönyvek teljes anyagának és szerkezetének áttekintése.29 Az összehasonlítás 
szemléletesen mutatja a többnyire alig megokolható változásokat, huzamosan meg-
őrzött énekeket, amelyek között váratlanul fölbukkanó és eltűnő is van. Már a korai 
időkben gyakori, később egyre inkább általános a névtelenség, az előszavak és más 
keletkezési adatok sokszor pótolhatatlan hiánya végig a 17–18. század folyamán.  
A 17. század végétől az addig ismert szerzői adatokat is elhagyták. Így tekintve 
nem azonosulhatunk azzal a megítéléssel, amely szerint Újfalvi Imrének a koráb-
binál értékesebb énekeskönyvi típust kellett volna tulajdonítani kora református 
egyházában, nevét és előszavát ennek értelmében őriznie kellett volna az egyház 
vezetésének. Ehelyett eltüntették nevét és emlékezetét. Nem tüzetes himnoló giai 
vizsgálatból ered a summás megítélés. Ellenben jól illeszkedik a 20. század köze-
pének általános szellemi légkörében Újfalviról megalkotott képbe, amely a feudá-
lis rend és a klerikalizmus ellen lázadót emelte zászlójára.30 Újfalvi nem alkotott 
semmiféle új énekeskönyvtípust, Huszár Gál óta öröklődött szerkezetet és beosz-
tást folytatott javításokkal, de lényegileg változatlanul. Törölt is énekeket, nem 
csak hozzáadott a kéziratos hagyományból átvett régebbieket.31 Lássunk néhány 
példát.

Nagybáncsai Mátyás: Ne hagyj elesnem, felséges Isten. 1579 óta része a reformá-
tus énekeskönyvnek, őrizte lőcsei, váradi, kassai énekeskönyv, megvan az unitáriu-

 29 H. Hubert Gabriella közreadta jegyzetelt kritikai kiadásban a 16–17. századi énekeskönyvek 
előszavát. Újfalvi 1602-es előszava (RMNy 886 [1]) H. huBert 2004, 390–400. 1598-as ha-
lottaskönyvének előszava (RMNy 886 [2]) H. huBert 2004, 401–402. Gönci Kovács György 
1590-es előszava (RMNy 1107) H. huBert 375–377. Csáktornyai János debreceni nyomdász 
1590-es ajánlása (RMNy 640) H. huBert 2004, 378.

 30 Lásd a kötetben Oláh Róbert tanulmányát.
 31 H. Hubert Gabriella kézikönyve táblázatban viszonyítja az 1635-ös lőcsei kiadáshoz a számba 

vehető 358 darab 16–17. századi ének előéletét és utóéletét: H. huBert 2004, 1/A függelék, 
287–309. 
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soknál is, beiktatta az énekes imakönyv (Debrecen, 1641) stb. 1700-ban visszake-
rült Debrecenben is az énekeskönyvbe, mai napig használatos.32 

Az Írás rólad, felséges Isten, bizonnyal azt mondja,
Hogy valakinek te benned vagyon szíve nyugodalma,
Az olyan ember meg nem szégyenül, mert te vagy oltalma.

Mire bánkódol, ó, te én szívem; 1590 óta, unitáriusoknál is megvolt ez a németből 
átdolgozott ének, Szenci Molnár szintén megőrizte (Oppenheim, 1612), közölte a 
lőcsei énekes imádságoskönyv (Debrecen, 1641), valamint a váradi, majd a kolozs-
vári is átvette.33

Minden, ami e világon vagyon,
Ezüst, vagy arany s egyéb vagyon,
Akármi légyen az,
Csak kevés ideig tarthat,
És idvességet nem adhat.

Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat; ez a németből fordított ének Georg Thym 
(1541–1569 k.) szerzése, Várad 1566 óta megjelent magyarul, unitáriusoknál is meg-
van, már 1620-ban visszakerült Debrecenben az énekeskönyvbe, mai napig haszná-
latos.34 Takaros négysarkú versekbe öltöztette az ismeretlen magyarító.

Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját,
Ne hagyd hiába az ő szent halálát,
A mi Urunknak keserves nagy kínját,
Az ő áldozatját. 

El-bémégyünk nagy örömben. Templomba menéskorra és templomba érkezéskorra 
alkalmas énekelni (1586 óta, az 1602–1614 közötti bártfai énekeskönyv megőriz-
te).35 Már 1616-ban visszavették Debrecenben, ma is használatos. Formája ritka, 
alkalmas felelgetős éneklésre, a kántor vagy az énekes diákok kezdő félsorára ál-
landó refrénnel válaszolhatott a gyülekezet, ezt gyakorolhatták a település széléről 
indulók harangszó jelzésére templomba indulva. Például:

 Kántor:  Örvendezünk mi szívünkben
 Gyülekezet: Felséges Isten!
 Kántor:  Mert bejutottunk immár te elődbe, A te templomodba,
 Gyülekezet: Felséges Atya Isten!

 32 RPHA 1052.
 33 RPHA 999.
 34 RPHA 1469.
 35 RPHA 329.
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Jó okkal egyik énekről sem mondhatunk elmarasztalást, a törlés oka ismeretlen, 
szempontja és helyessége kérdéses. Legalább annyira illik vitatnunk, mert akár li-
turgikus, akár költészeti okon – ha vannak is mellette szóló érvek – a hazai isten-
tiszteleti élet aligha nyert ilyen énekek törlésével. Talán csak az énekek számának 
korlátozása vezette Újfalvit. Hozzájárul, hogy nem ösztönzött további és még jobb 
énekek felkutatására és jobbra cserélésre; ehelyett szerette volna lezárni a gyülekeze-
ti énekek körét, meggátolva a további gyarapítást, változtatást. Kérdőjeles döntés is 
van tehát szerkesztésében, de ez így volt a legtöbb korabeli énekeskönyvnél.

Újfalvi tévesen sorolta be a 102. zsoltár parafrázisaként Barát István énekét.36 
Sok évszázada nyitófohász a 70. zsoltár kezdete, a napszaki énekes könyörgést 
indítja, innen ered az adjutorium műfaj elnevezése (adjutorium meum intende).  
A Vulgata számozása szerint ez a 69. psalmus. A magyarítás lazán követi a rövid 
zsoltár tartalmát, krisztianizálva (De a te országod örök lakóhelyem, / Melybe Jé-
zus Krisztus által helyheztetem), azaz újszövetségi értelmezést és személyes könyör-
gését hozzáfűzve. Terjedelme azért éppen tizenegy strófa, hogy elférjen a versfőkben 
a szerző nevének minden betűje. Mégsem találunk benne semmit a nála jóval hosz-
szabb 102. zsoltár tartalmából. A szerző Barát István, Dávid Ferenc apósa, aki nem 
volt unitárius, mutatja ezt éneke lezárása, a Szentháromság dicsőítése.37 A „T” kez-
dőbetű (a családnév utolsó betűje) miatt erre nem foghatni rá, hogy esetleg későbbi 
(református) hozzátoldás.

Tiéd légyen, Isten, mindenben dicsőség,
A te szent Fiaddal, és minden tisztesség,
Szent Lélek Istennel egyenlő felségben,
A Szent Háromságban mind örökké! Ámen.

Furcsa dolog a szerkesztő nevének kiemelése. Kényelmi kérdés ez, gyakran könnyebb 
névhez kötnünk valamely művet, mint címhez. Szabó Károly ezért sorolt a fordító 
neve alá, amit lehetett, kiemelte az utókor Gönci Kovács György nevét is, így szokás 

 36 RPHA 1231.
 37 A korai és töredékes énekeskönyvek keletkezése és szerkesztése körül sok a bizonytalanság. Hiá-

nyoznak a szerkesztési és kiadási adatok. Az igazolhatatlan korábbi állításokat az újabb szakiro-
dalom nem támogatja. Benne van például a váradi énekeskönyvben a Niceanum verses alakban, 
ezt Dávid Ferenc elvetette. Ismétlődnek a háromságos doxológiák. Nem fordul elő a 17. századi 
unitárius énekeskönyvekben található helyettesítő formula. Ez általános lehetett az unitáriusok 
között még 1600 táján. A korábbi szakirodalom hajlott arra, hogy Dávid Ferencnek énekszerzést 
tulajdonítson, a mai napig ezért szerepel az ő nevével a református énekeskönyvben Huszár Gál 
Adjunk hálát mindnyájan kezdetű éneke (1978: 378). Csomasz Tóth 1560 táján keletkezettnek 
véli Barát István énekét, bár először 1574-ben jelent meg. Az unitárius történetírás szerint ekkor 
már mindenki unitárius lett volna, Váradon is, pedig adoránsok jóval később is voltak. Viszont 
Debrecenben 1567-ben már könyvet adnak ki a Szentháromságot tagadó nézetűek ellen (Brevis 
confessio… RMNy 228), azután egymást érték a vitairatok. Szegedi Gergelyre, énekeskönyvére, 
Laurentius Froniusra (Diacul Lorinţ din Braşov, Lorenz Schreiber, Lőrinc Deák), akire ráfogták 
(még manapság is ismétlik), hogy Melius Juhász Péter sógora (Literáti Ferenc), azaz az 1566-os és 
az 1569-es énekeskönyvre vö. Fekete 2010a, 56–65. Fekete 2010B, 247–270.



36

{I. AZ ÚJFALVI-PER ÉS UTÓÉLETE}

emlegetni.38 Pedig a debreceni püspök aligha szerkesztett, csupán előszót írt a kész 
munkához, maga Újfalvi is így tekinti ezt. Énekeskönyvek szerkesztéséről elméle-
tek vannak, adatok igen gyakran nincsenek. Kezdve Szegedi Gergellyel, akinek az 
énekeskönyvét nem illeszthette bibliográfiájába Újfalvi, ahogyan az 1566-os váradit 
sem, mert egyiket sem ismerte. Bármit állíthattak Szegedi Gergelyről a 20. század 
derekáig, mert elfeledődött, hogy meghalt három évvel a nevéhez kötődő énekes-
könyv nyomtatása előtt. Fiatal élete végét (1563-tól) Tokajban és Egerben udvari 
prédikátorként töltötte.39 Ki szedte össze az énekeket három év alatt? Ha kész kézirat 
lett volna, mindjárt lett volna mit nyomtatni. Ki határozott a kiadásról és intézte a 
szerkesztést? Ezt is Melius Juhász Péter nevéhez szokták kötni, igazolhatatlanul.40 

Újfalvi jóval többet ismerhetett a korábbi kiadványokból, mint kortársai vagy 
a mai kutató, ismeretlen kéziratos forrásai is voltak. Ezt joggal hangsúlyozhatjuk 
amellett, hogy nevéhez fűződik az első magyar nyelvű bibliográfia. Hanem vajon 
a Németországból áttelepült lipsiai Rhéda Pál önállósodott kiadó volt, vagy pedig 
engedéllyel és megrendelésre nyomtatott? Debrecen városi nyomdáját a tanács bir-
tokolta, a nyomdászt városi alkalmazottként elszámoltatta, inspectorral ellenőriz-
tette. Jogos kívánsága-e Újfalvinak, hogy kellett volna zsinati hitelesítés? Feltétlenül 
jogos. Óhajtotta a jóváhagyott és ajánlással ellátott megjelentetést, tehát az énekes-
könyvet 1602-ben úgy kellett volna nyomtatni, hogy lett volna ellátva:

„közönséges synatnak és superintendensünknek authoritásával és intésével: mely-
ből netalám nagyobb tisztasága is követközött volna.”41 

De biztos-e ennek hiányából, hogy nem volt valamilyen jóváhagyás? Megegyezhettek 
egymás közt városi ülésen, jegyzőkönyvi rendelkezés nélkül. Közegyházi kezdemé-
nyezéssel és hivatalos elrendeléssel, szerkesztői bevezetéssel majd csak a Benedek-féle 
énekeskönyv jelent meg jó két évszázaddal később (1806).42 Tudjuk, mert saját kezű-

 38 Szabó Károlynál (jórészt követi ezt az RMNy gyakorlata) Gönci György nevével található vala-
mennyi Debrecenben, Lőcsén, Váradon megjelent 1592–1691 közötti énekeskönyv. Továbbá a 
fordító nevével Aesopus meséi (1566); vagy az Evangeliomok és Epistolák a kiadó Heltai Gáspár 
nevével, Vendelinus munkája meg az átdolgozó Apafi Mihály nevével, Sophoklés is a fordító 
Bornemisza nevével (1558). Gyirva Vencelhez besorolva látjuk Konrad Hase munkáját (1649), a 
szerzőt Nyúl Konrádként honosítva; Huszár Dávid (ő kiadó és nyomdász volt, valószínűleg nem 
fordító) nevéhez kapcsolják a Heidelbergi Káté első magyar kiadását (1577).

 39 Szegedi Gergely korai halálára vö. vArjAs 1970, 129–151.
 40 Eltérő véleményeket állít szembe az RMNy 264. Történeti összegzés után óv: „Figyelemre mél-

tó körülmény, hogy Melius Juhász Péter neve a könyvön nem szerepel. Aligha hagyták volna 
el, ha a mintául szolgáló művön előfordult volna”, azaz a töredék 1562-es debreceni kiadáson 
(RMNy 178). Varjas Béla véleményét is közli, aki szerint „Szegedi Gergely… énekeskönyvét 
három év múlva Melius Péter adatta ki”. Ő sem állítja azonban, hogy Melius Juhász Péter maga 
szerkesztette volna a gyűjteményt.

 41 H. huBert 2004, 390.
 42 Benedek Mihály (1748–1821) a tiszántúli egyházkerület főjegyzője, majd püspöke vezette a ha-

zai reformátusság történetében első olyan énekeskönyv munkálatait, amelyet a kerületek egye-
sített bizottsága munkált, döntött el, majd szerkesztett és kötelezően bevezetett. Lásd bővebben 
Bódiss 2008; Fekete 2011, 21–62. Fekete 2016, 22–44.
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leg írta meg az előszót, mégis névtelenül jelent meg, a döntést hozó szűkebb bizottság 
tagjait sem említi. Tudjuk, hogy Debrecenben a városi tanács (amelyben ott ültek a 
prédikátorok és a professzorok) előkészített és jóváhagyott, engedélyezett minden 
kiadványt, amelyet a nyomdász, a város alkalmazottja elkészített és árusított. Va-
lószínűleg nem volt ez másként a 17. század legelején sem. Újfalvi a kortársainál 
nagyobb tudással, gondossággal és tájékozottsággal szerkesztett, de nem mindenben 
újított. Elhagyott vagy hozzáadott énekek mellett másra is figyelnünk kell. 

Újfalvi magasabb fokú zenei felkészültsége hiányzott, igényessége nem, és talán 
érzéke sem. Költőileg érzékeny és tudós volt, de saját adottságait csak néhány latin 
ünneplő versben szemlélhetjük.43 Debreceni Ember Pál is elkülönítette Szilvásújfal-
vi Anderkó Imrétől Újfalvi Katona Imrét. Tekintélye miatt mégis Szilvásújfalvihoz 
kötötték hosszú időn át a kétségtelenül nem ő költötte énekeket. Egyedüli magyar 
nyelvű szerzeménye egy kalendáriumvers (1597-ből), az Ezerhatszázötvenhétben,44 
Erdély sorsának megjóslása. Nincs olyan vonása, amely gyülekezeti énekek írásában 
kamatozhatott volna. Megrostálatlan elképzelések ellenében ez elég kevés.

Annál inkább érdekes, hogy a nevéhez fűzhető, de példány szerint nem mindig 
ismert kiadványok alapján joggal gyaníthatjuk, hogy hatása valószínűleg nagyobb 
volt Szenci Molnár Albert munkásságára, mintsem az kimutatható volna.45 Volt-e 
későbbi kapcsolatuk? Néhány éneke sorokra tördelése mutatja, hogy volt gyakorlati 
és esztétikai érzéke. Nem nehéz feladat a megvalósítása, a sorok nagybetűs elkülö-
nítése mégis elmaradt, összefolynak a sorok, mint a tipográfiailag szegényes korábbi 
kiadásokban. Utal rá, hogy váratlan volt a nyomtatás lehetősége, sietni kellett.

További adalékolás és frissítés nélkül Újfalvi előszavának közlése kevés haszonnal 
járt volna gyülekezeti használatban, lássuk be. Összeállítását csak a tudósabbak 
értékelhették igazán. Könnyebben és gyorsabban megoldhatta a nyomdász az el-
fogyott énekeskönyv pótlását előszó nélkül. Nem maradt el azonban Újfalvi neve 
és előszava a halottaskönyv éléről (In exequiis defunctorum, RMNy 832). Mióta 
Újfalvi neve eltüntetését felrótták, ugyanakkor ennek említését elmulasztották.

 43 Lásd a kötetben Posta Anna tanulmányát.
 44 RPHA 398.; Közölte: Harsányi 1911, 56.; említette kiss S. 1959, 225.; RMNy 800.; Lásd e 

kötetben PéNZes Tiborc Szabolcs írását. Csomasz Tóth Kálmán a Szenci Molnár Albert közölte 
130. zsoltár parafrázisát is Újfalvi Imrének tulajdonítja (Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiál-
tok, 1948: 216); úgyszintén Luther húsvéti énekének átköltését (Jézus, ó, mi idvezítőnk, 1948: 
293). Egyikre sincs adatunk. Ellenben Debreceni Ember Pál gondosan megkülönbözteti Újfalvi 
Katona Imrét Anderkó Imrétől, az előbbi lehet a valódi énekszerző. Az újabb szakirodalom 
Újfalvinak egyedül az Ezerhatszázötvenhétben kezdetű naptárverset tulajdonítja. Idősebb ko-
rában Csomasz Tóth Kálmán hajlott ennek elfogadására. A 130. zsoltár parafrázisát (Végtelen 
irgalmú) Szenci Molnár Albert közölte először, ő nem tulajdonítja a szerzőséget Újfalvinak 
(Oppenheimi Biblia, 1612, 1018–1019, RMNy 1037, CXXXX [= CXXX.] felirattal). Újfal-
vi énekszerzésére vonatkozó korábbi vélekedést összegez csomAsZ tóth 1971, 117–120, 165.  
A 2. változatlan kiadása kiegészült ilyen alcímmel: A református egyház iskolái és a hitoktatás 
számára (Kálvin K., 1995).

 45 Leginkább ilyen talán az Index psalmorum, hymnorum et canticorum tam Latinorum quam 
Ungaricorum, RMNy 804. 
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H. Hubert Gabriella megjelentette Újfalvi előszavának kritikai kiadását. Vannak 
az énekeskönyvnek további és árnyalt méltatást érdemlő vonásai, ezekre érzékenyen 
felfigyelt Klaniczay Tibor, és az ő nyomán a hazai irodalomtudomány.46 Legyen itt 
elég említenünk két vonást. Tapasztalta Újfalvi, hogy: 

„az be vétetett szokás. melyet meg változtatni – bátor jobbra lenne –, csak kicsin 
dologban is, igen nehéz, és rágalmazásra okadó. Mert az mint szokták az deákok 
mondani: consvetudo altera natura.”47

Akik fiatalon tanulnak valamilyen módszert, gondolkodást, beleszoknak vala-
mely iskola szabályrendszerébe, nehezen váltanak. Minden jelenség és rítus, ami 
vallásos, természete szerint archetípusokat őriz, ösztönösen ragaszkodik a hagyo-
mányhoz.

Mellőzött követelmény elég gyakran a beágyazódás. Újfalvi számára nem önma-
gában és nem költői termékként léteztek az énekek, hanem kettős meghatározott-
ságban. Keresztyén szertartás alkotójaként, és a hitvalló református életbe illeszked-
ve. Ezért kell korlátot szabni a liturgikus éneklésnek is, a Szentírás magyarázatának 
kárára nem lehet sem a gyülekezeti éneklés, sem az énekes liturgia. Mintha rajongó 
értelmezésig ívelne Újfalvi gondolkodásában a solus Christus és sola Scriptura kö-
vetelménye, ami összeütközésre vezetett.

Újfalvi visszaperelt (?) énekeskönyve

Alig egy évvel H. Hubert Gabriella korábban említett kézikönyve után napvilá-
got látott az 1602. évi énekeskönyv hasonmása Ács Pál kísérő tanulmányával.48 
Rangos áttekintésében összegzi az örökölt nézeteket és a korábbi szakirodalmat, 
új megfigyelések sorát társítva hozzájuk. Nem hallgat a megoldatlan vagy aligha 
megoldható kérdések összefonódásáról, ezeket még Keserű Bálintnál is nyíltabban 
fogalmazza mag.

Hangsúlyozza, hogy „Újfalvi minden kérdést a vallás szemszögéből vizsgál”, te-
hát Klaniczay Tibor látásától eltérően „nem a humanizmust, hanem az evangéliumi 
keresztyén hitet jelenti” számára az igaz tudomány és a világosság.49 Nézetei tanul-
mányútján formálódtak. A szokásosnál jóval hosszabb ideig viselte a magyar bursa 
szeniori tisztségét, de Wittenbergből kitiltották a helvét hitvallási irányt elfogadó 
diákokat, ezért Újfalvi Heidelberg egyetemére is beiratkozott. 

„Ez a kényes és bonyolult feladatkör [a diákság vezetőjéé] – és az ezt megalapozó 
rugalmas egyházpolitikai eszmerendszer – szabta meg Újfalvi reformátori alkatát, 

 46 klANicZAy 1961, 151–182.
 47 H. huBert 2004, 391.
 48 Lásd: ÚjfAlvi 2004.
 49 áCs 2004, 19. 
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páratlanul gazdag intellektuális kapcsolatrendszerét, tájékozódása irányát, miként 
ez naplószerűen vezetett album amicorumából kiderül.”50 Ennek ellenére úgy lát-
szik, hogy a későbbi fejleményekre más okok vezethettek.

„1607-ben megindított püspökellenes lázadását sem lehet kifogástalanul megma-
gyarázni az őt megérintő szellemi mozgalmakból, illetve a »nagy harc« előtti alko-
tások kihüvelyezhető programjából.”51

 
Milyen módszert válasszunk akkor ezután? Nagy érdeme Klaniczaynak, hogy bár 
nem irodalmár volt Újfalvi, nagyságához illő helyet szánt neki a magyar irodalom 
történetében, és egyházi énekeskönyve révén beillesztette. Más kérdés, hogy a gyüle-
kezeti énekeskönyvek sorozata, így az Újfalvi-féle, csak másodlagosan irodalmi ter-
mék. Egészen más gondolatiság járul hozzá. Ez pedig nem mentes sem elkülönülő, 
sem egymás ellen ható irányzatok következményeitől. Például sem az eklektikus gon-
dolkodás, sem az ellentétes koncepciók alkalmazása nem volt idegen Újfalvi korától. 

„Érdemes fontolóra vennünk: vajon hol mutatkoznak meg ezek a paradoxonok: 
Újfalvi egyéniségében? korában? szövegeiben?, vagy csupán a kései utókor felfogá-
sában?”52

Látványosan megnövekedett a 20. század ötvenes-hetvenes éveiben a lázadó Újfalvi 
iránti érdeklődés a kötelezően alkalmazott marxista ideológia jegyében, azonban a 
filológiai és eszmei vizsgálatok 

„nem sokkal vittek közelebb szerzőjük nonkonformizmusának megértéséhez, de 
jelentősen kitágították az Újfalvi műveltségére, intellektuális törekvéseire vonatko-
zó ismereteket.”53

Nagy érdeme Ács Pál tanulmányának, hogy számot vet a graduállal és a liturgiával. 
Egyikkel sem tudott zöld ágra vergődni korábban az irodalmi és filológiai megkö-
zelítés éppen úgy, mint a mellőzendőnek számító teológiai meghatározottsággal és 
hitvalló református élettel. A gyülekezeti énekeskönyv Újfalvinál a „graduál mel-
lett” kapott helyet, vagy szükségből, „az hol azzal nem élhetnek”. Viszont mindmáig 
alig nyert teret az irodalomtudományban és a protestáns teológiai szakirodalomban 
maga a graduál és az óprotestáns liturgia. A liturgus Újfalvi és vélekedése szemlélte-
tésére elég említenem, hogy előszavában a legelső forrás a Psalterium Strigoniense.54 

 50 Uo., 11. Újfalvinak a wittenbergi magyar coetus életében betöltött szerepéről lásd Szabó And-
rás tanulmányát a kötetben.

 51 Uo., 17.
 52 Uo., 17.
 53 Uo., 9.
 54 Újabban fölbukkant Oláh Miklós kéziratos dallamokkal kiegészített példánya, kiadása is meg-

jelent. Lásd: sZolivA 2015. Ennek megemlítésén túl nem lehet itt célom a graduálok kutatásá-
nak és irodalmának áttekintése.
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Újfalvi ebbeli nézetei igen sokban azonosnak mutatkoznak az ortodox Geleji Katona 
Istvánéval és az irénikus Samarjai Máté Jánoséval; nem szólva Huszár Gálról, akinek 
első énekeskönyve55 másfél évtizeddel azután került elő (1975-ben), hogy megszüle-
tett Klaniczay Tibor koncepciója. Hasonmása és részletes feldolgozása pedig csak két 
évtizeddel később volt hozzáférhető (1983). Csomasz Tóth Kálmán graduálkutatásai 
is csupán később kezdődtek, és ő nem tudott szakítani az ősgraduál-elmélettel (mi-
szerint a legrégebbi és egyetlen forrás a Batthyány-graduál).56 Mindezekben nyilván-
való a korhoz kötöttség, és az, hogy elodázódott annak a mozzanatnak a boncolása, 
hogy nem látott pápista tévelygést Újfalvi sem a reformáció előtti gyakorlatból örö-
költ liturgiában, sem a középkor végi latin források használatában. 

Nincs az új meglátásokkal és megfogalmazásokkal összhangban az, hogy kívül-
álló meggyőződés is maradt a tanulmányban. Az, hogy az irodalomtörténet „alig-
hanem a legméltóbb elégtételt szolgáltatta Újfalvi megtépázott hírnevének: életmű-
ve legjelentősebb darabját perelte vissza neki.”57 Hogyan történhetett az, és mikor, 
hogy „énekeskönyvének szellemi tulajdonjogát is megvonták tőle.”58 Utólag. Ezért 
tehát himnológiai és liturgiai munkásságát visszamenőlegesen meghurcoltatásából 
kellene értelmeznünk? Ez nem az énekeskönyvek és a 16–17. századi magyar re-
formátus liturgia és himnológia áttekintéséből született, hanem az ettől független 
elméleti és ideológiai koncepcióból. Akaratlanul sugallja ezt is a kísérő tanulmány 
szerkezete és felépítése.

Van-e visszaható érvénye Újfalvi perének? Hogyan kezdődik és mivel végződik 
Ács Pál kísérő tanulmánya? Kárhoztatás, elítélés a kezdet – damnatio memoriae. 
Hangot kap a sok megoldatlanság. Befejeződik a tanulmány a prognosztikonverssel, 
tehát Újfalvi legkorábbi, még 16. századi alkotásával. A fordított sorrendet, a most 
előtárt megjegyzések javát megírtam a szerzőnek, mikor elküldte tanulmányát. Di-
cséretére legyen mondva, hajlandó volt átírni azt, de a kiadó nem járult hozzá, hogy 
halogassa a kész hasonmás megjelentetését a kísérőfüzet újraírása miatt.

Aki maga nem énekel vesperást, lamentációt, passiót, legfeljebb felvételt hallgat 
vagy olvas róla, az nem láthatja át belülről azt, hogy mi a liturgikus élet és a liturgia. 
A pulpitus mellől vezetni a szertartási éneklést és szószékről prédikálni más, mint 
olvasni meg beszélni róla vagy ellene. 

 55 Huszár 1983.
 56 Csomasz Tóth Kálmán a 16. századra keltezte a Batthyány-graduált, nem fogadta el, hogy több 

graduál ennél korábbi vagy vele egykorú. Vö. fekete 2012B, 215–222. 
 57 áCs 2004, 9.; klANicZAy 1961, 151–182. Nincs előszó az 1610-os énekeskönyvben. Ismét a 

Gönci-féle előszót közlik később. „Az 1616-tól kezdődő kiadások esetében azonban a Kla-
niczay-megállapítás érvényét két tényező árnyalhatja: egyrészt a temetési énekek előtt újra he-
lyet foglal Újfalvi előszava, sőt monogramja (E. S. Ú.) is. Másrészt Újfalvi irodalomtörténeti-
leg értékes, hosszú előszava elsősorban az énekszerzőkhöz, lelkészekhez és kántorokhoz szólt, 
ezért Gönci György kegyes tartalmú előszava tágabb befogadói kört célozhatott meg.” Lásd:  
h. huBert 2016, 203.

 58 áCs 2004, 7.
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Egy lap a per folyamatának leírásából, Synodalia, 263
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Egyháztörténetünk

Újfalvi ügyének kirobbanását 1608. október 12-re keltezte Debreceni Ember Pál, a 
forrás jelzése nélkül: „Váradon lecsendesíttetett az egyházi pestisvész.” Nem árulja 
el, mi történt ekkor, és hol, nem mondja meg, hogy összes tudomásunkat össze-
gezhetjük egyetlen mondatban. Hivatkozott kéziratos levelekre, feljegyzésekre, mi-
kor az események után egy évszázaddal egyháztörténetének ezt a részletét megírta. 
Válogatott, némelyik levelet említette, másokat közölt, ismét másokat kivonatolt. 
Van mit szemügyre vennünk, ő még nem lázadóként magasztalta Újfalvit, Hodászi 
működésében sem látott merő hatalmi túltengést és zsarnokságot. Közvetlenül nem 
tartozott ehhez az ügyhöz, de Újfalvi hivatkozásában is fölbukkan, hogy volt ügye 
Sárosi Molnár (Érsek) András varannói prédikátornak, később zempléni esperes-
nek 1607-ben. Sátoraljaújhelyen ült össze a zsinat a szabad akaratról való tanítása  
miatt.59 Erre a zsinatra Hodászi Lukácsot hívták meg elnöknek, Sárosi később Új-
falvi tárgyalásán tagja volt a lelkészi testületnek. 

Megörökítette Ember Pál, hogy zsinat volt Váradon (1610. november 7).60 Kiknek 
a részvételével? Többek között jelen volt Alvinci Péter, korábban maga is váradi rek-
tor, majd prédikátor, aztán Bocskai udvari prédikátora Kassán, Pázmány Péter leg-
rangosabb vitapartnere. Megvádolta őt félpápistasággal Kanizsai Pálfi János, mert 
nem szakított a többségben lévő helyi német lutheránusok gyakorlatával, ostyával és 
oltárról osztott úrvacsorát a kassai dómban, valamint a pozsonyi országgyűlésen. 
Bocskai hadjárata idején Győrben elhangzott prédikációi is ürügyül szolgáltak.61 
Önmaga igazolására adta ki Alvinci (nagyjából Milotai Nyilas István ágendájával 
azonos időben) a Kassai Ágendát (1622).62 Említsük kiemelten a zsinat idején pata-
ki prédikátor Kecskeméti Alexis Jánost, ő valamivel később lett kassai prédikátor. 

 59 Tételeire Újfalvi Katona Imre (1572–1610), Rákóczi Zsigmond udvari prédikátora válaszolt a 
De libero arbitrio, contra theses Andreae Sárosi, példányban nem ismert munkájában (RMK 
III 4268). Bod Péter is említette, vö. deBreceNi emBer 2009, 247. felsorolja fejezeteit. Sárosi 
Molnár (Érsek) András zempléni esperes (?–1610) részletes életrajzát nem ismerjük. Ember Pál-
nál az elveszett munkájának fejezetei olvashatók. deBreceNi emBer 2009, 413. 

 60 Uo., 242.; deBreceNi emBer 1728, 337.
 61 Kanizsai Pálfi János (és Pathai István) elvetette az ostyát, Alvinci Péter vállalta az úrvacsorás 

szertartásban, és az evangélikusokkal közösen használt kassai dómban nem tett kísérletet az ol-
tár eltávolítására sem, vö. Kassai Ágenda 1622/2011, makár 1961, 43–44. Jellemző az egykorú 
szembenállásra Kanizsai Pálfi János saját kezű feljegyzése 1619-ből, a megemlített úrvacsorá-
zásról. Karácsony első napján Alvincinél tizenheten úrvacsoráztak ostyával, másodnap nála 
ötször annyian, kovászos kenyérrel. Bethlen Gábort nem említi, úgy látszik, maga a fejedelem is 
Alvincitól vett úrvacsorát. „Habui communicantes: Magnificos Dominos dominum Stephanum 
Bethlen Serenissimi Principis fratrem […] dominum Stephanum Szikszay et alios multos, quos 
partim quia de nominibus ipsorum non constat […] Hostiarum et quidem Alvincius ille, prior 
die hoc est in ipso festo nativitatis Domini a concione (magno orthodoxarum scandalo) in ad-
ministratione Coena hostias suas, exposuerat, sed plures non habuit communicantes quam sep-
temdecim, eosque infimae sordis triviales. Ego vero, laudatus Deus, habui quam ipse quintuplo 
etiam plures.” Thury Etele közölte a dunántúli egyházkerületi jegyzőkönyvből (Esztergom, 
prímási levéltár). MPEA IX, 41–42; Alvinczi 2011.

 62 RMNy 1263.
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Lemásolta Újfalvi Imre levelét és Hodászi válaszát, fennmaradt Szilágyi Benjámin 
István gyűjteményében. Ők és a többiek, tehát az összehívott testület megtestesítette 
az ortodox klérus zsarnoki uralmát, amint a kései utókor látja szerepüket. Mert 
annak nincs semmi jele, hogy szembefordultak volna Hodászi Lukáccsal. Volt még 
hét másik prédikátor vagy esperes és egy püspök a megemlített két neves prédikátor 
mellett, akik a testületben más esperességeket és kerületeket képviseltek. Nevük ne 
maradjon itt sem említetlen:

– Balai Péter (?–?) gyalui lelkész;
– Böszörményi Péter (kb. 1585–1624 után) tolcsvai lelkész;
– Maróti Traszki Lukács (?–?) kolozsvári esperes prédikátor;
– Szegedi Dániel (kb. 1575–1620), tokaji lelkész, korábban debreceni esperes;
– Szikszai Hellopoeus János (1570?–1623/1624) tállyai lelkész, esperes (1605–

1623); 
– Tardi György (?–?) abaújszántói lelkész, abaúji esperes (1610–1622);
– Tasnádi Ruber Mihály (kb. 1565–1618) erdélyi szuperintendens, egyházi kánonok 

kiadója (Canones Ruberiani, 1606).63

Debreceni Ember Pál Hodászi nyomtatásban kiadott és zsinati felhatalmazás alap-
ján David Pareus professzornak is eljuttatott tételeit is közölte.64 Csupán Miklós 
Ödön figyelt föl arra az egyházszervezeti alakulatra, amelyik visszanyúlik a refor-
máció előtti szervezeti felépítésre is, hogy itt fölbukkan a reformáció korabeli és 
Szegedi Kis Istvánnál már említett testület, ez volt hazánkban a lelkészeket tömörítő 
kormányzás letéteményese, a presbiterium, avagy senatus ecclesiasticus.65 Lássuk 
ehhez Hodászi 8. tételét: 

 63 Ismeretlen Balai Péter gyalui prédikátor, Maróti Traszki Lukács kolozsvári prédikátor (1615-ig 
kolozs-kalotai esperes) és Tardi György abaúji esperes életrajza.; BösZörméNyi Péter 1610-től 
Tolcsva, 1624–1626 között Újfehértó prédikátora. sZABó A. 2017, 10–105.; kecskeméti Ale-
Xis (Elekes) János (kb. 1575—1618/1619) pályafutásának több pontja bizonytalan. Kassán is 
prédikátorkodott a most közreadott kézirat szerint, e tisztségében másolta Újfalvi és Hodászi 
levélváltását 1611 februárjában. Gombáné Lábos Olga nem tud kassai prédikátorságáról (lásd: 
kecskeméti AleXis 1974, 10–24.); sZABó A. 2017, 170–171.; sZeGedi PAP Dániel korábban 
maga is váradi rektor, Pareus tanítványa, 1607-ben Tokaj, 1611-ben Olaszliszka prédikátora, 
onnan azonban elbocsátották. 1617-től Varannó, azután Debrecen prédikátora. sZABó A. 2017, 
233–234.; sZiksZAi helloPoeus János Tarcal és Tállya prédikátora, Bethlen Gáborné Károlyi 
Zsuzsánna felett halotti beszédet mondott 1624-ben. zoványi 1977, 602. sZABó A. 2017, 250.; 
tasnádi ruBer (veres) Mihály Bánffyhunyad prédikátora 1591-től, 1600-tól kolozs-kalotai 
esperes, aztán Nagyenyed prédikátora, 1603-tól (vagy 1605-től?) szuperintendens. 1607-ben 
megerősítette korábbi nemesi származását Rákóczi Zsigmond, sírja Gyulafehérvárott van a 
székesegyházban. Ő fogadtatta el elsőnek a kerület saját kánonjait 1606-ban. zoványi 1977, 
622.; sZABó A. 2017, 257–258. 

 64 deBreceNi emBer 2009 243–245.; deBreceNi emBer 1728, 339–343.
 65 miklós 1942, 16., 178.
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A mindenkire érvényes fegyelemnek „gyakorlati lehetősége nem egynél van – legyen 
az bár pápa, püspök, szuperintendens – arra, hogy saját akarata, egyéni tekinté-
lye alapján bármit is tegyen, hanem a presbitériumnál, azaz az esperesek együttes 
tanácsánál, kiket magának az egyháznak a beleegyezésével és szavazatával válasz-
tottak meg. Ezek az egyházban olyanok, mint a szenátus a városban. Az előbbire 
alkalmazva, lásd a Kor. 5. részt.”66 

Hozzátehetjük, a Második Helvét Hitvallásra (vagy akár más hitvallásra, mint Új-
falvi levelében) itt sincs hivatkozás, de mind a mai napig nincs a későbbi tanulmá-
nyokban sem. Általában nincs a korábbi kánonokra sem, amelyekre pedig bőven 
van utalás a per anyagában. Elhibázottan értelmezte a 17. századi prédikátorok 
presbitériumának tisztségét Kiss Sándor is, a világi tagokat is felölelő (maihoz ha-
sonló) szervezetre gondol, amely majd csak puritán hatásra jön létre.67 Hodászi ér-
telmezése azonban további figyelmet érdemel, tudatos alkalmazása valóban a hazai 
reformáció korai idejére nyúlik vissza.

Újfalvi leveléből, amelyet korábbi reverzálisa után szabadulva írt, közölt néhány 
sort Debreceni Ember Pál, kivonatos tartalmát ismertette Kiss Sándor. Alább követ-
kezik teljes szövege, Hodászi válaszával együtt.

Nem úgy kezdődött az ügy, hogy a tiszántúli püspök kicsinyes nemtetszésében 
börtönbe csukatta a bihari esperest valamilyen véleményéért, szertartási változta-
tásáért vagy beszédéért. Évekkel korábban, a szakirodalomban emlegetett 1607 tá-
jától Újfalvi ismételten vádolta Hodászit, és vele a prédikátorok testületének hitbeli 
és teológiai hűtlenségét, számon kérte az eltérést az őskeresztyén és reformátori 
gyakorlattól, illetve a korábbi magyar hitvallásoktól. Ennek következménye lett vé-
gül a rabosítása. Pontosan azt sem tudjuk, hogy 1610-ben mikor vitette el Báthori 
Gábor Husztra, és mikor hozatta vissza, illetve mikor akarta újra visszavitetni Ré-
dei kapitány. Újfalvi leveléből az következik, hogy bebörtönzése 1610 októberében 
vagy novemberében történhetett. Úgy látszik, semmi más módot nem talált Újfalvi, 
körülbelül ugyanazt és ugyanúgy kezdte elölről. Nem tudjuk megragadni, hogy gon-
dolkodásában és érvelésében ez miként, mióta és miért történt. Nem tudjuk, hogy a 
kevés lejegyzett mozzanat mellett mi minden hangzott el, mit vitattak és mit hatá-

 66 deBreceNi emBer 2009, 244. „Eius exercendae facultas non penes unum est, sive sit papa, sive 
episcopus, sive superattendens, ut pro suo arbitrio ac privata authoritate, quidvis faciat: sed 
penes presbyterium, id est, consessum seniorum, ecclesiae ipsius consensu et suffragio electo-
rum: justitia civilis et pax retineatur, legum vero authoritas salva maneat.” deBreceNi emBer 
1728, 341.; Mutatóba következzék itt a lehetséges említendők közül a Hercegszöllősi Kánonok 
elejéről, RMNy 393, a latin és a valamivel bővebb magyar részből a bevezető szavak után ez 
a legelső kánon. „Superintendens ex consensu Seniorum omnia faciat, nec aliquid in rebus 
privato consilio tendet.” (A1b) „Az fő püspök semmit az önnön fejétűl ne cselekedjék, hanem 
ha valamit akar kezdeni, az Senioroknak és az kik többen arra valók lésznek, hirré tégye, és 
azoknak egyenlő tanácsokból és akaratjokból légyen, ha mit akar cselekedni.” (A1b). 

 67 Kiss Sándor áttelepült felvidéki református lelkész volt, az egyházkerületi (akkor még a kollé-
giumi) Nagykönyvtárban kapott helyet, majd levéltárosi tisztségét Esze Tamás gyűjteményi 
igazgatása idején nyerte el Debrecenben. Az Egyháztörténet szerkesztője szintén Esze Tamás 
volt, kettőjük álláspontja megegyezett. 
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roztak Károlyban, Szatmáron és Csengerben.68 Ezen zsinatok említése megtörtént 
a 18. század elején történetírónk munkájában, lefolyását azóta sem firtatta senki 
(legfeljebb néhány elítélő szóval utaltak rá), számon tartott anyagunk sincs.69 Senki 
nem közölt a 18. század eleje óta bármilyen további adalékot ahhoz, hogy 

„három esperességet majdnem elcsábított az egyháztól, ha az ő kívánsága szerint 
történt volna a dolog, el is szakadtak volna.”70 

Mit jelentett ez? Másik egyházkerülethez akartak csatlakozni? Megtörténhetett 
volna. Spontán kialakult szervezkedés élére állott Újfalvi? Gyökeresen más szerve-
zeti felépítést és egyházkormányzást akart létrehozni, és beletagolni azokat, akik 
követték? Minden további adalék hiányában nem sokat ér ennek a faggatása. Elég 
gyakran érveltek pedig ezzel a pontosan értelmezhetetlen mondattal. Azt sem vet-
ték tudomásul a korábbi szakirodalomban, hogy Újfalvi nem a püspöki tisztség el-
törlését vette célba, hiszen önmaga is hasonló tisztségben volt bihari esperes. Úgy 
látszik, három egyházmegye prédikátorai közül nem akadt senki, akinek működé-
sében, fennmaradt munkáiban felfedezhető lett volna Újfalvi tanításaira, kéziratban 
terjedő bármely munkájára legalább halvány utalás. Újfalvi vonzó egyéniségének, 
bírálói által is elismert nagy tudásának vagy kifejtett, de számunkra teljesen isme-
retlen tanainak volt-e a következménye ez a szervezkedés? Hogyan és miért olvadt 
szét igen rövid idő alatt?

Az augsburgi vallásbéke (1555) nem vonatkozott a helvét hitvallásúakra. De facto 
létezett, bár nem létezhetett volna de jure az Erdélyi Fejedelemség, nem illett a biro-
dalmi politikába. Erdély védelmében a nyugaton megtűrt ágostai hitvallásúak mel-
lett a tilalmazott szakramentáriusoknak nevezett helvét hitűek vallásgyakorlata és 
egyházszervezete működhetett a Tiszától keletre és a Felvidéken. Ebben a helyzetben 
nélkülözhetetlen volt a jus patronatus intézményének fenntartása. Az ország nyu-
gati felén mutatkozott meg igazán, mekkora a veszély. Ha rekatolizált a patrónus, 
elűzte birtokáról a prédikátort, elvette a helvét hitvallásúak templomát és odaadta 
valamelyik szerzetesrendnek vagy katolikus plébánosnak. Ebben a helyzetben talál-
ta a Tiszántúl, Partium és Erdély vidékein a reformátusokat a 17. század. Ezt még 
nehezítette a török veszély. Bocskai és a bécsi béke sem teremtett gyökeresen más 
helyzetet. És abban az évben robbant ki Újfalvi ügye.

 68 Egyik megnevezett zsinatról sem maradt fenn jegyzőkönyv vagy további adat.
 69 deBreceNi emBer 2009, 248, 253–254.; deBreceNi emBer 1728, 347, 353.
 70 deBreceNi emBer 2009, 242. „…perjurii et perniciosi schismatici moliminis, tres enim jam 

ferme senioratus seduxedos convictus, ad incitas redactus fuisset, nisi ad intercessionem multo-
rum praestantissimorum virorum ei condonatum fuisset…” (deBreceNi emBer 1728, 338.)
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Hogyan tovább? 

Előbbre jutunk a mostanáig kiadatlan részletek közlésével ahhoz, hogy lerójuk a 
halasztgatott adósságot. Maradt még bőven tennivaló. A teljes kiadás jegyzetelve 
volna igazi, a jegyzetek megírása nehezebbnek ígérkezik, mint a hűséges közreadás. 
Vegyünk még sorra néhány mozzanatot a perszövegből, rámutatva, hogy mennyi az 
értelmezésre váró kérdés.

*

Újfalvi a börtönből patronájának, özvegy Bánfiné Báthori Annának írt, elkobzott 
levelét említette Debreceni Ember Pál és Keserű Bálint, de nem közölték. Ezen túl 
nem ismert, hogy kik lehettek Újfalvi további patrónusai.

Szenci Molnár Alberthez, méghozzá az ő választott jelmondatához vezet köz-
vetlenül az ötödik levél végén olvasható párvers, amelyet bírái okulására írt. Nem 
ismertek eléggé kettőjük kapcsolatának részletei azon túl, hogy a genfi zsoltárok 
fordítására való indíttatás is Újfalvi Imrétől ered, és ez talán már abból az időből 
való, mikor zsenge ifjúként Nagybányán nála vendégeskedett zsoltárköltőnk.71 Ké-
sőbbi kapcsolatuk valami módon folytatódhatott akkor is, mikor Újfalvit száműzte 
Bethlen Gábor, és ő kényszerűségből Felső-Magyarországra húzódott, mert akkor 
az a vidék nem tartozott a fejedelem fennhatósága alá. Atyai barátja élt ott Szenci 
Molnárnak, még majdnem gyermekkorabeli időből, a felvidéki evangélikus Sebas-
tian Ambrosius (Lahm). Tőle tudott legkorábban Molnár Albert a német nyelvű 
genfi zsoltárokról. Újfalvi Imrével az ő személye is összeköti kettőjüket. Sólyom 
Jenő munkássága óta tudjuk, hogy Eperjesen bukkant föl evangélikus zsinaton Új-
falvi 1615 júniusában, ahol közbenjárást kért.72 

Ejtsünk itt szót Újfalvi hajthatatlan személyiségéről. Úgy látszik, elhatalmasodott 
rajta valamilyen ellenállhatatlan meggyőződés, hogy neki a reformátorok módján 
kell vállalnia prédikátorságát. Igaza mellett érvelve egyre kevésbé volt képes higgad-
tan kifejteni mindazt, amit visszásnak vélt az egyházban. Önmagára értelmezte Jé-
zusnak a farizeusokat kárhoztató szavait: „Bocsátok ő hozzájok prófétákat és apas-
talokat, és azok közzül némelyeket meg ölnek, némelyeket el űznek, kergetnek.”  
(Lk 11,49) Az idézet elé illesztett, és alább következő kétsoros jelmondat hátterében 
szintén üldöztetés és menekülés rejlik. Hogyan és miért is járt számkivetésben Krisz-
tus Urunk? A karácsonyi perikópa szerint Heródes betlehemi gyermekgyilkossága 

 71 Szenci Molnár Albert 1588-ban megörökítette diákkoráról: „És én nyárban osztán Debrecen-
ben mentem.” Majd folytatólag 1589-ben: „Debrecenből Salánkra mentem Szent Máté napban, 
midőn Szőlősön sokadalom volt; innen egy néhány hét múlva az Szent Gál napi királyságra 
Nagy Bányára mentem, ott vígan laktam egy hétig Emericus Úyfalvi mesterségében.” Lásd: 
szenCi molnár 2003, 54–55.

 72 Schulek Tibor Sólyom Jenő emlékének ajánlotta írását, mert ő találta meg a feljegyzést az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban. Lásd: schulek 1978, 295–296. 
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Hodászi válaszlevelének kezdete, Synodalia 244.
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után József éjnek idején titkon szamárra ülteti, és sietve Egyiptomba menekíti Jézust 
és Máriát. (Mt 2,14)

Hazájától távol töltve élete nagyobb felét – annak is tudatában, hogy nagy művét 
Kálvin szintén számkivetésben alkotta –, így verselte meg ezt a baljós témát zsol-
tárköltőnk a reformáció első évszázadának ünneplésére kiadott kötetében, bibliai 
példára vállalt sorsát, a Postilla Scultetica ékesítéseként (Oppenheim, 1617):73

„Számkivetésen járt ez földön Krisztus Urunk is,
Járjuk el ez járást hát, mi is ő tagai.”

Csupán egy évvel korábban az Idea Christianorum (Oppenheim, 1616)74 köszönté-
sére Thuri Farkas Pál egysorost költött:

„Exul erat Christus, qui nunc super omnia regnat.”

Eldöntöttnek számított ennek nyomán évtizedek óta, hogy emez egysoros hatására 
vagy változataként keletkezett Szenci Molnár jelmondata.75 Azonban tartalmilag 
is jóval közelebbi az Újfalvi beadványában ez a latin kétsoros, akár Újfalvi maga 
szerezte, akár valamelyik olvasmányából származik:

„Exul erat Christus comitis nos exulis hujus
Esse decet cujus nos quoque membra sumus.”

Vajon honnan ismerte Szenci Molnár ezeket a sorokat, és még mit tudott az egész 
ügyről, amelyhez kapcsolódik?

*

Visszatérve még annyiban a Váradon folyó eljárásra, hogy Újfalvi sorsát magában 
megpecsételhette a kényszerből vállalt kötelezvény aláírása (korában a kényszer 
nem volt egészen ritkaság a fegyelmi eljárásokban), nem is mulasztották el felróni 
támadói, hogy ismételten megszegte, amit vállalt.76 Óvatosan megfogalmazták már 
azt is többen, hogy aligha jól választott harcmodort Újfalvi, ez végzetes taktikai 
hibának minősült. Szinte megszállottan ismétli vádjait, személyeskedve és ellenfelei 
tisztességét sem kímélve. Gyülekezetből vagy a prédikátorok testületéből történő 
kitiltások során a hajthatatlan ragaszkodást a szokásba és elfogadott rendbe ütköző 
viselkedéshez, tehát a visszaesést, az ígéret megszegését a korban súlyosbító körül-

 73 RMNy 1144.
 74 RMK III 1174.
 75 WAldAPfel 1932, 431. Kritikai kiadása: rmkt Xvii/6, 428.
 76 Meggondolatlan ráfogás öröklődött azzal, hogy Hodászi meghamisította a jegyzőkönyvet. 

Nincs hiteles és eredeti jegyzőkönyv. Ha bárki másolatot készített, abban nem lehetett eredeti 
sem Újfalvi, sem Hodászi kézírása. 
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ménynek tekintették. Fokról fokra ellehetetlenült így Újfalvi visszafogadása, pedig 
ez elválaszthatatlan volt a fegyelmezés gyakorlásától. Szemlélteti ezt a súlyosbodott 
helyzetet az Újfalvi száműzetése után szétküldött levél. Megteremtenie ezzel nem is 
lehetett a saját táborát, megtartania végleg nem, ha ez lett volna a célja.

Váradi tisztségében, ismételt gyülekezeti meghívás után újra működve Újfalvi le-
velet írt Hodászinak. Leveléből Debreceni Ember Pál néhány sort közölt, közelebbi 
megnevezés nélkül, elhagyva a keltezést is. Hodászi válaszlevelét sem taglalta, idézet 
nélkül általában utalt a tartalmára.

*

Újfalvi keserű történetének a másoló számára (körülbelül 1615-ben) ismert lezáró-
dása is megvan a perről ránk maradt kézirat végén; beillesztve a korábban ismert 
négypontos kötelezvény77 szigorított és két pontba sűrített átfogalmazását. Várad 
gyülekezete visszavárta, és szabadulása után készséggel visszafogadta volna Újfal-
vit. Ám ő ezt hiába remélte. Az alább idézett feljegyzés szerint a városi tanács urai 
között (Rédei mellett) lennie kellett több esküdt ellenségének, akik a prédikátor 
kivégzését óhajtották. Együttműködött a református fejedelemség és a református 
egyházi kormányzás, így nem lehet kizárólag a 20. században sűrűn emlegetett kle-
rikális reakciónak tulajdonítani az eljárást. Éppen így figyelmet érdemel, hogy a 
város mégis békéltetésre igyekszik, és lehetőség szerint mentené Újfalvit.

Apró, de hangsúlyos méltatást érdemlő mozzanat, hogy a prédikátorok testülete, 
amely már Hodászi elhunyta után és Bethlen Gábor kormányzása idején működött, 
nem óhajtotta Újfalvi nézeteinek visszavonását sem, tilalmazni azt sem óhajtotta, 
hogy mindezeket kifejtse és megjelentesse. Mutatja azt is az eljáráshoz fűzött rövid 
magyarázó lezárás, hogy a megtört Újfalvi Imre nem viselkedett sem rettenthetetlen 
forradalmárként, sem pedig nem tekintette úgy sorsát, hogy most már úgyis minden 
mindegy.78

*

A tiszántúli prédikátorok levéllel keresték meg a vármegyéket és városokat az Újfal-
vi száműzetéssé enyhített büntetése miatt, egyetértésben Hodászi utódával, Milotai 
Nyilas Istvánnal. Készséggel alkalmazkodnak ahhoz, amit maguk is munkáltak, 
hogy a fejedelem száműzze Újfalvit. Említette ezt a levelet Debreceni Ember Pál, 
majd Kiss Sándor, de mostanáig kiadatlan maradt. Nincsenek meg azonban a le-
vélben említett mellékletek. És nincs meg az a körlevél sem, amelyet maga Bethlen 
Gábor küldött a vármegyéknek a száműzött Újfalvival kapcsolatban.

 77 deBreceNi emBer 2009, 242–243.; deBreceNi emBer 1728, 338.
 78 Ismeretlen az ügy jól tájékozottnak látszó magyarázója, aki a Bethlen Gábor számára készített 

jegyzőkönyvi summázat másolója lehetett.
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Nem tudott még arról sem a Synodalia kéziratainak összegyűjtője, sem Debreceni 
Ember Pál, miként folyt Újfalvi Imre élete száműzetésében, vagy hol és mikor vég-
ződött. Ma sem tudjuk. Ígérték a vendéglátó evangélikusok követei az Ötváros zsi-
natán, hogy kérelmezik az erdélyi fejedelemnél Újfalvi száműzetésének feloldását.79 
Nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e, és ha igen, miként. Utolsó adatunk az, hogy 
1616 februárjában Kolozsvárott járt, segélyezte – az akkor unitárius többségű – vá-
ros.80 Aztán nyoma veszett, családjáról sem tudunk.

Fontos volna tudnunk, hogy milyen könyvtárat gyűjtött Újfalvi, aki hivatkozik 
arra, hogy saját bibliotékájából bizonyítékot hozhat elő ötven vagy hatvan egy-
házi atyától vagy későbbi teológustól.81 Mondhatjuk, hogy hatott rá a puritaniz-
mus, mert átrándult Angliába egy hónapra, de erről sincs hasznosítható adatunk.82 
Konzervatív liturgikus felfogása mutatja, hogy nem rokoníthatjuk sem a litur giát 
megvető szélsőségesekkel (például Martonfalvi Tóth György előfutáraként sem 
tekinthetünk rá), sem pedig azokkal a puritánokkal, akik később kizárólag genfi 
zsoltárokat akartak énekeltetni (igaz, Újfalvi idején ez még lehetetlen volt). Kevés-
bé gondolhatunk arra, hogy a három egyházmegye prédikátorai közötti teológiai 
hatását magyarázgassuk bármilyen puritán eszmével és irányzattal. Arról sem tu-
dunk, hogy valóban kidolgozott-e bármiféle egyházszervezeti reformot, legalább 
megfogalmazott-e tételeket. Fogósabb gond a homályba vesző egykori körülmények 
ismerete nélkül, hogy miféle elvi és gyakorlati irányzatot óhajtott volna a református 
szentségtanban, a sákramentumos istentiszteletekhez fűződő tanításban a korabeli 
helyett, amelyből hiányzott a semper reformari követelményének vállalása, ezt kérte 
ugyanis számon Hodászin és társain. Ámde mégis mit? Általában és ismételten em-
lít vétkeket, vagy egyházi atyák nevét sorolja, meg a pápistaság vádját, ennél konk-
rétabbat igen keveset. Legalábbis nem maradt korunkra semmiféle bővebb kifejtésre 
alkalmas adalék. 

Újfalvi a debreceni püspökkel együtt elmarasztalta az egész európai protestan-
tizmust. Peregrinációja idején a lutheri reformáció uralkodott Németországban, 
és emiatt kellett távoznia Wittenbergből. Az utóbbi évtizedek kutatása a lutherá-
nus ortodoxia megcsontosodása következtében megjelenő ún. második reformáció 
(Verbesserungswerk) hullámát is fölfedezte.83 A 17. század elején ugyanis sokan 
szükségesnek érezték a birodalmi berendezkedés közben elhalványodott refor-
mátori eszmék felélesztését, és ebben a helyzetben alakult ki később a pietizmus 
irányzata is. Csaknem ezzel a németországival azonosította a maga helyzetét Új-
falvi, és egyik mondata szerint ebben önmagát is vétkesnek tekintette, nem pedig 
kivételnek:

 79 schulek 1978, 295.
 80 herePei 1965, 317–319. 
 81 Synodalia, 259.; siNAi, 5b–6a.; keserü 1972, 56.
 82 Buzogány Dezső „a puritanizmus képviselői” sorában elsőnek Újfalvi életét tárgyalja, átírva 

közli (Keserű nyomán) a vádbeszéd és a védekezés pontjait. Lásd: Buzogány 1999, 97–99.
 83 Lásd pl.: imre 2007, 126–143.; sZABó A. 2017, 30–32.
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„…az egész keresztyénségnek confessioját el árólták azokban az részekben [az egy-
ház igazgatásának valamely hamis cikkelyeiben?], az Római Pápának, különben 
nem mondhatom, minden meg bocsásson, kerítőivé lettenek az Írás szerint, és 
hogy mind Német országban, s mind Magyar országban hamissan magyarázzuk [!] 
veletek együtt az Írást.”84

Milyen testülettől várta volna ügye elbírálását Újfalvi? Azt nem ismerte el, amely elé 
citálták. Helytelenítette a világiak és más kerületbeliek jelenlétét is. Vajon a céhek 
példájával saját egyházmegyéjére vagy kerületére gondolt, mint kizárólag prédikáto-
ri testületre? Amelynek létezése és működése miatt vádat emelt?

„Minden céh csak az ő céhit ítéli meg… Minden mesterségnek céhe vagyon ahhoz 
tartsa magát.”85

*

Hiányzik a többi kortársnál felkutatható adalékok előkészítő összegzése. Nincs leg-
alább kismonográfia szintű áttekintésünk, hogyan értékelhetjük a teológus Hodá-
szi Lukács, illetve utódja, Milotai Nyilas István pályafutását. Utóbbi működésében 
továbbra is érvényesült az Erdélyi Fejedelemség sajátos rendje, debreceni püspöksé-
gét néhány év múlva elhagyva Bethlen udvarában szolgált lelkészként. Munkáinak, 
például Az mennyei tudomány szerint való irtoványnak (1617)86 újabb vizsgálatára 
sem történt kísérlet, amelyet ő ifjú prédikátorok oktatásában és vizsgálatában óhaj-
tott volna hasznosítani, miként püspök elődje. 

Hodászi Ecseden eltöltött prédikátori gyakorlatára és a Báthoriak körében szer-
zett kapcsolataira és tapasztalatára történtek célzások, fennmaradt leveleire is utal 
Keserű Bálint, de eddig itt sem próbálkozott senki kutatással. Halála előtt két esz-
tendővel kiadott tizenhat prédikátori vizsgatételt lelkésztársai képviseletében (As-
sertiones…).87 Váradon ezeket előterjesztette, teológiai ellenérvek hangoztatásáról 
nem tudunk, nem is volna könnyű akár a korabeli álláspontok, akár a hazai előzmé-
nyek ismeretében alapjában megcáfolni ezeket; így zsinati megbízás alapján Heidel-
bergbe is eljuttatott egy példányt Pareus professzornak.88 Pareus leveléből kiderül, 
hogy a Melius korabeli debreceni hitvallást szintén ismerte. Tájékozatlan tehát nem 
volt. Lássuk mutatóba Hodászi eddig nem elemzett tételei közül a XIV. és XV. szá-
mút;89 Újfalvi vádjára is felel itt, aki szerint a korabeli egyházi igazgatás „ispánság, 
poroszlóság, bakóság”.90 Egyetlen példa nélkül.

 84 Synodalia, 259.; keserü 1972, 56.
 85 Synodalia, 261.; siNAi, 6b.; keserü 1972, 57.
 86 RMNy 1132.
 87 RMNy 1009. Hasonmásban lásd a kötetben.
 88 deBreceNi emBer 2009, 243–245. 
 89 Hodászi I–XVI. tételéből tehát ez a XIV. számú, utána következik a XV. Mindkettő latin szö-

vege olvasható alább lábjegyzetben. Kálvinra mindketten hivatkoznak.
 90 Synodalia, 261.; siNAi, 6b.
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„Gondosan ügyeljenek arra [a prédikátorok], hogy az egyházi hatalmat össze ne ke-
verjék a polgárival, és ne gyakorolják testőri tekintéllyel az uralmat, hanem tegye-
nek mindent a presbiterek [a lelkésztestület alkotó tagjai] beleegyezésével és őrizzék 
meg a fegyelem végrehajtásában az üdvözítő megbízását. Lásd a Máté 18. részét. 
A bűnösöket a szelídség lelkével tartóztassák fel, a dacosokat, a gonoszságukban 
makacsul megmaradókat azonban a legkeményebben zabolázzák meg, és a meg-
bocsátás reményével, hogy majd észre térnek, közösítsék ki. Lényegében semmi 
olyant ne tegyenek, ami által alkalom nyílik a zsarnokság bevezetésére.”

Kálvinnak az a figyelmeztetése illik ide, aki az Institutio IV. könyve VIII. fejezeté-
nek első szakaszában így ír:

„Van egyházi hatalom, de nem azért, hogy rosszindulatból legyen rend a dolgok-
ban, hanem azért, hogy határok közé zárja, nehogy az emberek kívánsága szerint 
ide-oda rángattassanak. Az lesz a leghasznosabb, ha úgy őrizzük meg azt, amiként 
a próféták és apostolok megszerkesztették. Mert ha egyszerűen megengedjük az 
embereknek, hogy olyan hatalmat sajátítsanak ki önmaguknak, milyet akarnak, 
akkor világos lesz mindenki előtt, hogy ez meredek lejtő a zsarnokság felé. Ennek 
pedig távol kell maradnia Krisztus egyházától.”91

Lehetséges-e, hogy csak merő álcázása annak minden hasonló megnyilatkozás, ami 
valójában folyt a hatalom megszerzése és érvényesítése gyakorlatában? Zsarnok 
volt Hodászi, de ennek csupán Újfalvi ügyében maradt nyoma, sehol máshol nem? 
Hodászi tételeit olvasva az az érzésünk támad, hogy egyes tételekben mindketten 
ugyanazt vallották. Valamit valamiért mégis teljesen másként értelmeznek. Ez nem 
lehetett csupán pragmatika kérdése. Máté evangéliumának a magatartásuk miatt 
figyelmeztetett, majd megdorgált, végül kitiltottak ügyében gyakran hivatkozott fe-
jezetéből néhány verset idézzünk erre.

 91 deBreceNi emBer 2009, 245.; „XIV. Hi diligenter cavere debent, ne potestatem ecclesiasti-
cam cum civili confundant, neque authoritate praetoria sibi usurpent. Sed omnia ex consensu 
presbyterorum faciat, in executione disciplinae mandatum Salvatoris observent. Matth. Xviii. 
Deliquentes Spiritu mansuetudinis excipiant: obstinatis et in suo malo pertinacibus, durissima 
quaeque fraena inficiant, et cum spe admissionis, si fesi fuerint, excommunicent. In summa ni-
hil faciant, quo occasio ad tyrannidem introducendam subministretur. XV. Placet ergo illa Cal-
vini admonitio, qui Inst. lib. iv. Cap. viii. Sect. 1. sic loquitur: Est igitur ecclesiastica potestas, 
non maligne quidem ornanda: sed tamen includanda certis finibus, ne pro proderit observare, 
qualiter a prophetis et apostolis describantur. Nam si simpliciter hominibus concedius, quam 
sumere ipsis visum fuerit, potestatem, omnibus in promptu est, quam sit proclivis in tyranni-
dem lapsus, quae procul a Christi ecclesia abesse debet.” deBreceNi emBer 1728, 342–343. 
Szenci Molnárnál az Institutio e fejezetének címe: Az anyaszentegyháznak hatalmáról, a hitnek 
dolgaiban, és melly vakmerő bátorsággal élnek azzal gonoszul a pápistaságban az tiszta tudo-
mánnak meghamisítására. 
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„Ha pedig vétkezik te ellened az te felebarátod, dorgáld meg őtet csak te közötted 
és ő közötte, hogy ha szódat fogadja, megnyerted a te felebarátodat. Ha pedig szó-
dat nem fogadja, végy magad melléd egy vagy két embert, hogy két vagy három 
bizonságnak szájából akarmely dolog bizonyosb légyen. Hogy ha azoknak is nem 
fogadja szavokat, mondd meg az gyülekezetnek, hogyha a gyülekezetnek is nem 
fogadja szavát, légyen te előtted olyan, mint valamely pogány vagy fukar.”92

Végül említsük, hogy Pareus két levele sem oldotta meg a kérdést.93 Először azért, 
mert az első levél több mint egy évvel Hodászi halála után érkezett Magyarország-
ra. Hodászi és Milotai Nyilas egyaránt a saját szemszögéből írhatott tájékoztatást 
és várt helyeslést a hosszabb ideje elfogadottnak számító gyakorlatra. Lehetséges, 
hogy máshová is eljuttattak tájékoztatást vagy kérdéseket az ügy bonyolódása köz-
ben. Újfalvi hivatkozott arra, hogy a heidelbergi akadémia korábban is megfogal-
mazott véleményt a hazai egyházi állapotokról, és ez lelkészeink körében közismert 
volt.94 Minthogy ez évekkel a Pareus ismert levelének keletkezése előtt történt, akár 
maga Újfalvi, akár kortársai kijuttathattak külföldre kéziratokat Hodászi tételei-
nek kiadása és megküldése előtt vagy után. Heidelberg pusztulásakor a professzor 
hagyatéka megsemmisülhetett. Németországban kutatók talán föltárhatnak még to-
vábbi adalékokat, ha mégsem pusztult el minden. Pareus sem az egyházi fegyelmezés 
nálunk megszokott rendjét nem helyeselte, tehát a bebörtönzést és megbilincselést, 
bár végső soron elfogadta. Ha megkapta Újfalvi érvelését, akkor azzal sokban azo-
nosan vélekedett. Ellenben Újfalvinak a renddel való szembeszegülésére nem mon-
dott igent. Erről sem szabadna hallgatnunk.

Óvakodva ilyen fenntartását fogalmazta meg a magyarországi református zsinat-
hoz küldött második levelében: 

„fegyelmezéseteknek ez a része nincs szigorúan Isten igéjére alapozva, inkább a 
püspöki jogra támaszkodik, amelyet a kegyes császárok engedélyeztek az egyhá-
zaknak. Az ezzel való visszaélés valóban a pápaság alatt lett nyilvánvalóvá. Ha te-
hát ezután a világi hatóságnak semmit sem szabtak meg előre, s ha az valóban ked-
vezésében részesít benneteket, és a vétkes atyafiakkal szemben nem gyakoroltok 
mértéken túli szigort – az ártatlanokkal szemben pedig egyáltalán nem –, hanem az 
egyház építésére és a bűnösök megjavítására fordítjátok azt szeretettel, akármilyen 
hatalmatok is legyen, úgy vélem, hogy ez a bevett szokásotok megtartható.”95

 92 Mt 18,15–17. Főbenjáró bűnnek minősítette a reformáció kora a fösvénységet és az uzsoraka-
mat szedését. Kamatostól igyekezett megkeresni befektetett pénzét a bibliai kor vámszedője, 
aki bérelte társadalmi állását. Uzsorás volt a „fukar” jelentése.

 93 deBreceNi emBer 2009, 249–254.; deBreceNi emBer 1728, 348–355.
 94 „Judicium academicae Heidelbergensis habetis…” Levelének kelte: 1611. január 8-a. Lásd a 

jelen kiadásban.
 95 deBreceNi emBer 2009, 254. „Sentio igitur disciplinae vestrae partem illam stricte quidem ex 

Verbo Dei habere non posse; nisi autem jure episcopali, ecclesiis indulto a piis imperatoribus. Id 
vero in quantum abusum cesserit in papatus, manifestum est. Dummodo igitur magistratui po-
litico nihil a vobis praejudicetur, ab eodem vero vobis indulgeatur, neque in fratres delinquentes 
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Akár elfogulatlan volt, akár nem lehetett rá képes, miként ítélte meg Újfalvit Pareus, 
akihez el kellett jutnia Újfalvi valamilyen véleményének? 

„Nem tudja az a szerencsétlen, hogy miben különböznek egymástól a rend és a 
zsarnokság? Rend nélkül – amely minden felsőbb és alsóbb résznek az előbbitől 
és az utóbbitól függő alkalmas felosztása – az egész sohasem volt és nem is lehet, 
amint más közösség sem lehet rend nélkül. A rendhez tartozott az, hogy az apostoli 
korszakban más volt a püspök, amely mi más, ha nem a szuperintendens…”96 

*

„Lukács pap hideg és büdös tömlöcét” emlegeti Újfalvi. A tiszántúli püspök börtönt 
üzemeltetett Váradon? Erről azonban egyértelmű, hogy a vár börtöne, ahol tehát 
a várkapitány parancsolt, illetve a fejedelem. Legtöbbször nem egészen „tulajdon 
jegyzésben” kell értenünk Újfalvi fullánkos mondatait (Sylvesterrel szólva), ame-
lyek szinte teljes korabeli felekezetén számon kérik a reformari semper elenyészését. 
Ezért nem is mindig az eredeti értelem kihüvelyezésével jutott el, nem is juthatott 
el megállapításaihoz a szakirodalom, hanem úgy, hogy a kialakult koncepció és a 
beleillő mozaik hiányainak pótolgatására törekedett.

Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy ismeretlen eseménynek vagy folyamat-
nak is rejtőznie kell a homályos háttérben. A Keserű Bálint és Ács Pál megfogalmaz-
ta számos ellentmondáshoz alighanem újabbak is hozzáadódnak a jövendőbeli ér-
telmezés során, a történtek eddiginél megbízhatóbb körülírásának nehézségein túl. 
Újfalvi Imre személyében, gondolkodásában is sejlenek olyan vonások, amelyek alig 
voltak összebékíthetők korával, környezetével, kortársaival. Ezek lehetetlenítették 
el értékeinek teljes kibontakozását.

(minimum vero in innoccentes) rigor nimius exerceatur, sed quicquid id est potestatis, cum 
charitate ad aedificationem ecclesiae et emendetionem delinquentium dirigatur, consuetudinem 
receptam servari posse arbitror.” deBreceNi emBer 1728, 354.

 96 deBreceNi emBer 2009, 250. „Nescit miser ille, quid ordo, quid tyrannis differant. Sicut or-
dine, qui est partium omnium superiorum et inferiorum, per prius nulla societate alia ordine 
carere potest. Ordinis fuit: quo diu apostolica alius erat episcopus, quae vox quid est nisi super-
attendens?…” deBreceNi emBer 1728, 350.
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Szilágyi Benjámin István (1616–1652) pataki professzornak a református zsinatok 
történetéhez gyűjtött kézirata (Synodalia)1 nyomán adjuk közre az ügy legkorábbi 
ismert másolatának szövegét és a néhány fennmaradt mellékletét.

1972-ben Keserű Bálint ugyaninnen közölte a per lefolyásának válogatott, vi-
szont összefüggő részleteit. Lábjegyzetben olvashatók összehasonlításul egy másik, 
18. századi másolat szövegének főbb eltérései (hibás vagy eltérő olvasat, javítás, pót-
lás). Ezt Sinai Miklós (1730–1808) debreceni professzor gyűjteménye őrizte meg.2 
Apróbb eltérés van mindjárt a bírói testület egyes tagjainak névalakjában, másutt 
a hiányos vagy hibás olvasatok mutatják, hogy a lényegében egyező szövegben a 
Sinai számára másoló (szépen író diák?) jóval későbbi, és a helyenkénti olvasatok-
ban némileg eltérő, vagy itt-ott bizonytalan szövegű forrást követhetett. Megjelöli 
továbbá az Újfalvi és Hodászi levélváltásának forrását, egy ismeretlen Diarium 
manuscriptumot.

Váradon, 1612 februárjában folyt a per. Előzményeiből is maradt meg néhány 
levél. Rövid feljegyzés járul a másolat végéhez, a Hodászi Lukács halála (1613. má-
jus 17.) és Báthori Gábor fejedelem meggyilkolása (1613. október 27.) utáni folyta-
tásról. Ismeretlen kortárs értelmezése 1614-ből vagy 1615-ből. Későbbi a pernél, 
és Bethlen Gábor döntésénél, a vármegyéknek küldött levél, Sinai gyűjteményének 
többlete. Erről eddig csupán néhány említés volt ismeretes. Az összes terjedelem 
csaknem harminc kéziratos levél, negyedrét formátumban.

Várad városának tanácsa Újfalvi elítélése után jó másfél esztendővel Bethlen 
Gábor számára foglalta írásba az eredeti kéziratok nyomán a korábbi prédikátora 
ügyét. Nem ismerjük a teljes és eredeti jegyzőkönyvet, Várad 1660. évi pusztulása 
után aligha maradt meg. Az 1613-ban készült előterjesztést másolták később. Újfal-
vi 1614 decemberében is börtönben volt még.

Említetlen a peres eljárásban Újfalvi Imre és Hodászi Lukács levélváltása 1611-
ből. Ezért itt nem a per leírásának időrendjében, beszúrva a többi irat másolata 
közé, hanem az ügy lezárása után következik.

A mostani közreadás nem betű szerinti, lehetőleg a 17. századi másolatot követi, 
amely pontosabb, gyakran több és más interpunkciót tartalmaz. Ezeket részben el-
hagyja, részben módosítja a 18. századi másolat. Különbségek vannak a korábbi és 
későbbi másolat között. Így zárójeles mondatrészeknél a korábbi ( ) helyett a későb-

 1 TtRE Nagykönyvtár, Kézirattár, R 575. A Synodalia rövidítéssel hivatkozom rá. 
 2 TtRE Nagykönyvtár, Kézirattár, R 509/50. A siNAi rövidítéssel hivatkozom rá. Sinai Miklós 

saját kéziratos jegyzeteiből és több kéz másolta kéziratokból áll a gyűjtemény.

Fekete Csaba

ÚJFALVI ÜGYÉNEK IRATAI



56

{I. AZ ÚJFALVI-PER ÉS UTÓÉLETE}

͠ ͠

biben végig (: :) van. Többnyire az (néhol a’) a névelő írása a 17. században, rendre 
a a 18. században. A -ban, -ben helyett rendre -ba, -be van. Számos egyéb eltérés is 
van, mint causa → caussa, miben → a’ mibenn, pedig → penig, szerint → szerént, 
sőt, ſőt → sőtt, tot → tott, tőle → tőlle, és hasonlók. A 18. századi másolatban jóval 
gyakoribbak a hosszú mássalhangzók. Vannak helyesen írt nevekben is követke-
zetlenségek, például Rhedey, Redei, majd tévesen Tedej; Banffi és Banfi; Lucas és 
Lukacȝ; Debretsen, Debretſen, Debretzen, Debreczen és Debrecen stb.

Egységes megoldást kellett találni a következetlen kézirat átírására. Jelölés nélkül 
feloldom a rövidítéseket; például Dam helyett datum, ktek helyett kegyelmetek, 
dns helyett dominus, lras helyett litteras, I. helyett Imre, Cott9 helyett comitatus 
stb. van a most megjelenő szövegben. A másolatban hemzsegnek a kéziratosságban 
szokásos rövidítések, a magyar és a latin szövegben egyaránt. Betű szerinti átírásban 
helyenként rengeteg zavaró [ ] zárójel, félszavak és betűk pótlására volna szükség, 
ám ez az olvasmányosság kárára volna. Egy-egy mondatban ez kevésbé föltűnő, de 
húsz lapon át igen kényelmetlen.3

Pótoltam a majdnem mindig hiányzó ékezeteket, főként a tulajdonnevekben, 
de másutt is. Közelít az átírás mai helyesírásunkhoz, bár lehetőleg őrzi az egykori 
írásmód szerinti alakokat, amelyek a mai olvasót sem zavarhatják. Ilyenek például: 
bizonítom, bizonítunk, Erdél, kiválképpen, segittséggel stb. Nem kivétel nélküli 
tehát az átírás; de ma nem mindenkinek volna érthető függ helyett az, hogy fügh; 
azaz a sok helyen fölbukkanó szóvégi -gh helyett most egységesen -g van (például 
vegyesen van penig és penigh; máskor dologh, megh, világh stb). Helyesbítettem az 
olyan alakokat, mint alat, együt, előt, esküt, esküttem, kel, nagyob, rosz stb. Gya-
kori, de nem kivétel nélküli a -dgy- használata, mint edgyik, hadgya, módgya stb. 
Szintén megváltoztattam a kiejtés szerint írt olyan alakokat, mint felellyen, forgaty-
tyák, mennyen, parantsollyuk, ruminállya stb. Pótoltam a múlt idejű igealakokban 
a hosszú mássalhangzót, mint támadot stb. A nagybetűk használata sem egységes, 
egymás mellett áll például magyarország és Erdély. Nem zavarja az olvashatóságot 
az összetett szavak külön szóba írása sem. Eltér mai szokásunktól, tehát nem írtam 
egybe a megelőző szóval az is szócskát. Szintén gyakori és helyett az ſ- és ſ’. Szintén 
nem írtam egybe a következő szóval.

Magyar nyelvű szövegrészekben Christus helyett Krisztus, Ecclesia helyett ek-
lézsia, superintendens helyett szuperintendens, minister helyett miniszter olvas-
ható. 

A | jel és lapszám jelöli minden új lap kezdetét, a továbbkutatók segítésére (példá-
ul |[257]). Megkülönböztettem az | A. |, | A. protestatur |, illetve | A. dicebat |, tehát az 
actor, azaz Hodászi Lukács felperes közbeszólásainak jelzését.

Lehetőség szerint tagolt a szöveg. A 17. és 18. században igyekeztek a másolók a 
papír felületének minél teljesebb kitöltésére. Emiatt összefolyik a szakaszolás nélkü-
li szöveg. A Synodalia húsz lapján csupán az utolsó kettőn van új bekezdés, de néhol 
két szó között nagyobb a távolság, illetve nagyobb betűs szó vagy szavak utalnak 

 3 Lásd pl.: „αȝ Iň tißteſsege elſö, aȝ vegȝödgyek iuxta illû. Querite primû regnû Dej &c. Haran-
goȝȝanak aȝert, mennyük aȝ Ecclaban…”

͠ ͠
͠͠
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új szakasz kezdetére. Mutatják ezt az ábrák e kötetben. A szöveg mostani tagolása 
a könnyebb és folyamatos olvasást szolgálja; de nem pótolja, hanem előkészíti a ké-
sőbbi jegyzetelt kritikai kiadást.

|[251] Serenissimo Principi et domino domino Gabrieli, Dei gratia Transylvaniae, 
Valachiae, Transalpinae, principi, Partium Regni Hungariae domino et Siculorum 
Comiti &c. Domino domino nostro clementissimo.

Nos Martinus Veres de Doboz, vice capitaneus arcis et praesidii Varadiensium, 
magister Stephanus Fráter de Zalántha, protonotarius, Gáspár Deres, Georgius 
Baldai vicecomites, Martinus Püspöki, Paulus Somlyai judices nobilium, Petrus 
Móré, Melchior Macskási, Mathias Inczédi, Nicolaus Körösgyáni, assessores sedis 
judiciariae comitatus Bihariensis, Johannes Debreceni de Besenyő, dux nobilium 
Varadiensium, Johannes Bornemisza, Georgius Litteratus Váradi, assessores alter 
Georgius Litteratus Debreceni, juratus notarius sedis judiciariae praefatae arcis 
Varadiensium, ╞ Leonardus Csukat, Georgius Gelsei, Johannes Nagy de Szifalva, 
Georgius Bánrévi, et Stephanus Balog, omnium de Várad, ╡4 director causarum 
fiscalium ante lati comitatus Bihariensis. Item prudentes ac circumspecti Thomas 
Szűcs primarius, Stephanus Varsányi secundarius, Joannes Páli jurisjurati, Bla-
sius Borbély, Andreas Csányi, Stephanus Böjti, Blasius Dienes, Georgius Püspöki, 
Franciscus Sípos, Thomas Szabó, Thomas Varga, jurati judices, Emericus Littera-
ti Debreceni, Lucas Gornác, Joannes Borbély, senatores praeterea civitatis Vara-
diensis, Joannes Bacsó, Daniel Litteratus Földvári, jurati cives oppidi Debrecen, 
et Paulus Eötvös juratus judex civitatis Rivulensium, post fidelitatis ac fidelium 
servitiorum nostrorum in gratiam serenitatis vestrae humilimam perpetuamque 
semper oblationem.|[252]

Vestra noverit serenitas, nos litteras quidem serenitatis vestrae praeceptorias in 
duplici papyro pariter confectas et emanatas, sigilloque serenitatis vestrae intrin-
secus in inferiori earum margine impressive roboratas et communitas, nobisque 
praeceptorie sonantes et directas, summo cum honore et observantia accepimus in 
haec verba:

Gabriel Dei gratia Transylvaniae, Valachiae, Transalpinaeque princeps, Partium 
Regni [Hungariae]5 Dominus et siculorum comes, &c. Fidelibus nostris spectabili 
ac magnifico domino Francisco Rédei, equiti aurato ac consiliario nostro, arcisque 

 4 sinai, a╞ ╡ közötti szövegrészben eltérő, és bizonnyal hibás névalakokat olvasunk: Leonar-
dus Csukás, Georgius Gelsényi, Joannes Nagy de Sz. Falva, Georgius Baranyi et Stephanus 
Balogh; Sinai Miklós sk. betoldotta a lapszélen, és törölte a szövegbeli eltévesztett helyéről: 
<omnium de Varad>.

 5 sinai, és Synodalia, hiányzó szó: Hungariae.

Processus Judicialis contra Emericum Újfalvi,  
turbatorem Ecclesiarum Hungaricarum



58

{I. AZ ÚJFALVI-PER ÉS UTÓÉLETE}

et praesidi nostri Varadiensis suppremo capitaneo, comitique comitatus Biha riensi, 
generosis, egregiis et nobilibus vicecomitibus, judicibus nobilium ejusdem comi-
tatus Bihariensis, magistro Stephano Fráter, protonotario nostro, item directori 
caussarum nostrarum, comitatus ante lati Bihariensis videlicet Stephano Balogh, 
prudentibus ac circumspectis judici primario, juratisque civibus, et senatoribus 
nostrae civitatis6 Varadiensis ac aliis quorum interest, seu inter erit, praesentium 
notitiam habitaturam, salutem et benevolentiam ac gratiam nostram.

Nyilván vagyon kegyelmeteknél, mint légyen dolga Szilvás Újfalvi Imrének, ki 
ennek előtte váradi prédikator volt, az eklézsiákat sok időktűl fogván meg hábo-
rítván az igaz tudomány ellen, és az tanítók ellen, kiválképpen az szuperintendens 
ellen, sok káromló és szidalmazó beszédeket szóllott, sőt hitit és fogadását meg 
nem gondolván, mostan újobban maga kötése és keze írása ellen, ugyan azon illet-
len káromlásokat meg újétotta. 

Minthogy penig fejedelmi tisztünk szerint minden rendekre gondot akarunk vi-
selni, kiválképpen az Isten tisztességére és az eklézsiákban való szép egyességnek 
meg maradására. Intjük kegyelmeteket, hagyjuk és parancsoljuk serio, hogy mihelt 
az generalis synodus Szilvás Újfalusi7 Imrét deponálja, mindjárt kegyelmetek meg 
fogván,|[253] törvént szolgáltasson reá, és az mint az törvényhez, kegyelmetek min-
den excipiálást hátra vetvén, sem reánk való appellálásával, mindjárást halogatás 
nélkül legitime exequálja kegyelmetek. 

Secus non facturi, praesentibus perlectis exhibens, restitutis.

Datum in arce nostra Varadiensi, 

die septima Mensis Januarii Anno Domini 1612.

Nos igitur huiusmodi mandatis serenitatis vestrae, prout tenemur obedire,8 si-
mulque postulatis reverendorum ac honorabilium dominorum Lucae Hodászi su-
perintendentis Ecclesiarum Christi Tibiscanarum,9 ac archiconcionatoris oppidi 
Debrecen, universorumque ministrorum Verbi Dei satisfacere volentes, feria ter-
tia10 proxima post dominicam septuagesimam in Anno Domini 1612, praesente, 
in dicta arce serenitatis vestrae Varadiensi cum pro discussione caussarum contro-
versiarumque inter praefatos dominos superintendentem ministrosque, ac Emeri-
cum Szilvás Újfalvi, inter eosdem, jam ab aliquot annis motarum, ac susceptarum 
in unum conuenissemus jurjuramque suorum reddendorum gratiam per tribbunali 
consedissemus.

 6 sinai, eltérő szórend: civitatis nostrae.
 7 Synodalia, tévesen írt névalak, később mindig helyes.
 8 sinai, előbb: <obedientiam>, Sinai Miklós sk. átjavította.
 9 sinai, az előbb leírt szó olvashatatlan, Sinai Miklós sk. átjavította: Cis-Tibiscanarum.
 10 Synodalia, sorközben 4 számjegy is van a következő szó fölött, ez talán kétnapos ülésre utal, 

vagy tévedés. sinai, hibásan leírt, majd kihúzott szó <Dominica>.
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Tunc dictus dominus Lucas Hodászi in sua ac universorum ministrorum sub sua 
inspectione commorantium nominibus et personis, personali sua astantia & vivâ 
voce, contra et adversus praefatum Emericum Újfalvi respondit eo modo:

Te, Újfalvi Imre, az urunk ő felsége parancsolatja szerint, az depositio után 
azért detineáltattunk, kapitány uram ő nagysága képebéli11 embereivel, Veres 
Márton urammal, és azért hozattunk ide az szék színére, hogy te sem az Istent, 
sem az eklézsiát, sem az külső keresztyéni társaságot meg nem gondolván, ezek-
ben az vétkekben inerráltál,12 nyelved vallásával, és kezed irásával,13 kit meg bi-
zonítunk.

Elsőben. Incidisti in notam infidelitatis. 
Ratio. Mert mikor engemet, Hodászi Lukácsot, in generali synodo az eklézsia 

ex communi suffragio eorum, erre az püspökségnek tisztire választott volna, te is 
engedelmes voltál, de nem csak engedelmes voltál, hanem sőt|[254] mindeneknek 
felette te kértél engemet, hogy fel végyem, és ebben az tisztben szolgálnék az ek-
lézsiának, és te is esküttél14 meg engemet ennek az tisztnek igazán való viselésére 
(kit maga is meg valla, hogy úgy volt), de te ebbeli tisztemre való választásodat 
meg vetvén, nem csak el állottál mellőle, hanem diffamáltál15 is sok helyeken,16 
mellynek lenni nem kellett volna. Holott, ratione ordinis, náladnál elsőbb voltam, 
kiért engedned kellett volna, mellyeket hogy nem praestáltál, simuláltál hited ellen, 
contra me in notam incurristi.

Másodszor. Perjurus vagy, mert négyszer már az eklézsiában le tett hitödöt meg 
szegted, és most utolszor kezed írásával tett obligatiót is meg szegted. 

Harmadszor. Scandalosus vagy, mert oly botránkozást szerzettél, hogy már nem 
csak az községet,17 hanem sok fő tudós embereket is18 csak nem el fordítottál hite-
getéseddel.

Negyedszer. Blasphemus vagy, mert azt mondottad, hogy az melly szent Sácra-
mentomokat mi ki szolgáltatunk is, nem igazak, és gyermekedet is inkább keresz-
teltetnéd arrius pappal, hogy nem mint velünk, effelett, mert ez19 el múlt vasárnap20 
reggeli prédikátióm után, mind minket, s mind az egész21 keresztyénséget, eretne-
keknek, hamis hitűeknek kiáltottál, én magamat Babylloniai kurvának írtál, mint 
magad keze írása meg22 mutatja.

 11 sinai, kompánia béli.
 12 sinai, incurráltál.
 13 sinai, kéz írással.
 14 sinai, eskettél.
 15 sinai, infamáltál.
 16 sinai, dolgokban.
 17 sinai, köz népet.
 18 sinai, <nem>.
 19 sinai, az <szent>ek múlt.
 20 sinai, vasárnapi <újabb>.
 21 sinai, <szegény>.
 22 siNAi; Synodalia, hibás szóismétlés: megh megh.
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Ötödször. Innovator vagy. Mert urunk ő felsége és az nemes ország híre nélkül, 
innovatiot hoztál bé, potestatem Ecclesiasticam fidei articulusnak állatván,23 melly 
az fejedelem ő felsége és az nemes ország híre nélkül nem lehetett volna.

Hatodszor. Homicida vagy; mert hírünkben, nevünkben, tisztességünkben, tu-
dományunkban, mind minket, mind az fejedelmet ő felségét, és az egész föl földi, 
magyarországi keresztyéneket meg ölted,|[255] mellyeket az magad nyelve vallási, és 
kezed írási meg bizonítnak.24

Melly nyilván való cselekedetidért ezt kívánjuk25 az törvénytől, hogy fejednek el 
vétetésével26 büntetessél meg.

Ezeket hallván az meg mondott Újfalvi Imre, proprio ore dixit: 
Tisztelendő nemes és bírák uraim, én az mint kegyelmetek látja, rab vagyok, et 

quia nemo sit sibi satis, azt kívánom az kegyelmetek törvényétől, hogy prókátort 
adjon mellém.
| A. non posse admitte, dicebat |
 I. Mert manuscriptuma vagyon, mellyben minden juridicum remediumokat ki 

köte.
 II. Mert az eklézsia articulusiban vagyon írva, hogy az féle casusban prókátor 

ne admittáltassék.
 III. Mert ő felsége serio prancsolja, hogy minden excipiálás nélkül légyen.
Őket azért mi előnkből ki küldvén, úgy deliberálánk, hogy prókátort kellene mellé 
adni.
 I. Mert az obligatoria tartott csak az depositioig.
 II. Mert prókátort kívánni, non est juridicum remedium.
 III. Mert ímmár ő paraszt ember.

Bé híván azért őket, és az törvényt nékik ki mondván, tetszék mind az két félnek 
az mi törvényünk, és adók Váradi Fugi Mátyást melléje per procuratorem itaque 
providum27 Matthiam Fugi de Várad, dictus in caussam adtractus Emericus Újfalvi 
dicebat:

Mivel hogy az actorok azért paraszt embernek mondják, nem kellett volna úgy 
törvény előtt meg fogatni és tömlöcre vetni,28 hanem competens bírája előtt kellett 
volna keresni. Azt kívánom azért, hogy az fogságból cum mutuo homagio szaba-
díttsák fel az | A. |. Azután keressék competens bírája előtt, kész meg felelni.

| A. dicebat :| Hogy nem tartoznának különben keresni. 
 I. Mert az eklézsiának olyan szokása volt, mindenkor, hogy akit deponáltak, 

magistratus kezébe adták, és ott keresték törvény szerint.
 II. Mert amelly dologért deponálták, azon dologért detineálták is.

 23 sinai, álítván.
 24 sinai, bizonyítanak.
 25 sinai, kívánják.
 26 sinai, vesztésével.
 27 sinai, javított szó: <providentiam>.
 28 Synodalia, tévesztve leírt, rosszul folytatott és kihúzott mondat: <Hanem competens bírája 

előtt kész meg felelni. A. dicebat>.
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 III. Mert az caussanak két része vagyon, az egyik spiritualis, az másik| [256] secu-
laris. Quoad spiritualem, az eklézsia meg büntette; mert deponálta, quoad 
secularem, azt itt keresték, mint külső magistratus előtt, mivel hogy az ek-
lézsia halállal senkit nem büntethet.

 IV. Mert az maga obligatoriája is azt tartja, hogy meg foghassák, melly okokért, 
cum mutuo homagio, fel nem kell szabadítnunk. 

Őket azért ismét ki küldvén, úgy deliberálánk, hogy nulla exceptiones admitti de-
bent.
 1. Mert urunk ő felsége parancsolja.
 2. Mert maga is minden juridicum remediumokat ki kötött. 
Bé híván azért őket, és az törvényt nékik ki mondván, ismét tertio,29 felelő napot 
kér vala, és akkor, hogy ha embert ölt volna is, és az test ott fekünnék is, az felelő 
napot néki meg kellene engedni. De az mi törvényünk az felelő napot néki meg 
nem engedé. Ez okon, hogy az előtt harmad nappal mind szolgabíró, városi bíró, és 
papok által certificálták, hogy oly készen légyen, hogy ma végső törvénye lészen.

Ezek után, iratra keresvén, ki,30 mivelhogy látták, hogy sok mulatságokkal len-
ne;31 püspök uram ő kegyelme és az miniszterek akaratjából azon dolgot követke-
zendő napra halasztották, eâ conditione, hogy minden exceptiók nélkül az ellene 
való accusatiókra meg feleljen. Mikor azért az dolog az fellyül meg írt okon hala-
dott volna, és ismét más nap, úgy mint feria 4. proxima post praescriptam domi-
nicam septuagesimam, azon ő felsége váradi várában öszve gyűltünk volna, dicta 
die actores per notarium Franciscum Nagy alias Porkoláb, procuratorem eorum, 
primum protestatione facta allegarunt hoc modo:
 I. Hogy urunk ő felsége mandatumától semmiképpen nem akarnak el távozni.
 II. Hogy az eklézsia articulusi szerint is nem akarják, hogy prolongáltassék, 

nem ius lehet|[257] penig, hanem bizonitsa reá az Imre, hogy hereticus, és 
büntetődjék, mint efféle ember, ha reá nem rakhatja, haljon meg érette. Qui-
bus auditis, praefatus Emericus Újfalvi, per dictum procuratorem suum eo 
modo respondit:

Mindeneknek előtte becsületes uraim, azt kévánom, az tegnapi protestatio sze-
rint, hogy az kik nem juratusok az törvényre, ha én meg nem bírálom, az vagy 
pediglen én tartok tőlök, akar mi okból, itt az törvényben ne üljenek. 

Mellyet hallván az actorok, így felelének:
Mert hogy tegnap mind meg bíráltad ő kegyelmeket, most is meg kell bírálnod, 

más az, hogy tegnapi napon úgy halasztottuk magunk szabad akaratunk szerint, 
hogy mindjárt ad meritum menten feleljen. Ki küldvén azért őket mi előlünk, így 
deliberálánk. 
 1. Mivel hogy tegnap mind meg bírált bennünket. Quod semel placuit, alias 

displicere nequit.

 29 sinai, olvashatatlan az eredeti szó, Sinai Miklós sk. átírta.
 30 sinai, jobb olvasat: az iratot keresvén ki; Sinai Miklós sk. javította az eredeti, ezáltal olvasha-

tatlan szót.
 31 sok idő múlna miatta, e miatt soká elhúzódna
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 2. Mert urunk ő felsége közönségessen parancsolja, hogy mi előttünk decidál-
tassék az caussa, mellyekért meg kell mind bírálni bennünket.

Bé híván azért őket ismét, így kezdett felelni: 
Az is merito kívánható, hogy az kik Lukács urammal én ellenem ágálnak, az 

neveket ő kegyelmével együtt bé adják, ha magokat ez dologban akarták ingerálni, 
holott én nékem senkivel semmi perem nem volt ellenek, hanem csak ő kegyel-
mével: de ha így akarják, nincs mit tennem, büntetések is együtt légyen, törvény 
szerint. 

Az actor, Lukács uram, ezeket hallván így felele:
Sub inspectionem meam existentum vagyon az per egész eklézsia képében, azért 

nem kell mindenkinek az nevek, elég az év nevem. 
Több szavai után ki kűldvén őket, nékünk is úgy tetszék, hogy elég volna az | A. | 

maga neve.
Bé híván azért ismég őket, meg így felele in caussam adtractus:
Ebben engemet tanácslottanak, sőt kezek irásával32 conditiókat más prédikáto-

rok írtak nékem, mellyeknek egyike Basilius Fegyverneki volt. Többen|[258] is vol-
nának, de nem mérnek szólni. | Super quo A. protestatur |, hogy ő tyrannus volna, 
úgy, ha ő tölle senki nem mérne szóllani. Továbbá az tegnapi actio mint s hogy volt, 
kegyelmetek emlékezhetik reá, úgy vagyon, hogy törvény háborgató nem vagyok, 
nem is akarok lenni; de mind az által, hogy kegyelmetek ezen idő nap előtt való 
fogattatásomra, holott kegyelmetek efféle dolgot igen futtasson,33 semmi tekén-
teti nem lén, igen neheztellem, az mellett azt is, hogy időt arra nem engede, hogy 
urunkat én is meg találhatom vala,34 holott tudtam, mint sürgött-forgott35 efféle 
dolog ti kegyelmetek között. Ha egyik fél az urunkat meg találta, az más félnek is 
idő engedtetett volna arra; de az ám hadd járjon, ha kegyelmetek elől nem akarja 
venni, énnékem nincs mit tennem; még is, mind azon által, seriobb deliberatiot vár-
nék ilyen főben járó dologban, ad meritum szóllok. Az mit ő kegyelme felől, mind 
maga, s mind az több uraim, sőt az egész eklézsia képében, azt minden részeiben 
tagadom, mind addiglan, míglen legitime reám nem bizonyítja, az mi elégséges ok 
nélkül vagyon. 

Az dolog derék képpen kettő; egyik36 religio dolga, másadik tisztesség dolga. Az 
mellyben, hogy vádoltassam valakitől, soha37 meg sem gondoltam, ha azért, mit szó-
lottam, vagy írtam, az religióra nézve szólottam, s írtam38 ellenek, sőt én abban csak 
eszkez voltam: az Szent Írás és az doctorok írási az önnön magok könyvei mondják, 
mind azokat, az mellyeket mondottam és írtam, én csak eszkez voltam benne. Azért 

 32 Synodalia, előbb tévesztve másolt, majd kihúzott szavak: sőt <magok> keze<kel conditio> irá-
sával.

 33 sinai, hiányzó szó: futtasson, Sinai Miklós sk. pótolta a lapszélen.
 34 sinai, hibásan írva, majd lehúzva vala<hol>.
 35 Synodalia, hiányzik a helyes ékezés, surgöt forgöt. sinai, bizonytalan volt a másoló olvasata, 

fürgött, Sinai Miklós sk. javította ezt, és pótolta a ti szót.
 36 sinai, e két szó Sinai Miklós sk. javítása és pótlása a lap szélén.
 37 sinai, e két szó Sinai Miklós sk. javítása és pótlása a lap szélén.
 38 Synodalia, bizonytalan olvasat lehúzás miatt: s <úgy> írtam ellenek.
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az holott annak helye vagyon, tudni illik az eklézsiában, meg bizonítom. Hogy penig 
ennek így kellett lenni, meg tetszik|[259] az régi eklézsiának is praxisából, meg is írta 
Európának Isten után fő mestere, Johannes Calvinus lib. 4. cap. 11. et 15. Ha azt 
mondják, hogy volt arról disputatio, tagadom, mert az nem disputatio volt, hanem 
szidalom és gyalázat. Az nagy dolgok, nem egy disputatioban, sem kettőben szoktak 
véghez menni, hanem sokban, némellyek soha nem. Azért mondom, hogy az religiora 
nézve ő kegyelmek mind azokat, mellyeket mondanak az homicidiumon kívől, melly 
másra néz, igazán és jól cselekednék, hogy sem prédikállanak, sem az Sacramentumo-
kat ki nem szolgáltatják. Nem is kell ezt ő kegyelmeknek meg engedni országól, mind 
addiglan is, míglen, az mellyekkel én ő kegyelmeket az eklézsiában vádolom, azokban 
nagy vétkeket meg nem ismerik, az Istent és az országot meg nem követik, és azt nem 
fogadják, hogy csak tisztekben tartják magokat (mind föl-földieknek és erdélieknek 
szóllok), az hamis articulusokat | A. protestatur |, és hasonló szokásokat meg nem 
emendálják, mind Magyar Országban és39 Erdélyben.

Itt kegyelmetek jól eszében végye, melly nagy dolog légyen ez, és Gamáliél taná-
csáról gondolkodjék, és az mire akarják kegyelmeteket vinni | A. protestatur |, az 
országot és az egész keresztyénségnek confessióját el árólták, azokban az részekben  
| A. protestatur |, az római pápának, különben nem mondhatom, minden meg bo-
csásson, keríttőivé lettenek, az Írás szerint, és hogy mind Német Országban s mind 
Magyar Országban hamissan magyarázzuk,40 véletek együtt, az Írást | A. protestatur 
|. És az többi erre nézve, az mellyeket itt mondhatnék, az mellyeket nem én, mind 
azonáltal, hanem az Írások mondanak, uti suo loco et tempore, nem tíz avagy húsz, 
hanem ötven avagy 60 doctorokkal meg bizonítok, csak az én bibliotékámból is.|[260]

Az mi amaz conditiokat nézi, az mellyeket igen futtatnak, mit feleltem reájok, 
kegyelmetek jól ruminálja. Nem bontottam fel semmit benne, hanem ő kegyelmek, 
ut probaturus sum, magok azokban benne vadnak, az mit felőlök írtam, azt mind 
meg bizonítom. Ez az első. A’ mi az másadikat,41 az az, az tisztesség dolgára néz, 
abban sem vétettem semmit, mikoron, az első dolog után, annak ideje lészen, meg 
felelek. Az Isten tisztessége első, az végeződjék először, iuxta illud. Querite pri-
mum regnum Dei &c. Harangozzanak azért, menjünk az eklézsiában, mindenekre 
meg felelek, az mint ígértem. 

Forgatják az obedientiában való esküvést is ő kegyelmek, de azt ő kegyelmek 
nem régen találták, és az mint én fel találtam az doctoroknáll, ha mi authoritások 
azoknál vagyon, az Antikrisztusnak charactere, az az billege. Csak ebben is igen 
vétettek ő kegyelmek, az ő hatalmokért, az írásokat nem jól magyarázzák, az mint 
meg mutatom. 

Tisztemtől ő kegyelmek, sem egyik részben, sem másban meg nem foszthatott 
volna (jóllehet én azt csak centum plumennak42 tartom, az mint ha élhetek, írá-

 39 sinai, mind.
 40 siNAi, magyarázták.
 41 Synodalia, sic! Helyesen: másodikra,
 42 siNAi, a másoló üres helyet hagyott, ezt a két szót nem tudta elolvasni. Sinai Miklós sk. pótlása 

egy szó: plumának.
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sommal is meg mutatom), holott ők peresek voltanak. Ez előtt az föl-földieket és 
az erdélieket, qui etiam in hac parte erant, ide híhatták43 mostan, mind bírák, mint 
peresek ő magok voltak. Közikben nem mentem, mert az Írásokból és históriákból 
úgy tanóltam, hogy afféle suspectus locusra ne menjek, ez előtt is bántam, hogy 
előtökben mentem, vel, közikben mentem néha, mert nem úgy cselekedtenek, az 
mint kellett volna, hanem mint Athanasiussal az ő vádolói. Ehhez história kell; az 
mint mostan44 cselekesznek, hogy így fogatnak, s akarnak öletni.45 Az írásokból 
meg bizonítom, hogy nem ő kegyelmek tiszti. Kegyelmeteket Pilátusokká akarják 
tenni. Ha valamelly külső dologban,|[261] valamellyeknek valamit vétettem, találja 
meg az én bírámat, meg felelek néki. 

In caussa fidei az eklézsia annak helye, nem az kegyelmetek széki. Minden céh 
csak az ő céhit ítéli meg. Az Ambrosius episcopus46 mediolanensis az Valerianus 
császár hivataljára sem ment ki az eklézsiából in negotio fidei. Minden mesterség-
nek céhe vagyon, ahhoz tartsa magát. Ha kegyelmetek eszében nem vészi magát, 
ártatlan vért akarnak kegyelmetekkel ontatni, mint az zsidók Pilátussal. Directe47 
nem szóllanak az dologhoz, hanem mást forgatnak, melly csak accessorium quid ez 
dologban, mindenkor így járt ez, de méltatlan.

Hogy tagadják az ispánságot, az poroszlóságot, bakósságot, azt meg bizonítom, 
mikor ideje lészen,48 | A. protestatur | az püspökjök fő benne, az kitűl az többi függ. 
Bizonyára, hogy oly rossz dolgok vadnak az eklézsiában, hogy országul kellene in-
kább mellettem ki támadni, hogy nem mint egy gyermeknek is reám támadni. Ha 
nem akarnak így procédálni, az mint kívánom, inkább meg halok, hogy nem mint 
ilyen példát hagyjak az posteritásnak, az mint Ambrosius doctor szól.

Hogy azt mondják, hogy nem articulus fidei potestas Ecclesiastica, tagadom. 
Hogy az fejedelem privilégiumát forgatják, ha úgy vagyon, az mint értegettem:49 
Írás ellen vagyon, és ő felségét arra vitték, nem jól cselekedtek, tanítók lévén. Az 
vár-megyék is, hogy bé vették, nem jól cselekedtek.

Az Andreas Sárosi dolgát hozzák ő kegyelme50 elől, hogy ő különbözne némelly 
articulusban ő kegyelmétől, tagadom. Az wittebergai dologra is meg felelek, suo 
loco. Ha szintén eretnek volnék is, abban minémő processusok voltak, meg mutat-
ják az authorok.|[262]

Hogy az hitet forgatja, tudom, mire esküdtem, nincsen Isten ellen liga. Hogy 
pápának mondottam, nem írtam, elsőben sem én mondtam: Antikrisztusnak mon-
datik communiter minden, valaki az Krisztusnak tisztiben piszkál. Vagyon 20 esz-
tendeje, hogy én értegetek efféle effectusokat, abususokat; de, félvén attul, kiben 
most estem, nem mértem indétani.

 43 siNAi, bizonytalan olvasat: hihatták? 
 44 siNAi, mostan is.
 45 siNAi, meg öletni.
 46 siNAi, püspök, Sinai Miklós sk. javítása a lapszélen: Episcopus Mediolanensis.
 47 siNAi, de erre.
 48 siNAi, leszsz.
 49 siNAi, vetegettem.
 50 Synodalia, úgyanúgy siNAi, recte: ő kegyelmek.
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Quod praecipua capita accusationis attinet, infidelis nem vagyok, mert az Isten 
házában híven szolgáltam tehetségem szerint. Én akár Erdélyben, akár az Fölföld-
höz tartsam51 magamat, szabad vagyok véle. Ha ő kegyelméhez hűséggel tartoz-
tam, ő kegyelme is én hozzám azzal tartozott, és sok dolgokat ellenem nem kellett 
vólna52 cselekedni.

Perjurus sem vagyok; mert az mire meg esküdtem, abban igyekeztem el járni; ez 
is a’ viszálkodás abban esett, hogy abban igyekeztem el járni: Ő kegyelme is meg 
esküdt, hogy a’ pápa tudományát rontja, mostan penig építik.53

Scandalosus sem vagyok; mert nem scandalum az igazságnak tanítása, arról való 
írás, disputáció, kérdezkedés.

Blasphemus sem vagyok; a’ kik azok, suo loco meg mondják.
Innovator sem vagyok; mert nem innovátor az, az ki az igazságban törekedik.
Homicida sem vagyok az tisztesség dolgára nézve; mert senkit tisztességében meg 

nem sértettem: ha mit keményen szóllottam, az religióra nézve szóllottam, mint 
Krisztus és az apostolok, ut exempli gratia (progenies viperarum).

Mostan, noha sokkal többet is felelhetnék; de ez légyen elég. Liceat tamen prope-
cum addere.54 Mikor actor lészek, és mikor annak ideje lészen, nem hat dologgal, 
hanem 6655 dologgal vádolom ő kegyelmeket.

Babylloniai kurvának azért mondottam56 püspök uramat, hogy az éghez az föl-
det57 öszve elegyítette.

Quibus omnibus additis procurator dictorum dominorum, actor|[263] respondit 
eo modo:

Semmit az Imre ad meritum rei, az mint kellene, miben58 áll az dolog, nem szól, 
hanem csak valami invalida exceptiókkal tétovázza beszédét, rövid szóval pediglen 
két célja van az ő kegyelme szavának. Egyik részében negálja azt, az mit mondot-
tunk ellene. Mellyet, mivel hogy negál, ha kívántatik, latius59 doceálunk. Az más 
részében peniglen affirmálja most is az előtt régen el kezdett káromlásit, blasphé-
miáit. Mi penig, hogy most is in facie sedis, ugyan nyilván tanú bizonságot tészen 
felőle, tehát ím mi actorok jelen vagyunk, és az törvénnek régi szokása szerint, ha 
méri mondani illyen directe, doceálja is in instante. Alioquin, ha nem edoceálhatja 
vagy docealni nem akarja, az mint tegnapi feleletünknek rendiben bőségesen meg 
mutattuk, hogy valamit mi érdemlenénk, azért, ha úgy volna, és ha azt nem edo-
ceálhatná az Imre, in poena talionis convincaltasssék az Imre. Hogy penig minden 
cselekedeti az Imrének kegyelmeteknél nyilván légyenek, egynéhány maga keze 

 51 siNAi, szabjam.
 52 siNAi, hiányzó szó: volna, de Sinai Miklós sk. betoldotta a lap szélén. 
 53 siNAi, építtetik.
 54 siNAi, javítgatás <pek? pauca>, Sinai Miklós sk. lehúzta, és a lap szélén betoldotta: perspicue 

addest.
 55 siNAi, hatvan hat.
 56 Synodalia, kihúzott szó: <ő kegyelmét>. siNAi, ugyanez zárójelben megvan: (ő kegyelmét).
 57 siNAi, egész al-földet.
 58 sinai, a’ mibenn.
 59 Synodalia, bizonytalan olvasatú szó. siNAi, latius. 
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írása alatt lévő levelét is adjuk bé, az maga keze írása alatt való obligatoriájaival 
együtt. Mellyeket midőn tőlök bé vettük vólna és meg láttuk vólna azoknak —

az első,60 úgy mint obligátoria levele, melly maga az Imre keze írásával61 subscri-
báltatott, így vala.

I. Conditiones propositae reverendissimo domino Emerico Újfalvi.

 1. Agnoscat delictum suum, & veniam deprecetur.
 2. Officio senioris et tempore cedat, nec amplius hic Varadini ullo unquam tem-

pore pastoris officio fungatur.
 3. Obliget se, suam propria manu scripto,|[264] exclusis omnibus iuridicis reme-

diis, etiam gratia principis, complecta62 rei veritate, si turbas in Ecclesia exci-
taverit, sive in doctrina, sive in externa conversatione, apprehendi et vindican-
di potestatem quilibet magistratus habeat.

 4. Ubicumque locorum vixerit, horum meminisse cavebit, nec contra superinten-
dentem tam praesentem quam futurum, neque contra dominos seniores, to-
tamque Regni Hungariae63 Transylvaniaeque Ecclesias, vivos, vel ubique fato 
functi fuerint, neque etiam palam scripto aut verbis, per se aut per alium tur-
bam movebit. Quod si conditionibus his sponte et non coacte obtemperave-
rit, et subscipserit, Ecclesia quoque absolvet ab infidelitate, et totum delictum 
condonabit, tamquam pia mater. Si vero has conditiones violaverit, vel in toto, 
vel in parte, sine ulla spe assumptionis in perpetuum deponetur. 

Die64 10 Novembris, Anno 1610.
Ei subscriptum erat:
Ego Emericus Újfalvi his conditionibus subscripsi.

*

Második, mellyet Bánffi Dienesné Asszonyomnak ő nagyságának írt volt, így vala: 

Nagyságos Asszonyom! 

Az iskolában mestereimtől úgy tanultam vala, hogy az keresztyéneket kergető 
és vér szopó Anti Krisztus Rómában lakjék, de Debreczenben lakik volt. Ez egyne-
hány esztendeje, hogy méltatlan szidalmaz és halálra kerget engemet; hogy büdös 
és setét tömlöcben vagyok (mert állapatomra nézve így írhatok|[265] magam felől), 
immár esztendeje és egy holnapja. Éhvel, szomjúval, hideggel, gyalázattal, és kese-
rűséggel, akar megölni testemben is, holott híremben, tisztességben, és tisztemben, 
sok ideje, hogy minden órában öl, minden hozzám tartozókkal egyetemben. Az én 

 60 Azaz: azoknak az elsője, az első azok között.
 61 Synodalia, javítva, előbb: keze irása va<la>.
 62 siNAi, infecta.
 63 siNAi, <totamque> totius Hungariae; Sinai Miklós kihúzása, sk. pótlása a lap szélén: Regni.
 64 Synodalia, előbb elhibázott, majd javított keltezés <8>.
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magam nyomorúságával nem annyira gondolnék, mint házam népéjével, édes és 
szép gyermekeimmel, kiknek szájokban vető falat sincsen. Nagyságodnak könyör-
gök, légyen búzából s valami ázalégból segítséggel. Mivel hogy penig immáron úgy 
vagyok, azt sem tudom, hogy az melly szempillantásban le dobolnak és ki múlom 
e világból. Nagyságod ennek utána is édes magzatimat ne hagyja, az szent Isten az 
ő fogadása szerint meg fizeti. Ha mi segíttséggel nagyságod akar lenni, nagyságod-
nak módja vagyon az bé küldésben. Nagyságodtól kegyes választ várok, és nagysá-
godnak minden jókat az szent Istentől szívem szerint kívánok.

Írtam Váradon az Lukács pap tömlöczében, die 2. Decembris Anno 1611. Nagy-
ságodnak szolgál Újfalvi Imre, minap Váradi fő lelki pásztor, mostan rab és ez világ 
csudája. 

Supra scriptio vero, hic erat: 
Nagyságos Asszonyomnak, Báthori Annának, az nagyságos Bánffi Dénes meg 

hagyatott özvegyének, nékem kegyes patronámnak.65

*

Harmadik ez szerint vala.

Köszönetem után szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint jó komám uram-
nak, &c.

Az debreczeni pap-kergető pápa, és vér szopó Anti Krisztus, nem elégedvén az-
zal, hogy tisztemben és tisztességemben egy néhány esztendőktől fogva kerget, 
immáran éhvel, |[266] hidegvel akar meg ölni, feleségestől s gyermekestől. Ennen 
magammal nem annyira gondolnék, mint házam népével. Kegyelmedet kérem, ha 
annyira bővölködik, küldjön valami búzát, vagy lisztet &c. Talám, ha az Isten az 
fogságból meg szabadít, meg szolgálhatom kegyelmednek.

Bene valete mane damnationem ex animo opto.
Írtam Váradon, az Lukács pap hideg, büdös tömlöcében, die 17. 10bris, 1611.
Szolgál kegyelmednek kegyelmed komja, Imre pap, az hamis tanítók rabja és ez 

világ csudája.66

Szilasi Istvánnak írt levél. 

*

Negyedik meg ez szerint vala.

Salutem.
In Trisagio librum proxime ablatum, tuae dominationi remisi cum gratiarum 

actione. Cupio ad me mitti Nicephorum, quem sartum tectumque recipiet. Valere 

 65 Synodalia, 264–265.; siNAi, 8a. 
 66 Synodalia, 265–266., siNAi, 8a. 
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etiam67 meae dominationem ex animo opto. Ex foetido et frigido carcere Lucae 
papae & Antichristi ac persecutoris verorum ministrorum crudelissimi.

Emericus Ujfalvinus spectaculum mundi & angelorum.
[Várad, 1611 decemberében?]

*

Ötödik és utolsó, mellyet az actoroknak írt volt, így vala:

Conditiones istae obligatoriae sunt iniquae, impiae, contrariae verbo Dei. Et 
praxi veteris Ecclesiae ac tunc quadriditana et plusquam Judaicâ et Turcicâ vexa-
tione, non satis etiam a me intellectae. Quocirca reiicendae et conspudendae et 
comburendae. 

Subscriptui mea verba uictus: 
1. Imbecillitate mea praesentiam spoilatorum, tortorum et carnificum ministro-

rum, uti olim Sanctus Petrus, Origenes, Melitus Christiani, sub Juliano Marellus, 
romanus episcopus, Hieronimus Pragensis, Osius, Crammerus, Juellus, Henricus 
rex Navarrae, Peucerus, et alii infiniti confessores et martires.|[267]

2. Amore liberorum, ob praestantiam bonorum earum qualium cunque.
3. Promissae sed non praestita restitutione inde in locum officii mei. Porro se 

etiam iuramento solemni & additione sigilli mea ad eorum observationem ob-
ligassem, ratum tamen id & firmam haberi non deberet. Scio enim nullo iuramento 
obligari quemquem contra Deum & mandatum eius contraquae hic impia scelerata 
& iniqua praescribuntur & requiruntque etsi intelligantur ut adversarii intelligent 
in doctrina religionis silentium non promissum illum, ut ut nunc hostes veritatis 
cavillentur. Provoco igitur in caussa religionis, (asinus et rudis est qui id negat) ad 
synodum & disputationem liberam & honestam non illam armatam & convici 
atricem in facto honoris, in qua neque quidquam papa menciatur me peccasse ad 
iudicium legitimum non illud fraudulentum & dolosum, quod papa et nostri mi-
nistri in Ecclesias istas invexerum.

Sponte mea in neutrum laedam, non etiam in desertione loci mei et officii in 
Ecclesia, ne praesentibus lupis & haerericis, mercenarius esse videar. Si iterum vi 
primatus functione mihi eripiatur, porut huc usque ac istam Hispanicam persecu-
tionem cliutius pati cogar, protestor & provoco ad tributiar filii Dei & iusto iudici 
vindictam commito, quod mecum hoc modo agatur, & quod pro mea fide et mise-
ritis in has Ecclesias et terras talis mihi gratia referatur.

Protestor etiam coram filio Dei in nulla re in proxima synodo esse mihi sa-
tisfactum: sed tantum vi & minis fuisse oppressum. Excommunicationem, qua-
ecunque,68 qualiscunque futura sit, tanti saltem facio, quanti brutum|[268] fulmen, et 
(honor sit honestis auribus) flamina ventris, eo quoquod fabricetur, ab Antichristo 
haeresiarcha & meretrice Babyllonica. 

 67 Synodalia, bizonytalan olvasatú szó. sinai, Valere Tuam Dominationem.
 68 Synodalia, tévesen ismételt és kihúzott szó: <quaecunque>.
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Quae dixi dixi, & quae scripsi scripsi, ut me et meam innocentiam ad sanguinem 
usque Deo suppetias ferente, elefendam Chrisostomus: veritatem inquit, negat qui 
eam libere non praedicat in Ecclesia. In Ecclesiam vero a me collectam & ad cuius 
gubernationem denuo ante menses quatuor vocatus sum pontifice solo temere et 
inique id prohibente et impediente, me invito nemo doceat. In perseutione Hispa-
nica sexennali. 

Emericus Újfalvi servus Jesu Christi pastor Ecclesiae Varadiensis primario et 
senior die 18. Februarii Anno 1612.

Exul erat Christus comitis nos exulis hujus
Esse decet cujus nos quoque membra sumus.
Gaudete et exultate ita enim persecuti sunt Prophetas, qui ante nos.

*

Paribus itaque ex conspectu nostro se motis, allegationibus partium simul cum ma-
nuscriptis litteris praensentis saepe docti Emerici Újfalvi lectis, ruminatis, & sane 
intellectis, quia causa dominorum superintendentis, et universorum ministrorum 
Verbi Dei, tam ex allegationibus, quam manuscriptis, et missis litteris saepissime 
dicti in caussam adtracti manifeste constabat: 

Ideo nos assumto consilio permaturo, et sana ratione omnium & singulorum de 
examine praesentis caussae coram nobis existentis hoc modo deliberavimus: 

Minthogy az el múlt generalis synodusba, melly volt itt Váradon in|[269] Anno 1610. 
die 7a, Novembris, ugyan ezen caussak agitáltattak az eklézsia előtt, kikkel mostan 
az püspök uram, alatta való miniszterekkel együtt, Szilvás Újfalvi Imrét kárhoztatja, 
melly causák felől disputatio is volt, és convincaltatott maga is, megesmérte vétkét, 
az mint az maga obligatoriája, mellyet propria sua manu subscribalt, és az eklézsiától 
bocsánatot kért, mellyet az eklézsia tamquam pia mater meg cselekedett, és absolvál-
ta is az infidelitate ea conditione, hogy ez után vel in doctrina, vel in externa convers-
atione, ha az eklézsiában háborúságot szerzene, quilibet magistratus meg foghassa, 
megbüntethesse. De nem hogy ő magát ehhez tartotta volna, sőt újobban az eklé-
zsiában nagy háborúságot indított, és ugyan azon vétkekbe, mellyeket ő annak előtte 
magában agnoskált, incurrált. Mellyek az maga írásiból és feleletiből meg tetszenek. 
Kiért más tanubizonság sem kellett reá, mellyért az eklézsia is totaliter in perpetuum 
absque ulla spe assumptionis deponálta. Azért az Törvény tamquam infidelem, pe-
r iurum, paucis publicae turbatorem az maga kötése szerint meg büntette, in ferrum 
et carcerem condemnálta, de oly okkal, hogy senki egy bizonyos hites emberen kívül 
hozzá ne mehessen s véle ne tractáljon, titkon vagy nyilván, se papírossat, téntát, 
pennát néki be ne adjon, se sohová semmi cédulát vagy izenetet tőle se bé se ki ne 
vigyen. 

Mi azért az mi előttünk lett törvényt re ipsa le írván, felségednek meg hihető 
pecsétünk|[270] alatt bé küldöttük, úgy, hogy ha valaha ex superabundantes sua gra-
tia bölcs tanácsával ezen mi törvényünket felséged meg látni akarja, az felséged 
kegyelmessége légyen rajta.
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Eadem serenitatem vestram diutissime ac feliciter valere optamus.
Datae in arce Varadiensi die et anno supra notatis, 18a Septembris Anni 1613.69 

*

Az Váradi váras, az Újfalvi Imre papnak az Tiszán innen való prédikátor uraimmal 
való meg békéltetésében interponálja magát, és nem hagyják vissza vinni Husztra, 
ha azoknak az conditioknak szabad akaratja szerint subscribál.
1. Hogy agnoscalja magában és azt meg vallja, hogy az minémű szidalmakat, vagy 

írásával, vagy nyelvével, vagy titkon vagy nyilván, eleitől fogva miolta ez az 
egyenetlenség köztök támadott, vagy az prédikátorok, vagy közönségessen az 
eklézsia ellen, mind az tudomány felől,70 mind az Sacramentumok ki szolgálta-
tása felől és az administerek felől, cselekedett, azokban az szidalmakban errált, 
és azokat retractálja, és az generalis synodusnak kedvét találja.

2. Hogy ha penig ez után vagy titkon, vagy nyilván, vagy írásával vagy nyelvével, 
vagy az prédikátorokat, vagy az eklézsiát, vagy az Sacramentumoknak admi-
nistrálását ez féle szidalmakkal gyalázza, és az felől az articulus felől vét, de 
potestate Ecclesiastica háborúságot indítana, és az felől valamit írna, edálna, 
mellyben az ide való prédikátorok vallását kárhoztatnája (erre mindazáltal nem 
kényszeríthetjük, hogy ebbeli vallását ő maga megtagadja, és azt ne|[271] vallja, 
vagy az elébbeni confessiója ellen járna) és az felől propositiókat edálna, vagy 
disputálna. Ha azt reá bizoníthatjuk tehát, minden törvényben erről, minden 
conditionak praerogativák, prorogatiok, indultumok és fejedelmek gratiai ellen, 
fejével érje meg.
Én Újfalvi Imre magam szabad akaratja szerint kötöm magamat ez föllyül meg 

írt conditioknak meg tartására, ha peniglen valami részében, az conditiokat violál-
nám, az föllyül meg írt büntetéssel büntettessem.

*

Ezeket így kell érteni: 
Báthori Gábor Váradról Husztra vitte vala Újfalvit: De az felesége instantiájára 

ismét Váraddá vissza eresztette vala. Váradról, hogy az kapitány Rédei71 Ferenc ő 
nagysága ismét Husztban akarná küldeni vissza Újfalvit, akkor az váradi tanács 
előtt térdre esve könyörgött, vissza ne hagyják vinni, az mit eleiben adnak, azt cse-
lekedi. Úgy írták elébe ez conditiokat, mellyeket nem kénszerítésből, hanem sza-
bad akaratja szerint vett fel, és subscribált, az mint ím meg mutatja az subscriptio. 

 69 Synodalia, 269–270.; siNAi, 9a–10a (48b–49a).
 70 siNAi, a Tudomány felől. Synodalia, kitörölt ismétlés: <az tudományok>.
 71 Synodalia, tévesen olvasta a nevet a leíró: Tedej. sinai, helyesen, de ilyen alakban: Rédaj Fe-

rentz.
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Erre az az erdéli fejedelem törvéne,72 hogy exiliomba menjen, noha nagyobb 
része az tanács uraknak arra ment vala, hogy meg ölessék, ez levelére.73 De hogy az 
fejedelem halála az előtt lőn, elégnek ítélnék az exiliumát. Ámen.74 

* * *

S. P. D. et felicem annum optat.
A Prudentissimo et Amplissimo senatu Varadiensi, iterum humanissime vocor ad 

ministerium Ecclesiasticum. Pace ergo Vestra officio meo fungi incipiam, ut morte 
appropinquante in messe Domini inveniar, et eidem animam meam tutius et pacatius 
commendare queam. Cum in aliis Ecclesiis liberum sit mihi docere, cur in hac non 
sit, non video. Nisi metuitis, me contra vos docturum, quasi alibi idem facere non 
possim. Et sane, quod ad Quaestionem de Iurisdictione Ecclesiastica motam, melius 
in ea, uti in aliis, obedire Deo, quam hominibus. Ac Vos quoque qui impium, Pontifi-
cium, Antichristianum seu doctrinae Christi|[245] contrarium, et Simoniacum, diaboli-
cumque dogma proxima disputatione, vel potius tumultu, defendistis, rogo per om-
nia sacra et moneo fraterne et amice, id abiiciatis et damnetis; Szökjetek el mellőlle 
jó módjával,75 ne maiores tumultus & scandala oriantur. Hoc recquirit à Vobis bona 
conscientia, hoc iuramentum, quo vos ad officium Ecclesiasicum obstrinxistis; falso 
nempe & pontificio dogmati vos contradicturos &c. Repugnat id Doctrinae Christi, 
Apostolorum, Orthodoxis scriptoribus, veteribus et recentibus, ut Confessionibus 
Ungaricarum Ecclesiarum. Annis ante fere quinquaginta in synodis Tarczaliensi et 
Tordensi edita, capite 5a articulo 26to (in confessione Bezae 42o, nam haec in est 
abreviata) sic habet: Neque carceribus, neque mulcta pecuniaria aut poena corporali 
utuntur Praesbyteri, sed uno Dei Verbo peccatores castigant. Hujus confessionis fit 
mentio in calce generaliorum Canonum. Quod dicitur hanc esse causam parvi aut 
nullius momenti, nego: nego & adiaphorum esse, ut suo loco, si necesse fuerit os-
tendam. ╞ Vae enim mihi, nisi Evangelicem, nisi voce et Scripto veram doctrinam 
defendam. ╡76 In una aliqua Synodo plures & turpiores errore, quam in hac comissi 
non sunt. Nam, ut nunc alios taceam, qualia argumenta vel potius ineptiae sunt istae? 
Phinees77 usus est gladio. Ergo et modernis pastoribus licet uti vi corporali. Cur non 

 72 sinai, törvényt teve.
 73 sinai, a Levelével.
 74 Synodalia, 270–271.; siNAi 10b–11b (49–50). 
 75 Synodalia, (későbbi?) aláhúzással megkülönböztetett mondat.
 76 A╞ ╡ közötti mondatot a Synodalia leírója kifeledte, betoldotta a lapszélen. siNAi, 13a a helyén 

írja.
 77 siNAi, 13b: a másoló nem ismerte fel a bibliai személynevet, kisbetűvel írja ismételten: phinees. 

|[244] Literae Emerici Szilvás Újfalvi,  
ad Reverendum Dominum  
Lucam Hodászium missae.
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insertis gladio? Hoc enim sequeretur. Et vis corporalis, quam defenditur gladium 
quoquoe includit. Bellarminum puduit huius Argumenti meminisse. Item: Arma mi-
litiae nostrae non sunt carnalia, scilicet adversus diabolum. Quis unquam docuit illa 
debere esse carnalia, ut Paulum contra docere oportuerit? Item: Exhortare, et argue 
cum omni imperio et vi corporali &c. 

Ô miseram, ô terque quaterque afflictam Gentem Ungaricam, quae in tanta luce 
Evanglii tales habet ductores! Si Gregarii aliqui Ministri, ut sic loquar, ita docerent, 
tolerabilius esset, sed qui putantur esse luminam Ecclesiarum illi sic hallucinantur! 
Quid judicabitis Patres Academici de istis? Qomodo tales ferendi? Judicium Academi-
cae Heidelbergensis habetis, cum habetis, Domini Davidis Paraei commentarium in 
Epistolam ad Romanos capite 13tio|[246] qui in hac caussa contra Pontificios me multo 
est vehementior. Basilensis quoque existimo reperiri in Syntagmata Theologico Aman-
di78 Polani. Si Domino Deo ita visum fuerit, coram eis de omnibus agam: quamquam 
quid necesse hunc laborem in causa tam manifesta suscipere? Unicus author exceptis 
Pontificiis, in tota Europa, imo in toto mundo non reperitur, qui vobiscum sentiat. 
Videte ergo quidnam agatis, et coram iusto Judice Deo, quomodo rationem istius sen-
tentiae reddituri. Certe futurae Tyranidis, quoad dominium in Ecclesia fundamentum 
est, uti Pontifici; regni status abunde testatur. Obdormiemus nos brevi, et posteritas 
propositâ ista & assertâ in Synodo sententia aburetur. Et iam quidam quid egerint 
notum. Potest et Romanus Pontifex gaudere, quod in Ungaria & Transylvania, tot 
milites ac defensores est nactus; quibus suadeo, legant Robertum Bellarminum ha-
bebunt fidelem ducem & promachum; quibus cum Junio, Sutlivio, Danaeo, et aliis 
antagonistis resistant, usque ad sangvinem. Rident hoc, qui non habent aliud, quod 
rideant. Et spero, Dominum bonam causam, eamque suam non deserturum, et mihi 
vires in hac inclinate aetate suffecturum ut tot inurias, tot convicia, patienter ferre 
possim: spero etiam mihi non defuturos patronos: quamquam si Deus pro me, cuius 
patrocinio indigeo, ubi humanum deficit auxilium, ibi incipit divinum, sed mallem 
omnia placidius componi; et data opera: ego enim tacere bona conscientia non po-
tero. Quis veritatem agnitam in me persequentur, videant, non tandem ita Spiritum 
Sanctum peccent. Multos metus eò adegit, ut conscientiam suam laeserint, uti iam 
fatentur Laicorum multi rectius de ista quaestione sentiunt quam quidam pastores. 
Sed si nemo etiam mecum sentire, solitudine mea verbum fidei non diminueretur, uti 
Liberius respondit Constantino Caesari. ╞ Theodoretus, libri 2. caput 26. ╡79 Nam et 
olim tres solum fuere, qui edicto resisterant. Hae meae literae sunt testes coram Deo 
& Ecclesia eius, me Vos iterum commonefecisse, postquam praeter omnium spem, 
& expectationem à Sacra Scriptura et receptae confessiones hac in parte discessistis. 
Quo magis de his meditor, eo magis sentio divinatus me ad hoc moveri, testimonium 
perhibente in corde meo, Spiritu eius Sancto.

Vale, ex Pathmo die 8a Januarii, Anno 1611mi 
Emericus Újfalvi. confessor & si Deo ita visum fuerit, brevi martyre.

 78 siNAi, 13b: a gépiesen író másoló nem ismerte fel a személynevet, kisbetűvel írta: amandi Po-
lani. 

 79 Synodalia, a ╞ ╡közötti hivatkozás a lap szélén olvasható; sinai, 14a: hiányzik ez a hivatkozás. 
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Diligenter perlegi tuam epistolam, in qua iterum classicum canis, et novum bellum 
Ecclesiis Christi te illaturum minaris. Ego vero sperabam te posthac quieturum,80 
neque aliquos tumultus excitaturum. Qualis spiritus te regat, iam vel puer decennis 
iudicare potest. Tamne flexam habes memoriam ut conditionum quibus nuper sub-
scripsisti, non amplius sis memor? Senatum amplissimum, tibi vocationem novam 
instituisse significas, ideo posthac te pace mea, ibidem officium facturum affirmas. 
Hoc mihi non persuades. Prudentes enim illi viri, iudicium Ecclesiae, quod tibi le-
viculum videtur, sciunt quo loco sic habendum et observandum. Hoc tibi dare non 
est meum, sed totius Ecclesiae, quam tu contemnis, ac iterum foedissime conspuis. 
Dabitur cui dominus voluerit, tibi vero an obtingat, nescio: non quod tuos clamores 
aliquis exstimescat; (non sumus enim nos quoque elinques), sed ut discas Deum time-
re, et ordinationem ejus, cui tu linguâ maledictâ convitiaris, revereri. Alibi vero quid 
tibi vacere liceat, brevi providebit Ecclesia, quae tecum posthac tamquam insanabili 
non litigabit. Quaestio de disciplina Ecclesiastica; te nimis sollicitum habet, quo ta-
men fine quis non videt? Utinam in maioribus, ad gloriam Dei, tuamque salutem per-
tinentibus, tam feruido zelo ferreris, quam circa hanc rem leviculam oberras, nemo 
te sanctior in Ungaria viveret.81 Sed frustra calicem enutris, illius enim corio Ele-
phantum non occultabis. Falso nobis inuris, quod in nupera disputatione, quam tu 
respectu tui, recte tumultum vocas, nos omnes, dogma pontificium, Antichristianum, 
Doctrinae Christi contrarium, Simoniacum ac Diabolicum docuerimus. Asseruimus 
enim, et nunc asserimus, ad scelerum & vitiorum, quae etiam in collegium presbyte-
rorum irrepserunt, faciliorem exstirpationem, Ecclesiam non nunquam etiam Dis-
ciplina exteriore uti consuerisse: quam sceleratis infligit, non tamquam Tyrannus, 
aut dominium aliquod malitiose affectans: non sangvinem sitiendo, sed paterne cas-
tigando, ut delinquentes resipiscant, & caeteri timorem habeant. Privata enim, imo 
etiam publica correptio, multas male inter nos viventes à vitiis non terret, sed potius 
ad foedissima quaeque perpetranda, illis animos addit, si hanc consuetudinem, qua li-
mites collegii Ecclesiastici non|[248] excedit, magnis coacta necessitatibus, pro tempore 
usurpat Ecclesia, iterum potest remittere, modo videat emendationem. Huius senten-
tiae nos minime pudet, neque ut tu suuades, clam ab ea secedemus:82 haec enim nos, 
pontificios, Antichristianos, doctrinae Christi contrarios, Simoniacos, & Diabolicos, 
ut tu calumniaris, minime facit. 

 80 Synodalia, quietorem.
 81 Synodalia, valószínűleg nem eredeti, hanem későbbi kéztől való ennek a mondatnak az aláhú-

zása. siNAi, nincs aláhúzás. Synodalia, ugyanitt a lapszélre, más kéz, később áthúzott hivatko-
zást másolt: <Amesii Medull. Θel. lib. 1. cap. 37. thes. 10. 11. 12. 13. & anteredentis theses 
videantur >.

 82 Synodalia, egykorú olvasó beszúrása a lapszélen, Újfalvi előző leveléből: supra Szökjetek el 
mellőle jó módjával.

|[247] Responsio domini Lucae Hodászi  
ad epistolam calumniosam  

Emerici Szilvás Újfalvi.
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Sumus sinceri Jesu Christi servi, dogma pontificium detestamur, Simonem Ma-
gum exerramur, Diabolum hostem generis humani odimus, et adversus regnum 
eius strenue militamus. Itame oportebat, te ore blasphemo nobis conriciari? An 
hi sunt fructus Spiritus Sancti, à quo te urgeri clamitas, ne veritatem semel ag-
nitam, in gratiam hominum occultes? Certe bonus spiritus conviciari neminem 
docet, tranquillitatem amat, obedientiam & subiectionem suadet, mansuetudine 
& humilitate cum patientia coniunctis, supra modum delectatur. Sed quid nobis 
tu bonam conscientiam suggeris? Cur iuramentum quo ad officium Ecclesiasticum 
nos obstrinximus, inculas? Bono medice; utinam tua conscientia resecto cauterio 
salva esset! Utinam tuum iuramentum toties iteratum, etiam hac vice non corruis-
set, melius officium monitoris praestares. 

Laudetur nomen Domini, nos nullius male rei conscii sumus, iuramenti vero, 
Deo et Ecclesiae praestiti, ad extremum vitae halitum memores erimus, ut & viven-
tes et morientes, Filio Dei placeamus. Ais, in aliqua synodo plures & turpiores er-
rores non fuisse commissos, ac in illa nupera, ubi ineptiae & non argument prolata 
sunt. Recte sane; si enim adolescens aliquis, in trivialibus mediocriter exercitatus 
tam turpiter impegisset, sicut tu, plagis fuisset dignus. Tuas ineptius certe magno 
cum taedio coacti sumus audire, argumentum autem alicuius momenti, à te ne uni-
cum quidem prolatum esse meminimus. 

Ex nostris vero quis ita est argumentatus? Phinees usus est gladio: Ergo & 
nobis licet uti vi corporali. Exemplo Phinees in hanc formam usi sunt quidam: si 
Phinees Zelo Dei accensus, adulteros in ipso facto, extra suam vocationem occi-
dit, sicque Dei gratum praestitit officium, cur non bona conscienetia aliquando, 
strictiore|[249] disciplina, pro ratione facti, in eos deliquentes Ecclesia animadver-
tere potest, qui in ministerio Ecclesiastico constituti intra parietes Ecclesiae vi-
vunt? Putas illos ignorasse, talia exempla specialia et extraordinaria esse? Pauli 
locum detorques: ibi enim non est scopus Apostolo, ut ex professo, de hac discip-
lina Ecclesiae tradit. Ostendit se contra pseudo Apostoles, non armis carnalibus, 
eloquentia nimirum humana, & aliis externis praesidiis munitum decertare, sed 
virtute Spiritus Sancti per os suum in Evangelio loquentis. Tandem pro tua con-
suetudine exclamas, gentis Ungaricae, tequis afflictae sortem deploras, quod in 
tanta luce Evangelii, tam caecos habeat ductores, et quod non gregarii Ministri, 
sed illi ipsi, qui lumina habentur Ecclesiae sic hallucinentur. Proh Deum immor-
talem! tu solus Linceus, tu solus Argus es! Afflicta est Ungaria; sed magis afflige-
tur, si te unum habebit in spiritualibus oculatum ductorem & doctorem. Laudetur 
Deus, qui ad huc aliquos Spiritu Sancto illuminatos, et magno ingenio praeditos 
nobis reliquit, qui inter verum et falsum, inter cramben olidam & purum Dei ver-
bum discernere noverunt, tibique potius hallucinanti, sicut nuper vidimus, magno 
animo resistunt. Servos Christi, per contemptum vocas gregarios. Tu vero infla-
tus opinione eruditionis imputatae, ignoras opera illorum pectorum, ad gloriam 
suam promovendam, libentius uti Deum, quam tua. Producis in aciem Doctores 
Academicos, ac si nobis cum illis, et illis nobiscum male conveniat. Eos tamquam 
doctores et praeceptores nostros veneramur, doctrinam eorum amplectimur, in 
scriptis autem eorum, Spiritus Sancti gratiam exosculamur. Cur ergo nos cum illis 
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committis, a quibus ne latum quidem ungvem dissidemus? quorum sententiam 
non impugnamus, sed potius approbamus, recipimus et nostris auditoribus serio 
inculcamus.|[250] 

Ex eo autem quod aliquando obstinatos, in suis malis. Exteriore disdiplinâ, 
affectu ducti paterno castigamus, minimè sequitur, nos ab illis dissentire. Si Re-
verendi et Clarissimi illi Doctores; quis tu monias, hic adessent, ac disseruantes 
quorundam Ministrorum ╞mores╡83 conspicerent. Te, qui non omnia illicita, tam 
latum illis campum aperis, bene castigatum, aliter sapere docerent.84 

Sed ut finem faciam, alias tuae Epistolae vanitates omitto, illud tamen85 addo; 
mirari me, quod statum tuum, quem promeritus es, persecutionibus magni illi-
us Evangelistae & Apostoli adaequas! Quid tibi cum Pathmo? Te confessorem86 
et brevi Martyrem quoque, futurum praemones. Causa facit Martyrem. Relinque 
ista figmenta cerebri tui: quid enim oportet te fucum facere? Obtendis ac multis 
persuadere conaris: te propter Quaestiones de Disciplina Ecclesiastica motam in 
hunc statum ab Ecclesia dejectum esse. Consulte te ipsum, et tuam conscientiam, 
disces quam graviter Deum, Ecclesiam et me offenderis.87 Certe clementer tecum 
agit Sancta Synodus, quam tamen indigne tractas. 

Hortor te per Deum immortalem, sis quietus, humillis & moderatus, ne quid 
gravius tibi post hac contingat.

Vale. 
Lucas Hodászi. 

*

╞ NB Subscriptum est in Diario Manuscripto, ex quo haec transsumuntur: ╡88

Transcripsi ista 27. Februarii dominica reminiscere, Anno 1611mo 
Johannes Kecskeméti Praedicator Ecclesiae Cassoviensis.89 

***

Mi Tiszán innét lévő keresztyén prédikátorok az mi szuperintendensünkkel, Milo-
tai Istvánnal egyetemben, kívánunk az Úr Istentől, nagyoknak és kicsiknek, lelki 
és testi áldásokat, hűséges, hosszú életet és békességes meg maradást. 

Adván egyszersmind mindeneknek emlékezetire, az kiknek illik, ez levelünk-
nek rendiben, nagyságos uraknak, ispányoknak, szolgabíráknak, nemes várme-
gyéknek, városbéli és falusi bíráknak és polgároknak, hogy ez el múlt MDCXIV. 

 83 Synodalia, ez a szó hiányzik. siNAi, ez a szó is megvan. 
 84 Synodalia, ezt a mondatot valószínűleg későbbi olvasó aláhúzta.
 85 Synodalia, átjavított szó, az eredetileg beírt olvashatatlan.
 86 siNAi, a mondat kezdete eltér, későbbi javító a sorok között beszúrta: Quid re.
 87 Synodalia, valószínűleg későbbi olvasó aláhúzta ezt és az előző mondatot.
 88 Synodalia, a ╞ ╡közötti mondat hiányzik. sinai, többlet a Synodalia szövegéhez képest, a NB 

Sinai Miklós sk. betoldása, a mondat végén Sinai törölt két szót: <haec verba>. 
 89 Synodalia, 247–250.; siNAi: 14a–16a (53a–55a).
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esztendőben diebus 2 & 3 Decembris, mikor Újfalusi90 Imre három ízben való hiti 
után tött kötési ellen ismét az előbbeni szidalmit, káromlásit, mellyekkel mind az 
mi keresztyéni vallásunkat, tudományunkat, és az Istennek szent Sákramentomit 
éktelenül és hallatlanul káromlotta volna, mind anyaszentegyház béli szolgála-
tunkat, tisztünket és személünket méltatlan szidalmazásokkal és szenvedhetetlen 
képpen gyalázta volna, melly ő szidalmazásinak és káromlásinak, az önnön maga 
keze írásiból catalógussát renddel ki szedegettük és az levelünk mellett in specie 
exhibeáltuk. Akkoron az mi kegyelmes urunk Váradon lévén, az erdélyi fejede-
lem, ő nagyságát meg találtuk, instálván azon, hogy ő nagysága fejedelmi tiszti 
szerint avagy compescálja Újfalusi Imrét, avagy az méltatlan káromkodásiról le-
gitime iuris processu convincálván [!], büntesse ő nagysága. A mi instantiánkra 
elő hivatván Újfalusi Imrét, examinálta, és mi Újfalvinak maga keze irásit elő 
adván az fejedelemnek, és környülötte lévő tanácsinak, meg bizonyítánk, hogy 
Újfalusi Imre
 1o nem csak hitetlen, hanem periurus, 
 2o  balsphemus, 
 3o  homicida, mert minket tisztünkben nyelvével megölt, 
 4o  publicae pacis perturbator, 
 5o  scandalosus criminator, az mint az az hozatott sententia páriájából meg tet-

szik ez levelünk mellett. 
Sőt az mi nagyobb, az melly kötést az Váradi becsülletes tanács eleibe adott 

volt die 16a Septembris, anni 1613tii,91 mellyben magát ultro nemine cogente fejére 
kötötte, hogy ha ennek utánna az kötést violálná, meg haljon, ebben is convincál-
tuk. Mert az kötés után sokkal nagyobb káromkodásokat és szidalmazásokat tött, 
hogy sem mint annak előtte, és így non im parte tantum, sed in toto violálta az 
kötést. Annak okáért ő nagysága az erdélyi fejedelem, látván iszonyú káromkodá-
sit Újfalvinak, s értvén és végire menvén az conditioknak, violálásinak, arra ment, 
tanácsival egyet92 értvén, hogy exiliumba menjen, mint prédikatorságtól meg fosz-
tatott ember. Mellyet ő nagysága ezzel is meg bizonyított, hogy az Tiszán innet lévő 
vármegyékre levelet íratott, mellyben intette az nemes vármegyéket, hogy afféle 
káromkodó embert ne toleráljanak, melly levélnek egyikét az mi levelünk mellett 
el is küldöttük. 

Ezek így lévén, mi Tiszán innét lévő tanítók, az élő Istenért alázatosson kérjük 
nagyságtokat és kegyelmeteket, hogy annak az káromló hitetlen, békesség bontó, 
tisztünkben és tisztességünkben megölő gyilkosnak, és botránkoztató tiszti és tisz-
tessége vesztett paraszt embernek ne patrocináljon, consulálván az eklézsiának, 
sem penig csendes békességének. 

Ne vélje nagyságtok és kegyelmetek, hogy az erdélyi és magyar országi keresz-
tyén tanítók és fejedelem urunk ő nagysága tanácsival együtt, hogy méltatlan cse-

 90 Néhányszor valószínűleg a másoló rossz olvasata Újfalvi helyett, mert később a helyes névala-
kot is írta.

 91 Tévesztett a másoló, előbb 8-as számot írt, majd javította.
 92 Tévesztett a másoló, előbb azt írta, hogy együtt, majd javította.
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lekedett volna azzal az tiszte vesztett Újfalvival. Hívjuk az mennyei Istent bizony-
ságul, hogy sem irígység, sem bosszúság, sem semmi emberi indulat ebben nem 
visel, s nem is viselt,93 hanem az eklézsiának békességben való meg maradása és az 
közönséges botránkozásnak el távoztatása.

Az Úr Isten nagyságtokat éltesse &c.
Datum Szathmárino, die 29a Maii, Anno 1615.

Nagyságtoknak és kegyelmeteknek alá-
zatos szolgái s lelki pásztori az Tiszán in-
net lévő keresztyén tanítók, szolgálunk.94 

 93 Hibás olvasat? Helyesen talán: vezérelt?
 94 siNAi, 12a–12b (51a–51b). Ez a levél nincs meg a Synodaliában. Utal rá kiss S. 1959, 240.; 

Említi deBreceNi emBer 2009, 254.; deBreceNi emBer 1728, 355. 
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Újfalvi perének kapcsán többen utalnak Hodászi Pap Lukács püspök „családi trau-
májára”, vagyis a Katalin nevű asszonylánya és Báthori Gábor fejedelem közötti 
szerelmi viszonyra, mely közvetve vagy közvetlenül Újfalvi Imre sorsát is befolyá-
solta.1 Hodászi Katalin férje, Decsi István (?–1631) a korabeli lelkészi kar elitjéhez 
tartozott tehetsége, iskolázottsága, kapcsolatai révén.

Decsi István Baranyából származott, Decsi Gáspár (?–1597) tolnai pap fia és Ba-
ranyai Decsi Pastoris Kristóf tolnai esperes testvére volt. 1589-ben iratkozott be a 
debreceni Kollégiumba, ahol később szenior és collaborator is volt. Peregrinusként 
1597. március 4-én a wittenbergi, szeptember 15-én a heidelbergi egyetemen foly-
tatta tanulmányait.2 1599 júliusában védte meg David Pareus ( 1548–1622) predesti-
nációról szóló tételeit, amelyeket a heidelbergi professzor beválogatott a disputá-
ciós gyűjteményébe is.3 Külföldi tartózkodása alatt született egy gyászverse Szepsi  
W. Balázs fiának halálára.4

Hazatérve 1599 októberétől Debrecenben tanított, majd lelkészi pályára lépett. 
1601 februárjától Nagybányán, 1609-től Szatmáron, 1612-től Váradon szolgált, 
1614-ben bihari esperessé választották.5 1602-ben, nagybányai prédikátorként vette 
feleségül Hodászi Katalint. Esküvőjükre kis nyomtatvány jelent meg Debrecenben 
a következő címmel: Gamhlia, a Stephano Decio verbi divini apud Rivulienses mi-
nistro, sponso et lectissimae virgini Catharinae … domini Lucae Hodazi … filiae, 
sponsae, nuncupata abamicis et discipulis.6 A lakodalmi köszöntő versek szerzői 
között ott találjuk Újfalvi Imrét is (Emericus Sz. A. Uyfalvius).7 Hodászi ekkor még 
debreceni lelkész és esperes (1604-től püspök), Újfalvival a kapcsolata harmonikus-
nak mondható ezekben a közös debreceni években (1596–1603), legalábbis nem áll 
rendelkezésünkre ezt cáfoló adat. Decsire visszatérve, ő 1613-ban lesz váradi lelki-
pásztor és bihari esperes, s ebben a hivatalában haláláig, 1631. június 15-ig meg is 

 1 schulek 1978, 294.; NAGy L. 1988, 149.
 2 Decsi István életére lásd: sZiNNyei 1980–1981, 726.; heltAi 1980, 273–274.; sZöGi 2011, 747., 

3825.; sZABó A. 2017, 129–130. (Szinnyei tévesen Baranyai Decsi Jánost tüntette fel Decsi Ist-
ván testvéreként.)

 3 decsi I. 1611.
 4 decsi I. 1597.
 5 sZABó A. 2017, 129.
 6 RMNy 884.
 7 Lásd a kötetben Posta Anna tanulmányát.

Szabadi István

ÚJABB ADALÉK ÚJFALVI IMRE ELÍTÉLÉSÉHEZ

(Báthori Gábor magánélete)
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marad. Hodászi Pap vélhetően a saját vejét szemelte  ki Újfalvi utódjául, és bízhatott 
abban, hogy tudós és Váradon népszerű elődje emlékét Decsi idővel feledtetni tudja.

Decsi Istvánnak a Báthori Gábor elleni merényletben játszott szerepéről már a 
kortárs Pázmány Péter is említést tesz a Rövid felelet két kálvinista könyvecskére… 
című munkájában, amikor „Az kálvinista hallgatásnak ötödik és hatodik okairúl” 
szól, a következőképpen:

„Azért csak egyéb praktikákkal az kálvinista prédikátorok pártolkodásra és 
fejedelmek ellen támadásra ne izgatnák az urakat, az hit dolgairúl való írások-
kal nem gondolnánk. De ez világ előtt tudva vagyon, mit mívelt Alvinci Péter, 
kálvinista prédikátor az Bocskai támadásakor; és az Bocskai halála után is, 
mikor felkené Homonnay Bálintot, hogy az Bocskai helyét meg ne hagyná hűl-
ni. Foktűi Máthé, kálvinista prédikátor az hajdúkat mint lázasztá Erdély ellen, 
az gyermekek is tudják. Hogy Báthory Gábort, az erdélyi fejedelmet megölék, 
az váradi kálvinista prédikátor, Decius István tanácslotta reá azokat, akik fel-
sózák nyavalyást, mint ugyanazok közül egyiknek szájából hallottuk, akiket 
reábíztatott az prédikátor az gyilkosságra.”8

Akire itt Pázmány mint primer forrására utal, az egyik merénylő, Nadányi Ger-
gely volt, Pázmány rokona, a történetíró Nadányi János nagyapja.9 Nadányi János 
(1642–1707) 1663-ban Amszterdamban jelentette meg Florus Hungaricus című, 
latin nyelven írott magyar történeti munkáját. A könyv igen népszerű volt a maga 
korában, megjelenése után néhány hónappal angolra is lefordították. Nadányi tehát 
családi hagyományból tudhatott a Báthori elleni merénylet részleteiről, Decsi szere-
péről, amelyet így örökített meg:

„Báthoryt minden oldalról körbevették, innen Erdélyben az övéi szorongatják, 
amonnan a törökök, Kolozsvárról sebes lovon Váradra menekül oly gyorsa-
sággal, hogy a híresztelés szerint egy nap tizenöt magyar mérföldet tett meg. 
A várba bebocsátván egy darabig nem mozdult: kérlelték az előkelők Nadányi 
Gergelyt és Szilasi Jánost, akikkel Báthory családias viszonyban volt, hogy te-
gyék el láb alól a fejedelmet. A gaztett és a fenség között ingadozó Nadányiba 
és Szilasiba Decsi Gáspár [helyesen: István – Sz. I.] helyi prédikátor, akinek 
a feleségét a fejedelem tette tönkre, lelket öntött beléjük azzal, hogy nem fog 
elmaradni Isten áldása: hogy a gyalázatos férfi Phineushoz hasonló; felhozta 
a Szentírás szavait is elferdítve és kicsavarva, meggyőzte a tanulatlanokat és 
hiszékenyeket, hogy Istennek kedves áldozatot hoznak. A semmit sem sejtő fe-
jedelem a következő napon Szilasinak egy éppen akkor megfent kardot mutat, 
dicsér, forgat: Szilasi kéri a fejedelmet, hogy mutassa meg neki, meg is kapja, 
de gyilkos keze megremeg, a bizonytalan dolgot elhalasztja. Decsi másnap inti 
a boszúálló Istenre, és hogy a lelkiismeret mást parancsol: Decsi a fejedelem 

 8 Pázmány 1983, 429–432.
 9 BAkó 2007, 12.
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fejére olvassa Isten haragját, a bűnöket, a gaztetteket és minden mást, amit a 
prédikátorok az ostorozáskor fel szoktak hozni. Így a gyilkosok felbátorod-
nak, a fürdőbe igyekvő Báthoryt a Velencze utcában (ahogy a nép hívja) Szilasi 
megtámadja, ledöfi, Nadányi adja a döfések párját, mások szerint csupán tét-
len szemlélő volt. Gergely fiai, Mihály, Miklós és István anyai ágon rokonuk-
hoz, Pázmány Péterhez, Magyarország akkori érsekéhez menekültek: Szilasi 
javait a kincstár elkobozta: a kevésbé vétkes Nadányi gyermekeinek kegyelmet 
adtak: a református hitben megmaradó Mihály és István visszakérték javaikat. 
A katonaember Miklós Magyarországon kereste a szerencséjét különféle, a tö-
rök ellen viselt dolgokban, s amit elért, az ősök nevére sok [dicsőséget – Sz. I.] 
hozott.”10

Nagy Szabó Ferenc (1581–1658) 17. század közepén keletkezett Memorialéja szin-
tén szól egy „váradi papról”. Szerinte a váradi prédikátor arra hivatkozott, hogy egy 
zsarnok meggyilkolása Istennek tetsző cselekedet: „hogy valaki megölné Báthory 
Gábort, abban semmit Isten ellen nem vétkezne”,11 így Szilasi János és Nadányi 
Gergely a pap szavát megfogadva ölték meg a fejedelmet.

Decsi Istvánnak, Hodászi vejének a kulcsszerepe tehát az idézett források szerint 
egyértelműnek tűnik. Minden bizonnyal Kálvin teológiája is szerepet játszott érv-
rendszerében, mikor a zsarnokölésre biztatta Nadányiékat. Kálvin Institutiójában 
olvashatjuk:

„[Isten – Sz. I.] olykor szolgái közül nyilvános bosszúállókat támaszt, és eze-
ket parancsával hatalmazza fel, hogy torolják meg a bűnös uralmat […] Mert 
az előbbiek, akiket Isten törvényes elhívása indított fel ily nagy tettek vég-
hezvitelére, fegyvert fogva a királyok ellen, a legkevésbé sem sértették meg a 
királyi méltóságot, amelyet az isteni rendelkezés ruházott a királyokra, hanem 
a mennyből felfegyvereztetvén a kisebb hatalmat zabolázzák meg a nagyob-
bal…”12

Újfalvi Imre hasonló érvrendszert vonultatott fel, amikor Hodászi püspök zsarnoki 
hatalma ellen lépett fel. Itt megint Pázmányra kell hivatkoznom, mint elődleges 
forrásra: 

„Az Váradi Calvinista Praedikátor, Vjfalvi Imre, nem csak az Praedikál-
ló-székböl nyilván kiáltotta, de egynehány Synatban erössenn vítatta: hogy 
az Debretzem-ben lakozó Calvinista Superattendens az Antichristus. Azért, 
halálos Sententiája-után, sok ideig sanyarú fogságban gyötrődék. Ezt pedig 
(úgy értettem) egyéb bizonyságok-között, azzal eréssitette: hogy, az Apostolok 
Egyenlők vóltak hatalmokban; eggyiknek Felsőbsége, ’s birodalma nem vólt 

 10 nadányi 2001, 381–383.
 11 NAGy sZABó 1855, 114.
 12 kálvin 2014, II, 533–534.
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az másikon. Ha azért Luther a’ Pápát Antichristusnak nevezte, mivel magának 
fellyebb-való hatalmat, Bíróságot, és uralkodást tulajdonított: az Debreczeni 
Attendenset, ugyan ezen okból Antichristusnak mondhattyuk. Mert az ö Szol-
ga-tarsainak nyakára akar ülni; azokat fogsággal és egyéb hatalmaskodások-
kal sanyargattya.”13

Schulek Tibor jegyzi meg, hogy Újfalvi megértéséhez meg kellene írni Hodászi ala-
pos életrajzát.14 Ugyanez igaz lehet Decsi István és Újfalvi, illetve Decsi és apósa vi-
szonyának a megértésére is. Úgy tűnik, Hodászi Lukács jelleme püspökké választása 
után gyökeres változáson ment át, és ehhez hozzájárulhatott a lánya házasságtörése. 
A hatalmaskodása mintha arra utalna, hogy azonosul az erőszakos fejedelemmel, 
akinek támogatását élvezi. Ennek az azonosulásnak persze elsősorban politikai és 
egyházpolitikai oka van. A 17. század elejétől ugyanis az erdélyi fejedelmek célja 
volt a református egyház államegyházzá tétele, ehhez egy szigorúan hierarchikus 
berendezkedésű egyházkormányzatot kellett kiépíteni, amelyre Hodászi lehetett a 
megfelelő ember. Püspöksége alatt rendszeressé vált a lelkésztársak bírságoltatása, 
sőt láttuk Újfalvi esetében, hogy korbácsoltatásra, püspöki börtönbe vetésre is sor 
került, Schulek egyenesen „Hodászi tudathasadásos lelkiállapotáról” ír. Az ehhez 
vezető úton tehát az egyik állomás lehetett Hodászi lányának és a fejedelemnek a 
viszonya, amit talán Báthori a püspöki hatalom korlátlanná tételével is kompenzált 
Hodászi felé.

Megtehette, hiszen ő volt igazából az egyház feje: a mindenkori erdélyi fejedelem 
a püspöki javakkal együtt bizonyos püspöki jogköröket is magához vett (summus 
episcopus). A protestáns superintendenst ugyan nem ő választja, de ő erősíti meg (a 
Partiumban is), és lényegében az őt megillető jogokat ruházza át a superintendensre. 
Immár nem csupán az egyház külső állapotának, javainak és jogainak a védelmét 
tekinti feladatának, hanem az igaz hit védelmét és a schisma eltávolítását is. Mint 
korábban a római katolikus püspök tehette, most a fejedelem által felruházott su-
perintendens élt a papszentelés jogával, az egyházi ügyek felügyeletével, és azzal, 
hogy az evangéliumokkal és a sacramentumokkal ellenkező tanokat megvizsgálja, 
elbírálja és egyházi fegyelmet gyakoroljon.15

Báthori Gábor és Hodászi, illetve Decsi sajátos kapcsolata nem csak a kortársa-
kat, hanem az egyháztörténet későbbi művelőit is foglalkoztatta. Keresztesi József 
(1748–1812) váradi esperes a lelkészek névsorát is tartalmazó egyházi jegyzőkönyv-
be Decsi István neve mellé ezt jegyezte fel: „ennek feleségét szerette Báthory Gábor 
fejedelem”.16 Visky István is hivatkozik erre a bejegyzésre az Újfalvi-pert tárgyaló 
cikkében. Szintén összefüggést lát Decsi István feleségének házasságtörése és a vára-
di lelkészi állás Decsi által történő elnyerése között: „Arról nem szólnak a korabeli 
feljegyzések, hogy Baranyai Decsi István váradi lelkészi kinevezése és a fejedelem-

 13 Pázmány 1766, 816.
 14 schulek 1978, 293.
 15 Pokoly 1904, IV, 71.
 16 Csernák 1992, 282.
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nek ennek feleségével folytatott viszonya között van-e összefüggés. A kor viszonyait 
tekintve könnyen elképzelhető, hogy a fejedelem a váradi elsőlelkészi hivatallal sze-
lídítette meg a lelkész férfiúi büszkeségét.”17

Felvetődhet a mai kor emberében, hogy érdemes-e egy házasságtörés kapcsán 
„traumáról”, „fejedelmi kompenzációról” beszélni, főleg Báthori Gábor esetében, 
akinek állítólag rengeteg hasonló esete volt. Ehhez képest érdemes egy kortárs tör-
ténetírót, Bojti Veres Gáspárt (ca. 1595–post 1640) idézni. Így ír az 1610-es széki 
merénylet közvetlen kiváltó okáról: 

„Báthori féktelen vadállatként, kéjvágyának sem mértéket, sem határt nem 
szabva, néhány főrendnek – Kendi István kancellárnak és a délceg, hadi tu-
dományokban jártas és Itáliában szerzett tisztes műveltséggel rendelkező ki-
váló férfiúnak, Kornis Boldizsárnak – feleségére, tisztességes családanyákra 
szégyentelenül rátámadt, és becsületüket a házasságtörés nem mindennapi 
gyanújával szennyezte be. Ezért dühös összeesküvés lángolt fel ellene. Kendi és 
Kornis elhatározta, hogy az ország nagyobb javára a féktelen zsarnokot elte-
szik láb alól.”18 

Még akkor is híven tükrözi a kortársak vélekedését az idézett rész, ha számba vesz-
szük az udvari historikus Bethlen Gábor iránti elfogultságát. Azt is tudni kell, hogy 
a mi esetünkben mégis csak egyházi személyekről van szó (püspök, esperes), rá-
adásul Decsi Gáspár, Decsi István apja kiemelten foglalkozott a magánbűnökkel 
és közerkölcsökkel – erről irodalmi életműve tanúskodik.19 A magyarországi refor-
máció kezdeteitől fogva a protestáns prédikációk célkeresztjében volt a paráznaság 
(testi és lelki értelemben egyaránt). A kor embere igényelte, hogy minden vasárnap 
és ünnepnap szó legyen a templomban a cégéres vétkek között erről is, számos be-
szédgyűjtemény, postilla jelent meg e témában.

De akár kompenzálni akarta a fejedelem, akár nem a Hodászin és Decsi Istvánon 
esett sérelmet Újfalvi feláldozásával és Decsi esetében a váradi lelkészi állással, terve 
aligha ért célt. Hodászi hamarosan (1613 májusában) meghalt, Decsi Istvánnak pe-
dig döntő szerepe lett a Báthori Gábor elleni 1613 őszén elkövetett sikeres merénylet 
előkészítésében.

 17 visky 2004. 
 18 Bojti veres 1980, 33. 
 19 decsi G. 1579; decsi G. 1592; decsi G. 1582; decsi G. 1584; decsi G. 1596–1619.
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1662 második felében látott napvilágot Londonban Jean (angolos formában John) 
Durel (1625–1683) könyve, A View of the Government and Publick Worship of 
God in the Reformed Churches Beyound the Seas (A tengerentúli megreformált 
egyházak egyházi kormányzatának és istenes vallásgyakorlatának áttekintése).  
A francia anyanyelvű, Jersey szigetén született Durel volt a londoni francia episz-
kopális egyház, a Savoy első lelkésze, és pozíciójából adódóan a külföldi protestáns 
egyházak „szakértője”. Ez a könyv már az Act of Uniformity, vagyis a Savoyban 
tartott egyeztető konferencia után jelent meg, aminek konzervatív, a püspöki ha-
talmat megerősítő döntése 1662. május 19/29-én emelkedett törvényerőre. Ezt a 
presbiteriánus érzelmű lelkészek tömeges lemondása követte, illetve az anglikán 
„non-konformizmus” kialakulása.1 Mivel a restauráció után John Durel a Savoyban 
elfoglalt állása mellett II. Károly király udvari káplánja is lett, majd 1677-ben wind-
sori főesperes, könyve a főhatalom hivatalos álláspontjának volt tekinthető. Célja 
nyilvánvalóan az volt, hogy bebizonyítsa: sok a hasonlóság a tengerentúli protestáns 
egyházak és az anglikán egyház gyakorlata között, tehát a külföldi protestánsok 
„nem ellenségei a miénknek”.2

Ennek az állításnak a bizonyítása végett hivatkozott Durel több ízben a magyar-
országi, illetve az erdélyi protestáns egyházra. Nem csinált belőle titkot, hogy ebben 
a tekintetben a legtöbb információ Isaac Basire-től (1607–1676) származott. Az 
ugyancsak francia származású Basire (korábban gyulafehérvári professzor, aki Er-
délyben latinul tanított és II. Rákóczi György fejedelem feltétlen híve maradt Ang-
liában is) 1661-ben visszatért választott hazájába, és az észak-angliai Durhamben 
kapott egyházi stallumot. Gyakran járt Londonban, jól ismerte Durelt, akinek egy 
Basire-hoz írt levele is fönnmaradt.3 Durel már egy korábban kinyomtatott prédi-
kációjában (más országok egyházaival együtt) így említi a magyar egyházakat: „Így 
hát elmondhatom többek között azt is, hogy Magyarországon, Erdélyben, Litvá-
niában és Lengyelországban […] a reformált egyházak liturgiája nem csak hogy 
nagyon hasonlít a miénkhez, formájában és tartalmát tekintve is, hanem hogy azt 
úgy használják, mint mi.”4 A fent említett, 344 lap terjedelmű könyvében, A View 

 1 truemAN 2013, 288–290.
 2 durel 1662b, 1–3.
 3 dArNell 1831, 212.
 4 durel 1662a, 19.

Gömöri György

ÚJFALVI IMRE ÜGYE EGY  
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of the Government-ben ugyancsak számos alkalommal hivatkozik a magyar egyhá-
zak gyakorlatára, de számunkra az a legérdekesebb, hogy Durel milyen részletesen 
foglalkozik a magyar református egyházak vitáival és ezen belül az úgynevezett 
Újfalvi-üggyel.

Dureltől megtudjuk azt is, Isaac Basire Erdélyből távozván számos latin nyelvű 
egyházi iratot és dokumentumot vitt magával, köztük olyanokat, amelyek különö-
sen ritkák lehettek a kor Angliájában.5 John Durel, miután néhány elítélő megjegy-
zést tesz a magyar presbiterianizmusról és puritanizmusról (mivel ezek Basire és az ő 
felfogásában „fejedelem-ellenesek”), közreadja a samarjai (felső-dunamelléki vagy 
csallóköz-mátyusföldi) egyházkerület kánongyűjteményében található, az 1623-as 
komjáti zsinat által elfogadott lelkészi esküformulát. Ezt Durel a margón latinul, a 
szövegben angol fordításban közli, kiemelve belőle azt a mondatot, hogy a lelkész 
tanúsítja: „püspökei és esperesei iránt engedelmességgel tartozik”.6 Ezután ugyan-
csak a komjáti zsinatnak egy másik kánonját olvashatjuk, ami Pál apostolra vezeti 
vissza az egyházkormányzat felépítését, és ezzel mintegy érzékelteti, hogy a püspök-
ellenesség hagyományos protestáns szempontból is „eretneknek” minősül.7

De hogy a magyar gyakorlatot nemzetközi teológusi tekintéllyel erősítse, John 
Durel kitér az Újfalvi-ügyre is, mégpedig Hodászi Pap Lukács David Pareusszal 
folytatott levelezése kapcsán. Miután könyvében elmondja, hogy Hodászi volt 1613-
ban a tiszántúli püspök, ismerteti, hogy „ez(ek) aztán David Pareushoz, a palatiná-
tusi Heidelberg akkori professzorához fordultak véleményért és egy nevezetes leve-
let kaptak tőle, amely megerősítette őket a püspökségben, s elítélte a fent említett 
szakadár személyt, akit a világi hatóság kezére adatott és az börtönben halt meg.”8 
Könyve függelékében ezután Durel közreadja Pareusnak a tiszántúli református 
egyháznak írt 1614. évi levelének „tökéletes másolatát”, amelyet ugyancsak Basire 
doktor hozott magával Erdélyből. Ennek egy részletét az A View of the Govern-
ment 337–339. lapján találjuk, és bevezetőjéből megtudjuk azt is, hogy „ezt (Pa-
reus) annak a felfordulásnak az alkalmából írta, amelyet egy ariánus [sic!], Újfalvi 
Imre (Emericus Vifalvi) okozott azzal, hogy ellenezte a püspökség intézményét”.9 
Ez után következik a Pareus-levélnek a „Nescit miser ille” szavakkal kezdődő része 
két nyelven: latin eredetiben és angol fordításban. Durelt Pareusnak az a véleménye 
érdekli leginkább, amivel a heidelbergi teológus a következő fontos kérdésre vála-
szol: „Igaz-e, hogy a szuperintendensi intézmény a pápai tyrannizmus tükörképe?” 
Pareus szerint igaz ugyan, hogy a pápai hatalom zsarnoksággá fajult, de nem szük-

 5 durel, 1662b, 11. A kánongyűjteménynek két kiadását ismerjük (Pápa, 1625. RMNy 1343; 
Várad, 1642. RMNy 1975), Basire-nak alighanem a második kiadás volt meg.

 6 Uo.
 7 Uo.
 8 Uo. Itt Basire, illetve Durel téved, mert legjobb tudomásunk szerint Bethlen Gábor száműzte 

Újfalvi Imrét, aki ezek szerint Magyarországon, de nem börtönben halt meg 1615 után. Lásd: 
zoványi 1977, 608. Durel munkája függelékének magyar vonatkozású részletét már közread-
tam saját fordításomban. Lásd: Gömöri 1991, 44–47.

 9 durel 1662b, 337.
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ségszerű, hogy a reformált egyház elöljárója is visszaéljen hatalmával.10 Más szóval, 
bár személy szerint nem ítéli el Újfalvit, Pareus igazolni látszik minden olyan pro-
testáns egyház gyakorlatát, amely megőrizte a püspökség intézményét, s ezzel nem 
bontotta meg a hagyományos egyházi hierarchiát.

Sem Isaac Basire, sem Durel másik magyar informátora, Jászberényi Pál (?–1669)11 
nem tud arról, illetve nem említi azt a tényt, hogy Újfalvi Imre valaha Angliában 
járt, és amennyiben a hazai református egyház belső reformjára törekedett, mintáját 
részben az 1590-es évek angol presbiteriánus mozgalmáról vehette. Jászberényi Pál, 
aki hollandiai tanulása után 1659-ben költözött Angliába és egy ideig Cecil Tufton 
londoni nemes gyerekeinek nevelőjeként működött, éppen ugyanebben az évben, 
1662-ben adta ki első angliai, Examen doctrinae Ariano-Sociniane című könyvét,12 
amely – mint a címe is mutatja – erős bírálata a szentháromság-tagadó irányza-
toknak. Jászberényi az Újfalvi-ügyben egész biztosan a püspöki-fejedelmi vonalat 
követte, hiszen rendkívül büszke volt arra, hogy egy ideig a kis I. Rákóczi Ferenc 
(1645–1676) nevelője volt és Hollandiába is az erdélyi fejedelem alumnusaként ke-
rült.13 1662 nyarán már jól ismerte Durelt, és mint a Basire-nak írt, 1662. július 
15-én kelt leveléből látszik, közvetítő szerepet játszott Basire és a londoni francia 
lelkész közötti levelezésben.14 Ha Durelt érdekelték további részletek a magyar pro-
testánsok helyzetéről, illetve a magyarországi és erdélyi református egyházak litur-
giájáról, Jászberényi volt az, aki újabb adatokkal szolgálhatott Durelnek. A magyar 
teológusnak, aki éppen ebben az évben indította meg latin nyelviskoláját London-
ban, bizonyára kapóra jött a John Durellel fenntartott kapcsolata, akin keresztül 
előkelő körökben szerezhetett újabb tanítványokat. S mint Bethlen Miklós önélet-
írásából tudjuk, éppen Jászberényi Pál mutatta őt be „a gallus prédikátor” Durel-
nek, akit egy tollhiba vagy félreolvasás folytán szinte minden újabb Bethlen-kiadás 
helytelenül „Duvel”-nek nevez.15 Az erdélyi látogató ezt írja Durelről: „minthogy 
úrvacsorát is a gallica ecclesiában vettem karácsonyban, az ismerkedtetett osztán 
sok emberekkel meg”.16 Jászberényi ezután állította össze Fax nova linguae Latinae: 
A New Torch to the Latine Tongue című latin tankönyvét, amely négy kiadásban 
jelent meg és az 1660-as évek nagy angliai könyvsikerei közé tartozott,17 de John 
Durel neve már nem szerepelt a könyv tudós angol és magyar ajánlói között.

 10 Uo.
 11 A helyes életrajzi adatait lásd: Gömöri 2004, 456–459.
 12 RMK III 2164
 13 Jászberényi 1657. július 22-én matrikulált Franekerben és az egyetemi anyakönyvbe külön beje-

gyeztette a tényt, hogy I. Rákóczi Ferenc nevelője volt. Lásd: fockemA ANdreAe–meijer 1968, 
170; BoZZAy–ladányi 2007, 357.

 14 Gömöri 2000, 412–414. A levél eredetije Durhamban, a katedrális könyvtárában, Hunter 
MSS, folio 9. alatt található.

 15 keméNy–BethleN, 586.
 16 Uo.
 17 London, 1664 (RMK III 2252); London, 1666 (RMK III 2353); London, 1667 (RMK III 6538); 

London, 1670 (RMK III 2530).
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Az alábbiakban Major Huba Zsoltnak (1936–2001) az Újfalvi Imrére vonatkozó, 
kéziratban maradt munkáját fogjuk közkinccsé tenni. Előtte azonban fontosnak 
tartjuk a lelkipásztor-egyháztörténész életének rövid ismertetését, akiről lelkiisme-
reti kötelességünk megemlékezni.

1. Életrajzi adatok

Major Huba Zsolt1 1936. szeptember 9-én született Nagyváradon. Édesapjának a 
két világháború közötti társadalmi szerepvállalása az ő személyes életére nézve is 
meghatározó volt. Major László Károly kezdetben tanárként, majd korrektorként 
dolgozott. Egy ideig a váradi Magyar Párt titkára is volt. Kulcsszerepet játszott 
a több évszázad után felélesztett borosjenői református gyülekezet újraalapításá-
ban. A második világháború után, a kommunista átrendeződés időszakában előbb 
Oroszországba, majd a Duna-csatornához vitték munkaszolgálatra. Ezek az esemé-
nyek már a fiát is közelebbről érintették: ekkor távolították el a nagyváradi Klasz-
szikus Líceumból (az egykori Premontrei Gimnázium). Dolgozni kényszerült az 
Infrătirea szerszámgép-lakatos gyárban, s közben 1952–1955 között, esti iskolában 
folytatta tanulmányait, végül jeles minősítéssel érettségizett a váradi 2-es számú 
 Leánygimnáziumban (ma: Ady Endre Elméleti Líceum).2 Édesanyja, Szilágyi Er-
zsébet háztartásbeliként állt a család mögött. Major Huba 1959. december 21-én 
kötött házasságot Schemmel Viktor temesvári evangélikus lelkipásztor leányával. 
Schemmel Jolán 1955–1959 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet evangé-
likus részlegének titkára volt. Házasságukból született Major Csilla.

Major Huba teológiai tanulmányait rögtön az érettségi diploma megszerzése 
után, 1955–1959 között jeles vizsgaeredménnyel végezte. 1959–1960 között a teoló-
gia ifjúsági lelkésze (senior) volt. Középiskolában kezdődött üldöztetése az egyetem 
befejezése után folytatódott. Rendelkezésünkre áll egy, az Aradi Református Egy-
házmegye esperesi hivatala által 1962. július 4-én kiállított, a Nagyváradi Reformá-
tus Egyházkerület Püspöki Hivatalának címzett dokumentum, amely azért íródott, 

 1 Major Huba Zsolt életrajzi adatainak összegyűjtésében a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Levéltárában (KREL) található személyi dossziéra, a törzskönyvi adatlapra, vala-
mint Major Huba özvegyének, Major Jolánnak az elmondásaira támaszkodtam. 

 2 Az apa munkásságára lásd: mAjor L. K. 1932; mAjor L. K. 1934a; mAjor L. K. 1934b; mAjor 
L. K. 1939.

Pálfi József

MAJOR HUBA ZSOLT ÚJFALVIJA
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hogy az egyházi adminisztráció a lelkipásztor törzskönyvi lapját néhány adattal 
bővítse. A négy pontból álló jelentésből először kiderül, hogy az aradi esperes, 
Molnár Károly bekérte tőle a házasságkötésére vonatkozó adatokat, születési bizo-
nyítványának és állampolgársági igazolványának a számát, valamint minden olyan 
adatot, amelyek tanulmányaira vonatkoztak. A második pontból kiderül, hogy ek-
kor még nem volt munkakönyve. A harmadikból megtudjuk, hogy Major Huba 
azt kérte az esperesi hivataltól, hogy magiszteri tanulmányainak idejét számítsák 
be a munkakönyvbe, mint amely tanulmányi szabadságnak számítana, mivelhogy 
az egyházkerület engedélyezte számára ezen tanulmányok folytatását. A negyedik 
pontban a szolgálati idejére vonatkozóan a következőket találjuk:

– 1959. szeptember 1. és 1961. július 31. között teológiai magiszterjelölt volt Ko-
lozsváron.

– Közben 1961. január 1. és február 1. között segédlelkészi kinevezést kapott Nagy-
lak-Valkányba.

– 1961. augusztus 1. és 1962. január 1. között rendelkezési állományban volt.
– 1962. január 1-től 1963. május 15-ig borosjenői segédlelkész volt.3 

Néhány esztendővel később, 1969. szeptember 15-én Molnár Károly esperes Papp 
László püspöknek küldött jellemzésében ezt írta róla: „Szórványait kerékpárral lá-
togatta hűségesen. Pontos lelkiismeretes és szókimondó ember volt. Nekünk felrót-
ta, hogy az egyházmegye egy kerékpárt sem ad a szórványgondozó rendelkezésére. 
A sajátját használta el, mert nem volt visszautazási alkalmatosság és a gyülekezet 
vendéglátását sem vehette igénybe.” Ugyancsak itt olvassuk: „Major jól képzett, 
egyenes jellemű és nem összeférhetetlen ember. Vitáim voltak vele olyankor, ami-
kor a türelem és várakozás álláspontjára szerettem volna az Ő sürgető személyét 
átvonni.” A levélből kiderül, hogy apja miatt többször szenvedett meghurcoltatást, 
akinek volt egy írógépe, amit nem lett volna szabad a lelkészi hivatalon kívül hasz-
nálnia. Az írógép ma is megvan a család tulajdonában.

Háromoldalas Önéletrajza ugyanazon dossziék között található, amelyet még 
„rendelkezési állományban lévő segédlelkészként” írt 1969. szeptember 3-án. Az 
itt olvasható írás teljesen alátámasztja a korábban leírtakat, és ebből derül ki az is, 
hogy még a borosjenői segédlelkészi szolgálata alatt arra kérte a püspököt, enge-
délyezze számára, hogy Várad közelébe kerülhessen, ahonnan könnyebben eljuthat 
Kolozsvárra, hogy tanulmányait folytathassa. A püspök válaszlevele valamely ok 
folytán „elkallódott”. Röviddel ezután, még az 1963. esztendőben a Tartományi 
Vallásügyi Hivatal rendelkezési állományba utasította. Így 1967. szeptember 9-től 
a váradi Romtransnál, majd a váradi cukorgyárban dolgozott. Lelkészként 1969-
től szolgált ismét, először Kövesegyházán 1972-ig, majd Magyarkakucson 1990-ig. 
Innen került Siterbe, az utolsó szolgálati helyére, ahonnan 1995-ben vonult beteg-
nyugdíjba. 

 3 Református Esperesi Hivatal – 534/1962 szám (KREL – személyi dossziék – Major Huba Zsolt).
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A ’90-es évek elején néhány évig a Sulyok István Református Főiskola Vallásta-
nári szakának volt az oktatója. Közben egy ideig néhány lelkipásztor- és tanártársá-
val (Deák Ödön, András Ágoston, dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária) tanítani jártak 
Zilah ra szombatonként. A tanítást szívügyének tekintette. Itt jegyezte meg özvegye 
azt is, hogy magyarkakucsi lelkipásztor korában a helybeli ifjúságot tanította ma-
gyarul írni és olvasni. Ezt hamar abbahagyta, ugyanis a püspök Major többszöri 
kérésére sem tárgyalt velük az iskola sorsáról. Amikor azt találta mondani a püs-
pök, hogy „nincs neki ilyesmire ideje”, a lobbanékony természetű ember lemondott 
a tanári állásról. 2001. december 19-én, 65 éves korában hunyt el Nagyváradon.

2. Munkássága

Major Huba Zsolt hányattatásai ellenére aktív tudományos munkát végzett. Ma-
gyarkakucsi időszakában, 1973-ban doktorjelölt vizsgára jelentkezett. Doktori ér-
tekezését lefordította román nyelvre is, amelyet végül 1980-ban adott be. Juhász 
István (1915–1984)4 közben külföldre utazott, majd röviddel ezután elhunyt, így 
Major Huba doktori védése elmaradt. A Teológiai Intézet Rektori Hivatala a román 
államhatalom nyomására 1985-ben végleg megtagadta tőle a doktori vizsgalehető-
séget. Több munkája is kéziratban maradt:

– A puritanizmus történetének főbb problémái
– Református Egyház a török hódoltság alatt
– Köleséri Sámuel
– Kálvin az újabb kutatások és irodalom tükrében
– A Bihari Református Egyházmegye története (befejezetlen kézirat)5

– A váradi református főiskola (1568–1660)

Az alábbiakban közlésre szánt kézirat az 1976-ban megírt doktori disszertáció egy 
kisebb részlete. A váradi református főiskola (1568–1660) címet viselő munkát6 
hosszú éveken keresztül írta, de a megvédésére csak 1996. szeptember 19-én ke-
rülhetett sor Kolozsvárott, a Protestáns Teológiai Intézet doktori vizsgabizottsága 
előtt. Egy hónap múlva, október 15-én nyerte el a doktori címet. A mintegy 242 
oldalas munkát hatalmas szakirodalommal, apparátussal és mellékletekkel látta el. 
A disszertáció tartalmát a következőképpen osztotta fel (a tartalomjegyzék alapján, 
zárójelben az oldalszámok):

 4 Teológiai tanár, egyháztörténész, a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai 
Intézet rektora. Lásd: Buzogány 1996, 402–427.

 5 Megjelent: mAjor H. Zs. 2010.
 6 mAjor H. Zs. 1976. A kézirat megtalálható a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség 

könyvtárában. A példány címoldalán, a szerző aláírásával a következő olvasható: „Gyulának 
sok szeretettel, Major Huba”. Az ajánlás Bottyán Gyulának (1964–1998 között réti lelkipász-
tor) íródott. 
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Az Újfalviról szóló rész a dolgozat 82-től 96-ig terjedő oldalain, a II. fejezet 2. alfe-
jezetében található. Először Újfalvi (1.) pedagógiai elveiről ír részletesen, különös-
képpen az Admonitionesről, majd az általa (2.) szerkesztett 1598-as énekeskönyvvel 
foglalkozik behatóan, végül pedig (3.) a Hodászi Lukács szuperintendens és közte 
folyó pert tárgyalja.

E helyen tartom fontosnak lejegyezni személyes emlékemet is Major Hubával 
kapcsolatban. Tanulmányaim befejezése után, 1992 őszén kerültem Nagyváradra. 
Itt találkoztam először a Bihari Református Egyházmegye lelkészeivel. A sok új 
szolgatárs között hamar szemembe ötlött egy robusztus, enyhén mogorva, de min-
den megnyilatkozásában nagyon képzett lelkipásztor. Ahányszor hallottam meg-
szólalni, mindig precíz, adatolt és végtelenül szókimondó ember sejlett fel előttem, 
aki az igazáért bárkivel szemszállt és nem rejtette véka alá a véleményét. Életét, 
szolgálatát (figyelembe véve a kommunista, szocialista idők egyházi hatóságaival 
vívott küzdelmét) tekintve Major Huba Zsolt eszmény- és példaképe az az Újfalvi 
Imre lehetett, akiről olyan szenvedélyesen írt doktori dolgozatában. Felesége szerint 
életében számtalanszor hangoztatta, hogy az egyháznak Jézus a fundamentuma, és 
nem a püspök.

2.1. szilvásújFalvi Pedagógiai elveiről: az admonitiones7

„Tulajdonképpen Alvinczi helyébe került váradi lelkipásztornak Szilvásújfalvi An-
derkó Imre, ha nem is 1605-ben, amikor Alvinczi Kassára távozott, hanem 1607-
ben, a gyülekezet, ill. a magisztrátus meghívására.

Szilvásújfalvi tehát nem volt a váradi iskola rektora, de mint annak felügyelő 
lelkipásztora gondot viselt a falai között folyó munkára. Még a Hodászi Lukáccsal 
folytatott súlyos harcai között is szerkesztett egy énekeskönyvet a tanuló ifjúság 
számára.8 A lelkipásztori szolgálatát megelőző években, pontosabban 1596 és 1599 

 7 Major Huba szövegének lábjegyzeteit a kötetünkhöz igazítottuk.
 8 Paraphrasis Psalmorum Davidis metrorhytmica. In futurum scholasticas juventutis et pue-
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között rektora volt a debreceni iskolának. Az itt megjelenő írásai arra utalnak, 
hogy az iskolában való tanítást egyáltalán nem tekintette egy szükséges rossznak, 
melyen minden leendő lelkipásztornak át kell esnie, hanem kedvvel és főleg hoz-
záértéssel készítette fel a tanuló ifjúságot élethívatására. A latin nyelv tanulásának 
megkönnyítésére mindenekelőtt kiadta Szikszai Fabriciusz Balázs latin-magyar 
szójegyzékét,9(de megfelelő módon átdolgozva), majd pedagógiai tankönyvét az 
Admonitiones-t10 (magyarul: Intelmek a tanulás és tanítás módjáról az utolsó, azaz 
a harmadik osztályban). 

A reformáció megszilárdulásának korában Szilvásújfalvinak még a tanulás lét-
jogosultságáért is küzdenie kellett. Nem mindenki tartotta fontosnak az iskolában 
folyó munkát. A földesurak egyáltalán nem örültek például annak, ha a jobbágyok 
gyermekei először a szülőfalujuk iskolájában, majd pedig valamelyik város illustris 
scholájában folytatták tanulmányaikat. Ezért írta Szilvásújfalvi a rövid pedagógiai 
tankönyvének (38. l.) bevezetőjében: »Nem vitatkozom a műveltség gyűlölőivel, 
akik a jó tudományokat és az ezeket tanító iskolákat csak minden rossz fertőjeként 
gyalázzák, oktalanul és szégyenkezés nélkül, akár főrangúak, akár közrendűek, 
akár nemesek, akár nem nemesek vagy akármilyen rendű emberek, inkább szána-
lomra vagy cáfolásra méltók.« (Admonitiones, A3v).

Ebben a korban szervesen összetartozott a nevelés és a tanítás és a vallásos nevelés. 
A hit igazságait nem külön hittanórákon tanították meg, de minden tantárgyat, elő-
adást áthatott a hitvallás szelleme. Már első elemistáknak részt kellett venniük a kö-
zös áhítatokon: »Állíttassék élére a népesebb iskolákban ennek az osztálynak az u.n. 
praeceptorok közül egy tudásban, kegyességben, erkölcsökben kipróbált férfiú, aki 
az áhítatokon, névsorolvasáson részt vegyen, a vakmerő elmaradozókat büntesse és a 
maga idejében vizsgáztasson.« (C1v). Némely iskolában az Úri imádság, az Apostoli 
Hitvallás és a Tízparancsolat szövegéből tanították meg a gyermeket olvasni (B5v). 
Szilvásújfalvi helyesebbnek látta főnevek, névmások, igék és igenevek ragozásánál 
fölhasználni ezeket a szövegeket. »Hogy pedig a gyermek a kegyesség elemeit is ma-
gába szívja, azért vonjuk be a ragozásba e három szöveget: az Úri Imát, az Apostoli 
hitvallást és a Tízparancsolatot, persze latinul és anyanyelvén. Ezekhez hozzávesszük 
az Újszövetség mindkét sákrámentumának szereztetési igéit. Mindezeket a szülői 
háztól, minden gyerek magával kell hozza az iskolába« (B5v–B6r).

Ramus szellemében kifogásolta a pogány szerzők túlzott használatát a keresz-
tyén iskolákban. »Nagyon csúnya dolog keresztyének iskoláiban egész könyveket 
előadni Homerostól, Vergiliustól, Ovidiustól, Cicerótól, Terentiustól, és másoktól, 

ritae nostrae exertitium matutinum et vespertium. 1606 és 1610 között jelent meg latin és 
magyar szöveggel. A magyar szöveget Szenci Molnár Albert fordításában közölte, így annak ez 
az első hazai kinyomtatása. Lásd: klANicZAy 1958, 155–158, 162–163; nagy kálozi 1973, 879.

 9 RMNy 802. A szójegyzék főrészében Szilvásújfalvi összevonta a korábbi kiadások 101 csoport-
ját 82 fejezetbe és gyarapította az egyes fogalomcsoportokon belül a szavak számát. A főrész 
végéhez pedig egy latin–magyar indexet csatolt. (Index rerum seriem demonstrans).

 10 RMNy 803. A kiadvány egyetlen ismert példányát Hubay Ilona fedezte fel 1943-ban az OSzK-
ban Molnár Gergely latin nyelvtana könyvével és Károlyi Péter Poétikájával egybekötve. Lásd: 
huBAy 1943, 432–433.
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az evangéliumokból és apostoli levelekből, az Újtestamentumból pedig csak némi 
részleteket, azt is kelletlenül. Bűn, mondom bűn, hogy gyermekeink jobban tudják, 
hogy ki a pogány Jupiter, aki a hajadonok becsületét tépte le, mint azt, hogy ki az 
Atya, Fiú és Szentlélek Isten, hogyan kell segítségül hívni és tisztelni. Úgyszintén 
több mondást tudnak idézni profán szerzőktől, mint a mi Urunk Istenünk köny-
véből« (B6r).

Az iskolában tudást és erkölcsöt kell tanítani, értelmet kegyességgel, ékesszólást 
bölcsességgel. Az a gyermek, aki nem tud beleilleszkedni az iskolai közösség rend-
jébe, alkalmatlan a nevelésre (A7r). Nem hallgatható el a jó modorra és az illemre 
való nevelés sem. Forgassa tehát a nevelő Erasmus könyvét, a Civilitas morumot, 
mert abból sok hasznos dolgot tanulhat és taníthat. »Meg kell tanítani a gyermeket, 
mi az illendőség a testtartásban, az öltözetben, a templomban, a vendégségben, az 
összejöveteleken, az iskolában az olvasásnál vagy a játéknál« (u.o.) »Mert tanult 
ember jó modor nélkül nem érdemel dicséretet« (B1r). »A tanulók szülői segíthetik 
a nevelőt munkájukban, de akadályozhatják is. Segítik akkor, ha számba veszik 
gyermekeik otthoni tevékenységét, de megnehezítik, ha eltűrik gyermekeik csavar-
gását, dologtalanságát. A nevelés kárára válik az is, ha a szülő méltatlankodik az 
iskolai fegyelmezésért, s fölháborodik, ha gyermekét az iskolában erős kézzel fog-
ják« (A7v). »Fegyelem nélkül nem lehet tudáshoz jutni« (u.o.).

A fegyelem szükséges voltának hangsúlyozása mellett, Szilvásújfalvi nem tartot-
ta helyesnek a testi fenyítéket. A legjobb fegyelmező eszköz a dicséret »Nekem az 
a gyermek kell, a kit a dicséret serkentsen, a dicsősség örvendeztessen, legyőzetve 
pedig sírjon« (C2v). A tanulókat ütlegelő nevelőt el kell távolítani az iskolából, mert 
az ilyen még más okok miatt is alkalmatlan a tanításra. 

A sikeres nevelői szolgálatot több tényező együttes hatása szabja meg. A legfon-
tosabbak: a gyermek hajlama és a lelkiismeretes nevelői munka. Ezt olvashatjuk 
az Adomitiones címlapját díszítő három disztichon másodikában is: »Bűn a tanu-
lóban a hajlam szándékos letörése, Meg a munkád végzése kártévőn, s hűtlenül«.  
A jó eredmény eléréséhez nem mindig elegendő a tanuló szorgalma és a nevelő oda-
adó munkája. Láttuk, hogy a helytelen társadalmi szemlélet és a szülői elfogultság 
milyen károsan befolyásolhatja az iskolában folyó munkát. Néha a magistratus 
sem törődik eleget az iskola sorsával, lelkipásztoraival egyetértésben. Ugyancsak 
a magistratusnak kell gondoskodnia a megfelelő adományokról is, melyekből a 
nevelőket fizetik, és a tanulókat segélyezik. A rektor egyedül nem tudja ellátni szol-
gálatát, ezért a magistratusoknak collaboratorokat kell alkalmazniuk, s természe-
tesen fizetniük is.

A zsinati atyákkal egyetemben Szilvásújfalvi is sajnálkozott a hazai akadémiák 
hiányán, »sajnos hazai akadémiák nélkül maradunk és sok veszéllyel a külföldieket 
kényszerülünk felkeresni« (A4v). A hazai iskolákban ezért, (különösen az illustris 
scholákban) minél többet és minél alaposabban kell tanítani, gondolva azokra is 
(tulajdonképpen a tanulók nagyobb részére), akik nem tudnak eljutni a külföldi 
akadémiákra. Melanchthonhoz hasonlóan Szilvásújfalvi is három osztályra, illetve 
tagozatra kívánta felosztani az illustris scholákat. Sajnos a három tagozat közül 
csak [az] elsővel foglalkozott részletesebben, melyet fordított sorrendben, harma-
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dik osztálynak nevezett. Ez a harmadik osztály nagyjából megfelelt az elemi iskola 
I. osztályának, s egy naptári év alatt kellett a tanulóknak elvégezniük. Az I. osz-
tályban elvégzendő munkát a következőkben foglalta össze:

1. A latin abc ismeretére.
2. A szótagoknak összekapcsolására (a tanuló előtt ismeretes példaszövegek segít-

ségével).
3. Olvasni ugyanezeken vagy valami szótárból, avagy nyelvtanból.
4. Megkezdeni a ragozások alakjainak emlékezetbe vésését.
5. Írni és rajzolni.
6. Kiváltképpen pedig Isten félelmére. (C5v).

A második tagozat (2. osztály) anyagára vonatkozólag csak néhány utalást tett a 
könyvecske XI. fejezetében, illetve a VIII. fejezetben. Ezek szerint a II. tagoza-
ton a tananyag gerincét a latin nyelvtan alkotja. A tagozat első éveiben a tanulók 
könnyebb latin szövegeket elemeznek, majd a további években Vergilius, Ovidius, 
Cicero és Terentius műveit olvassák, fordítják, majd görög nyelvtan következik, s 
főleg Homeros műveinek az elemzése. Sajnos a harmadik, legfelső tagozattal kap-
csolatosan még elszórt utalásokat sem olvashatunk Szilvásújfalvi könyvecskéjében.

A nevelő személyének megjelölésére Szilvásújvalvi több nevet is használt, leg-
többször a praeceptor, paedagogus, magister nevet és néhányszor a rector scholae 
vagy scholarcha, illetve gymnasyarcha. Az elemisták (»harmadik osztály«) taní-
tóját, hol praefectusnak, hol pedig magisternek, collaboratornak, és praeceptor-
nak nevezte. (C1v, C2r). Az ilyen tanítót – középkori általános szokás szerint – a 
kiválóbb és idősebb diákok közül alkalmazták. Aki tanítani akar, annak minde-
nek előtt tanulnia kell. »Tanítványaimnak nem nagy férfiakat, hazánk ékességeit 
szoktam emlegetni, hanem azokat, akik tanultak, mielőtt tanítani akartak« (A5r). 
(A tanítás ekkor mind az iskolai, mind pedig a templomi tanításra vonatkozott).  
A tanító tudatlansága maga után vonja a tanuló tudatlanságát, nem fejleszti, ha-
nem inkább letöri a gyermek tehetségét, »a gymnasium vezetői tegyenek meg… 
amit lehet, hogy épüljön Jeruzsálem fala, jutalmukat a Szentháromságtól várva« 
(C1v–C2r).

A nevelőhöz hasonlóan, Szilvásújfalvi a tanulókat is több féle névvel illette, pél-
dául: »puer, discipulus, discentes, alumnus, juvenis, adolescens, studiosus, liberi, 
tyro, veteranus«. Puernek a legkissebbeket, adolescensnek a középfokon tanuló-
kat, alumnusnak pedig a segélyezett diákot nevezte. Művének bevezető részében 
idézte néhány ókori bölcs véleményét a jó tanuló ismérveiről. Ezek szerint a jó ta-
nuló: nyílt tekintetű, tiszta hangú, formás testalkatú, szerény föllépésű, alacsony, 
nem kövér, rugalmas testű, nem túl kemény és nem túl fekete hajú stb. Az ilyen 
külső jelek azonban megtévesztőek – írta Szilvásújfalvi – inkább Sokratesre kell 
figyelnünk, aki azt tanította, hogy a tanulásra való alkalmasságot három dologból 
lehet megállapítani: a tanulási kedvből, az értelemből és az emlékezőtehetségből.

A tanulókat nem szabad sem túl korán, sem túl későn az iskolába beíratni. Leg-
alkalmasabb a 6 éves kor. Évente kétszer lehet a gyermeket beíratni, Gergely nap-
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kor (március 12.) és Márton napkor (november 11.). Mindenkit föl lehet venni az 
iskolába, akiben csak tisztesség és szorgalom van, még akkor is, ha idősebb, vagy 
gyenge tehetségű is, és ha aláveti magát az iskolai rendnek. A gyermek szorgalmá-
tól és tehetségétől függően, az iskolai oktatás 6 éves kortól 21 vagy 23 éves korig 
tartson. A szorgalomban és a tehetségben való nagy eltérések miatt az időtartamot 
nem lehet pontosan rögzíteni. A mértékadó: az egyház, a gyülekezetek szükséglete: 
»akik tanítani akartok iskolában vagy templomban, addig tanuljatok, amíg való-
ban üres képzelgés nélkül nem tudtok dicséretesen és hasznosan tanítani – Isten 
kegyelméből – másokat is, akár kevesen, akár sokan légyenek azok« (A6r).

A felsőbb osztályba lépésnek egyetlen föltétele volt: a kiszabott tananyag elvég-
zése. »A serdültebbek pedig és akik a legjobb reménységre jogosítanak, a magasabb 
iskolákba bocsátandók, ott is az első osztályba, ha arra érdemesek« (C1v–C2r).  
A tanulók tudását a vizsgákon kell számba venni megfelelő ünnepélyességgel »köz-
életi személyek« jelenlétében. »A praeceptorok dolga, hogy tanulóikat erre a vizs-
gára gondosan előkészítsék és kioktassák, hogy mindkét részről kijusson nekik a 
dicséret, mely legjobban sarkal a dicsősségre« (u.o.).

A tanítás menetét az espereseknek kell ellenőrizniük: »tudom, hogy egyházlá-
togatásokkor az esperes urak az iskolákat nem hanyagolják el, amely dolgot az 
egyházi rendtartástól a Krisztus 1567. és 1577. esztendejében megíratott cikkelyek-
ből is tudhatni. Ezért bővebben nem fejtegetem, távol legyen, hogy ilyen férfiakat 
kioktassak« (C2r). (Az 1567 évi zsinat által alkotott Articuli Maiores és az 1577-es 
zsinaton alkotott Articuli Minores néven ismert egyházi törvényekről van szó). 

Az Admonitiones forrásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nagyon sok gondo-
lata Ramus szellemében fogant. Szilvásújfalvi csak azokat kívánta tanítani, illetve 
taníttatni, amelyek valóban hasznosak a tanulók számára. Megegyezik Ramus-szal 
abban is, hogy kárhoztatta az ókori pogány szerzők túlzott használatát. Érdekes 
módon sokszor hivatkozott Socratesre, Platonra és Xenophonra, de egyszer sem 
Aristotelesre. Minden bizonnyal arra a Ramusnak tulajdonított tételre gondolt, 
amely így hangzik: mindaz amit Aristoteles mondott hazugság.11 A reformátorok 
közül csak Melanchthonra és Bézára hivatkozott a helyesírással kapcsolatos fejte-
getései során. A mű bevezetésében, valamint az egyes fejezetekben még számtalan 
más ó- és középkori szerző nevét idézte (Donatus, Culmanus, Linacrus, Molnár 
Gergely, Szikszai Fabriciusz Balázs, Priscianus, Scaurus, Suetonius, Lodoicus 
Megretius, Prometheus Belgicus stb.), de a lényegbevágó kérdésekben leginkább 
Melanchthon, Cicero, Quintillianus és Erasmus hatását lehet kimutatni. (Annyit 
pedig kell akarnotok, amennyi reátok nézve hasznos, mint Cicero tanácsolja fiá-
nak a de Officiis I. könyvében. (A5v–A6v); Alkalmatlan becsüs és bíró a szeretet 
– mondja Cicero – noha mást mond, haragszik a szigorúbb fenyítésért. Mert sen-
kik nem verekedőbbek, mondja Erasmus a Dialogus de pronuntiatione-ban, mint 
akikből hiányzik az emberhez illő műveltség; Kérem a pedagósgusokat, olvassák 
Quintillianus két könyvét, amelyek jó szolgálatot tesznek (C2r–C3r).

 11 „Quaecumque ab Aristotele dicta essent, comentitia esse.” (cZeGle 1972, 336.; nagy kálozi 
1968, 13–20.)
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Szilvásújfalvi Admonitionese jó példa arra, hogy az Ige szerint megújított hazai 
egyházunk, nemcsak a lelkész, hanem a pedagógusképzést is fontosnak tartotta.  
A váradihoz hasonló illustris scholákból kikerülő fiatal, nem felkészületlenül fogla-
lata el egyik-másik falusi iskolamesteri hivatalát, hanem bizonyos elméleti és gya-
korlati ismeretekkel felvértezve. A váradi iskolának pedig gondoskodnia kellett, az 
egykori püspöki megye területén működő kisebb vagy nagyobb iskoláinak tanítói 
utánpótlásáról. Csak néhányat említek ezek közül: Püspöki, Diószeg, Székelyhíd, 
Bihar, Szalonta, Csatár, Telegd, Örvénd, Belényes. Az említett helységek iskolái-
ban szolgálatba lépő fiatalok részint Szilvásújfalvi Admonitioneséből, részint a 
többször is kiadott hazai szerzők tankönyveinek előszavából, pedagógiai útmu-
tatásaiból merítették a szükséges elméleti ismereteiket. Nem szűkölködtek a gya-
korlati képzésben, hiszen láttuk, hogy az iskola alsóbb osztályaiban, az idősebb, jó 
előmenetelű diákok tanítottak, sokszor éveken keresztül, s így az a vidéki iskola, 
ahová tanítónak kikerültek nem vált számukra pedagógiai kísérleti alannyá.

Szilvásújfalvinak a váradi iskolára gyakorolt hatását nemcsak az Admonitiones 
fejezeteiből mérhetjük le. Mielőtt váradi lelkipásztor lett volna, héber nyelvet, ma-
tematikát is tanított 1596 és 1599 között. Az 1598-ra és 1599-re kiadott naptárai12 
pedig arra engednek következtetni, hogy az asztronómiában is járatos volt, s tudo-
mányát a reá bízott diákokkal is megosztotta.”

2.2. az énektanítás Fontosságáról, az 1598-as énekeskönyvről

 
„Szolgálni kívánta az iskolai énektanítást is. Nemcsak váradi lelkipásztorkodásá-
nak idejében adott ki énekeskönyvet iskolai használatra, hanem rektorsága alatt 
is. Egy olyan korszakban, amikor az egyházi ének tanítása a hazai iskolákban elég 
alacsony színvonalon mozgott. 1609-ben például így kesergett Asztalos András a 
Szenczi Molnár Alberthez írott levelében: »szűk volta vagyon az tanító rendnek… 
és főképpen scholákban tanítóknak… hogyha volna ki tanítani a psalmusoknak 
francia nótáit… mivelhogy az musica az magyaroknál tudatlanságban vagyon.«13 
Szilvásújfalvi jó tíz esztendővel Asztalos levele előtt látta és megtapasztalta nem-
csak a muzsikában, hanem még az egyházi énekeink tanításában mutatkozó tu-
datlanságot. Ezért írt és adott ki egy kétnyelvű latin és magyar szövegű iskolai 
énekeskönyvet még 1598-ban.14

A maga nemében páratlan munkának nagy kelete lehetett, mert néhány év múl-
va, 1602-ben újra ki kellett nyomtatni.15 A szerző hangsúlyozta, hogy Krisztus is 

 12 ÚjfAlvi 1597; ÚjfAlvi 1598a.
 13 Idézi: csomAsZ tóth 1967, 147.
 14 ÚjfAlvi 1596–1599 (RMNY 804); klANicZAy 1958, 161–162. Példánya nem ismert, kinyomta-

tásáról az 1602-es kiadás előszava tudósít.
 15 ÚjfAlvi 1602. Ennek az előszavából következtethetünk a megelőző kiadásra, „amelyeket im-

máron kiváltképpen az scholákért összeszedtünk és ki is bocsátottunk”. Lásd: schulek 1957, 
372–373; Klaniczay állapította meg, hogy ez az iskolai énekeskönyv 1598 körül hagyhatta el a 
debreceni nyomdát. (klANicZAy 1958, 161–162). Hasonló eredményre jutott Csomasz Tóth is 



{Pálfi József: Major Huba Zsolt Újfalvija}

95

kedveli a gyermekek ajkán megszólaló énekeket, de nem szereti azokat, amelyeket 
a pogány istenek tiszteletére énekelnek. (»Az Krisztus az gyermekeket mely igen 
szeresse, és énekléseket mely igen kedvelje, megtetszik ez ex evangelica Math. 18 & 
19, item 21, Marci 10… Hogyhogy szeretheti peniglen azokat, az kik nem őneki, 
hanem Jupiternek, Venusnak, Bacchusnak, avagy Vulcanusnak énekelnek, kiket a 
pogányok tartottanak isteneknek, de hamisan« Praef., 5. l.).

A tanuló ifjúság kötelességeihez tartozott a temetéseken való éneklés is, ahová 
kisebb nagyobb csoportokban vonultak ki és bekapcsolódtak a szertartás liturgi-
kus rendjébe. Mindezért némi tiszteletdíjat is kaptak. Szilvásújfalvi úgy látszik nem 
volt megelégedve az ott elhangzó énekekkel, s ezért mind formai, mind tartalmi 
szempontból változtatni, javítani kívánt rajtuk. Nem iskolai használatra, hanem 
mintegy példatárként a temetési istentiszteletekre, 1598-ban kiadta az In exequiis 
defunctorum. Halott temetésekorra való énekek16 c. művét. 1654-ig még ötször 
kiadták, s az első kiadás megjelenése után még kétszáz év múlva is használták. 
Szerzőjük a különböző énekköltőktől összeválogatott énekeket három csoportba 
sorolta. Az I. csoportba tartozókat a halottas háznál, a II. csoportba tartozókat az 
indulásnál, végül a III. részben összegyűjtötteket a sírnál énekelték. A mindössze 
19 oldalra terjedő énekeskönyv 34 magyar és 5 latin nyelvű éneket tartalmaz. Saj-
nos kottája egyiknek sincs. Az egyes énekek előtt csak hivatkozik a szerző valame-
lyik már ismert ének dallamára (pld. Nótája: Emlékezzünk mi keresztyén népek.) 
Szemléltetésül idézem az egyik ismeretlen énekköltőtől származó éneket.

ésaiás 64. részéBől az örök életnek diCsősségéről, 
Bizonyos Halál után

I.
Tudjuk Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk, de hisszük, hogy az örök életre 
ismét mind föl támadunk, mert te vagy életünk, te benned halálunk, te vagy feltá-
madásunk.

II.
Soha nem látta szem és nem hallotta fül embereknek szíve gondolatja, mily nagy 
dicsőséget az Úr isten szerzett, az őtet szeretőknek.

III.
Eltörli az Isten könnyhullatásinkat és el nem távoztatja mi tőlünk mi keserűségin-
ket, mert bánat nem lészen, fájdalom sem lészen, csak nagy dicsőség lészen.

(csomAsZ tóth 1958, 85–86.). Az énekeket Buchanan latin versformájú zsoltárából és közép-
kori eredetű latin és magyar szövegű himnuszokból válogatta össze Szilvásújfalvi.

 16 ÚjfAlvi 1598b. Az 1598-as kiadásból egyetlen példány sem maradt fenn, de számos XVII. szá-
zadbeli kiadás hivatkozik reá (1602, 1606, 1620, 1632).
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IV.
Holott uralkodik az Atya Úr Isten, az áldott dicső Szent Fiával, az mi Urunk Krisz-
tussal, szent Lélek Istennel, mind egy hatalomban, mind örökkön örökké.”17

2.3. szilvásújFalvi és Hodászi lukáCs küzdelme

„1607-ben, tehát akkor amikor Szilvásújfalvi lelkipásztorként és a bihari traktus es-
peresként megkezdte váradi szolgálatát, kitört a harc közte és Hodászi Lukács püs-
pök között. Szilvásújfalvi jól látta, hogy milyen veszélyeket rejt magában a püspöki 
hatalom megerősödés. A Várad vidéki lelkészek már az 1567-es törvénykönyvből, 
annak 27 cikkéből megtanulták, hogy az esperesek és a püspökök nem szolgatár-
saik, hanem feletteseik. (»Minden egyházi emberek az Úrban kegyesen vettessenek 
alá és engedelmeskedjenek püspökeiknek, szénioraiknak, s főpapjaiknak« XXVII. 
cikk, Kiss Áron, i. m., 578.). Hasonló szellemben intézkedtek az 1577-es váradi 
zsinat tételi is. 1577-től kezdődőleg pedig majdnem minden zsinaton határozatot 

 17 RPHA 1389. A versfők szerint szerzője Tseh. Elképzelhető, hogy keletkezésének van köze a 
Fehérvári Tamás hasonló kezdetű halottas énekéhez (RPHA 1388): Tudjuk, hogy fejenként meg 
kell halnunk… kezdetű temetési dicsérethez, a hosszabb kifejtést összevonva más (ismeretlen) 
dallamra alkalmazás miatt. Tseh strófáinak szerkezetét vagy négy, vagy ötsorosként értelmez-
hetjük: 12a (6 + 6). 10a (5 + 5). 7a. 12a (6 + 6). 7a. Lehetne ugyan a második sor belső rímes 17 
szótagos, de a gyülekezet éneklésében ez két sorra szokott bomlani. Dallamutalás hiányában 
nem dönthetünk kétségtelenül.

„Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk,
de hisszük, hogy az örök életre
ismét mind föltámadunk,
mert te vagy életünk, te benned halálunk,
te vagy feltámadásunk.

Soha szem nem látta, fül és nem hallotta,
embereknek szíve gondolatja
azt meg nem gondolhatja,
mily nagy dicsőséget az Úr Isten szerzett
az őtet szeretőknek.

Eltörli az Isten könnyhullatásinkat
és el nem távoztatja mi tőlünk
mi keserűséginket,
mert bánat nem lészen, fájdalom sem lészen,
csak nagy dicsőség lészen,

Holott uralkodik az Atya Úr Isten
az ő áldott dicső szent Fiával
az mi Urunk Krisztussal,
szent Lélek Istennel mind egy hatalomban,
mind örökkön örökké.”
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hoztak, hogy az engedetlen lelkipásztorokat pénzbírsággal kell sújtani.18A büntetés 
legalsó határa 3 forint, a legfelső pedig 12-14 forint volt, abban az időben, amikor 
3 forintért 6 mázsa búzát lehetett venni. Hodászi Lukács személyében megerő-
södött a püspök hatalma és befolyása is. Így pld. a Báthory Gábor fejedelem – 
1608. július 26.-án kiadott diplomájában – is megerősítette »méltóságában«, jól 
lehet 1604-től kezdve a Várad vidéki egyházkerület tényleges püspöke volt. 1609. 
szeptember 9-én nemesi levelet is kapott, ugyancsak Bátori Gábortól. Hodászi 
püspök árnyékában húzódtak meg azok az esperesek is, akiknek egyik jövedelem 
forrása volt a lelkészek által fizetett büntetéspénz, s az egyházi bíráskodásból befo-
lyó egyéb összegek (főleg a házassági perekből). Szilvásújfalvi Imre lényegében az 
ilyen dolgok ellen emelte föl szavát, s nem kívánta megdönteni a püspöki hatalmat. 
1607-ig a zsinati jegyzőkönyvek még a tiszteletre méltó férfiak sorában emlegették, 
de az 1608. október 12-én tartott váradi zsinat jegyzőkönyve már ezt írta róla: 
»Az egyház egy dögvésze, pestise Szilvási Imre által támasztott lázongások, Isten 
jóvoltából lecsendesíttettek.«19 A »lázongások« azonban nem szűntek meg. Szilvás-
újfalvi követőkre és támogatókra talált a bihari valamint a beregi és a nagybányai 
tractusok lelkésziben és esperesiben.20

Hodászi a veszedelmes ellenfelek letörésére 1610. november 7-re zsinatot hívott 
össze, Váradra. A nagyobb nyomaték kedvéért meghívta Tasnádi György Erdélyi 
püspököt, Tüski Lukács kolozsvári lelkészt, s kalotaszegi esperest, valamint Ballai 
Péter gyalui lelkészt is. De hívott még más, a Várad vidéki egyházkerülethez nem 
tartozókat is. Ilynek voltak pld. Tardi György abaújvári, Szántai Pál zempléni es-
peres, Alvinczi Péter kassai lelkész, Hellopaeus János tályai, Szegedi Dániel tokaji, 
Kecskeméti János pataki, Böszörményi Péter tolcsvai lelkészek.21 A tiszántúli (Ti-
biscanum) egyházkerület legrégibb jegyzőkönyve egészen részletesen beszámol, az 
itt lejátszódó eseményekről, ill. zsinati végzésekről. »nagy vetekedés volt az egyházi 
fegyelem felett Szilvásújfalvi Imrével, aki, hogy a maga gonosz tetteit, annál inkább 
elfedezhesse« (írta a bejegyző Hodászi Lukács), őt (t.i. Hodászit) pápának, Anti-
krisztusnak, szimoniakus, hamis tudományt tanítónak, eretneknek nevezte azon 
az okon, mert Hodászi némelyeket láncra verve rabságban tart, némelyeket pénzre 
bűntett. Azonban Újfalvi, mint káromló hazug, hitvány ember törekvéseinek célját 
nem érhette, hanem csak tétovázott és zavarba jött. Káromlásai, s már harmad-
szor elkövetett eskütörése miatt tehát, a váradi állomásától megfoszttatik, másutt 
azonban szolgálhat, ha önként és minden kényszerítés nélkül aláír a következő fel-
tételeknek:

 18 kiss Á. 1881, 692., 695., 696., 724.
 19 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Z. 31. A Tiszántúli Református Egyházkerü-

let Jegyzőkönyve, 1567–1765, 617.; tóth S. 1894, I, 17.
 20 ráCz 1885, 1–2.; kiss 1959, 231.
 21 deBreceNi emBer 1728, 337–338.; tóth S. 1894, 18. 
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1. Ismerje el hibáját, s kérjen bocsánatot.
2. Az esperességről mondjon le rögtön és soha többé Váradon pap ne legyen.
3. Saját keze aláírásával kötelezze magát mindenféle jogi orvoslatnak, s fejedel-

mi kegyelemnek kizárására, hogyha ezen túl az egyházban, akár a tanra, akár 
a külső viszonyokra nézve zavart indít, ez bebizonyosodván, bármely hatóság 
megfoghassa és elítélhesse.

4. Bárhol legyen is ezekről megemlékezzék, s a mostani és következő szuperinten-
dens, esperesek, a tiszántúli, s az egész… egyház ellen, sem most, sem későbben, 
sem titkon, sem nyílván, sem szóval, sem írással, sem maga, sem más által zavart 
nem indít. Ha ezen feltételeknek önként enged és aláír, az egyház is megenged 
neki, ha pedig akár részben, akár egészben megsérti ezen feltételeket, a visszafo-
gadás minden reménye nélkül örökre letétetik. Ego Emericus Újfalvi his condi-
tionibus subscripsi.22

A négy napig tartó zsinaton Újfalvit különféle kínzásokkal próbálták kényszeríteni 
a kötelezvény aláírásra, de Szilvásújfalvi ennek ellenére sem tett eleget követelé-
seiknek. A jegyzőkönyvben szereplő aláírás betűi és tintája megegyezik a jegyző-
könyvvezető Hodászi Lukács betűivel és tintájával, aki maga írta alá a kötelez-
vényt Szilvásújfalvi helyett. Ezek után bizonyos »derék férfiak«23 közbenjárására 
szabadon bocsátották. Hogy kik voltak ezek a közbenjárók nem tudjuk. Valószínű-
nek látszik, hogy a váradi vár néhány magasabb rangú katonája, esetleg néhány 
tehetősebb váradi polgár. Erre utal Újfalvi 1611. január 8.-án kelt levele Hodászi 
Lukácshoz, melyben bejelentette, hogy továbbra is megmarad váradi lelkipásztor-
nak.24 Ezt a levelet csak abban az esetben írhatta, ha a város magistratusa mellette 
állott. A levélből kitűnik az is, hogy a zsinaton Szilvásújfalvit sem a tanításban, 
sem a szertartásban való újítással nem vádolták. Csak a főpapi uralom vagy amint 
Szilvásújfalvi nevezete, a főpapi tan volt a vita tárgya. Ő ezt Antikrisztusinak, 
Krisztus tanításával ellenkezőnek látta, s kérte Hodásziékat, hogy térjenek el tőle. 
Erre kötelezi őket mind a hivatali eskü, mind a jó lelkiismeret. A levél rámutat arra, 
hogy az 1610-es zsinaton Hodásziék Phineasra hivatkoztak (4Móz 25), aki hasz-
nálta a kardot, következésképpen nekik is (t.i. Hodászinak és társainak) szabad 
a testi erőszakkal élni, különben is az egész ügynek, amiért Szilvásújfalviék láza-
doznak nincs nagy jelentősége. Ebben a levélben Szilvásújfalvi kifejtette mindazt, 
aminek elmondására az említett zsinaton nem adtak módot. Többek között cáfolta 
Hodászinak azt az állítását, miszerint az egyház akkori szervezete azonos volna a 
Nagy Konstantin korabeli egyházéval. Ez nem így van, mert Hodásziék lerakták 
a főpapi uralom alapjait és a világi urakkal összefogva építették ki erős bástyáját.

 22 deBreceNi emBer 1728, 338.; tóth S. 1894, 19.; Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltá-
ra, Z. 31. A Tiszántúli Református Egyházkerület Jegyzőkönyve, 1567–1765, 619–620.

 23 tóth S. 1894, 20. 
 24 siNAi Miklós után fennmaradt töredék, 50–52. (Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-

könyvtára, R 509); kiss Sándor, i. m., 231.
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Válaszlevelében Hodászi egyetlen komoly érvet sem tudott fölhozni a maga 
mentségére. Ezeket gorombasággal pótolta: »Megint kezded a kutyák riadóját« 
írta mindjárt az első mondatban, majd félrebeszélőnek, büdös káposztának nevez-
te Újfalvit. 

Hihetőleg a levélváltás következményeként Újfalvit ismét bebörtönözték. A vá-
radi börtönben éheztetéssel próbálták ellenállását megtörni, miközben felesége és 
gyermekei nélkülöztek. Ő azonban még ilyen körülmények között sem adta fel 
elveit, pedig csak be kellett volna állania Hodásziak táborába, s akkor újra kapott 
volna lelkészi állást, talán még esperességet is. A börtönből írt Báthory Annának és 
Szilvási Istvánnak címzett leveleit elfogták. Sajátos módon a váradiak még a bör-
tönben is ragaszkodtak hozzá és 1611 novemberében újólag meghívták lelkészük-
nek, de természetesen nem engedték szabadon. 1612. február 19-én ismét tárgyalta 
ügyét a generális zsinat: »de mely alkalommal semmi egyéb nem történt, mint az, 
hogy a polgári törvényszék ama gonosz Szilvásújfalvi Imrét, mint káromlót és már 
negyedszer eskütörőt elmarasztalta e fogságra és rabláncokra ítélte.«25 A zsinati 
jegyzőkönyv írója nem jegyezte föl, hogy ekkor fosztották meg Újfalvit lelkészségé-
től, s nem jegyezte föl azt sem, hogy ez ügyben már két hónappal azelőtt a fejedelem 
segítségét kérték. A fejedelem aztán utasította is Rhédey Ferenc váradi főkapitányt 
1612. január 7.-én kelt rendeletével, hogy amint Újfalvit a zsinat lelkészi tisztétől 
megfosztja, fogják meg és ügyében hozzanak ítéletet a föllebbezés kizárásával.

1612. február 21-én össze is ült Bihar megye külön bírósága, hogy törvény szol-
gáltasson a püspök és Újfalvi Imre között.26 A felperes hat pontban foglalta össze 
az Újfalvi Imre ellen fölhozott vádakat:

1. Infidelitas (hűtlenség, Hodászi Lukács tisztének gyalázása), 
2. Hitehagyás (a kötelezvényekben foglaltak megszegése), 
3. Botrányokozás (sok tudós ember hitegetése), 
4. Istenkáromlás (mert Hodásziékat eretnekeknek nyilvánította), 
5. Újítás,
6. Emberölés (mert a püspököt és társait tisztességükben és hitükben ölte meg).

A vádlott sorra megcáfolta ezeket a vádakat, de nem mentették föl. Hodászi emberi 
és lelkészi voltára talán az a tény a legjellemzőbb, hogy Szilvásújfalvira állítólagos 
vétkeiért halálbüntetést kért. Megdöbbentő, hogy hová jutott el az Ige szerint re-
formált hazai keresztyén egyház egyik méltatlan szolgálattevője. Hodászi buzgól-
kodása ellenére Szilvásújfalvira még sem mondták ki a halálos ítéletet. Helyette 
szigorított börtönbüntetést kapott. A szigorítás azt jelentette, hogy az elítélthez a 
börtönben senki be nem mehetett, vele nem tárgyalhatott, s tollat meg tintát nem 
kaphatott. Az ítélethirdetés után megkorbácsolták, majd kezén, lábán bilinccsel a 

 25 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Z. 31. A Tiszántúli Református Egyházkerü-
let Jegyzőkönyve, 1567–1765, 623.; tóth S. 1894, 201.

 26 A tárgyalásról fölvett jegyzőkönyvet először keserű 1972 közölte kihagyásokkal. Részletes ki-
vonata megtalálható Kiss Sándor idézett művében is. 
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huszti vár börtönébe szállították.27 Több mint egy éven át őrizték itt, míg végül a 
fejedelem, Szilvásújfalvi feleségének kérelmére visszavitette a váradi vár börtönébe 
és a szigorítást is elengedte. Időközben meghalt Hodászi püspök, de az újonnan 
választott szuperintendes: Melotai Nyilas István, Újfalvi egykori collaboratora, 
tovább folytatta a harcot. Nem tudott belenyugodni abba, hogy Újfalvi Váradon 
maradjon és ráadásul a szigorítás is megszűnjön. Csak a váradi gyülekezetek köz-
benjárására és egy újabb kötelezvény aláírása ellenében engedte meg, hogy a váradi 
börtönben maradhasson. A kötelezvény ellenére tovább áskálódott Újfalvi ellen, 
míg végül elérte, hogy az új fejedelem, Bethlen Gábor száműzze a fejedelemség-
ből. A száműzetés bár súlyos büntetésnek látszik tulajdonképpen könnyített a bör-
tönben legyengült és megbetegedett Újfalvi sorsán. Száműzetése elején 1615-ben 
levelet intézett Sáros megye elöljáróihoz, s ebben kérte, hogy vizsgálják ki ügyét.  
A megye elöljárói az evangélikus egyház zsinatához utasították a kérelmet. A zsinata 
aztán kimondta, hogy nem illetékes Újfalvi ügyében ítéletet mondani, de a résztvevői 
leszögezték, hogy sem Isten Igéje, sem a szimbolikus könyvek nem adnak hatalmat 
a szuperintendenseknek és az espereseknek arra, hogy halállal, börtönnel vagy pénz-
bírsággal sújtsák a vétkező lelkészeket. A következő esztendőben a száműzött Újfalvi 
Kolozsváron is megfordult,28 talán Enyeden keresztül Gyulafehérvárra indult, hogy 
a fejedelemnél újabb döntést kieszközöljön. További sorsáról semmit nem tudunk, a 
börtönben szerzett betegsége minden bizonnyal hamar sírba vitte. 

A Szilvásújfalvi-perrel kapcsolatosan két kérdés merül föl: 1) vajon állott-e va-
lamiféle megmozdulás, mozgalom mögötte, 2) miért nem sikerült nézeteivel dia-
dalmaskodni, vagyis miért kellett elbuknia? Mindkét kérdésre rendkívül nehéz vá-
laszt adni, részben az adatok hiánya, részben pedig a korántsem tárgyilagos zsinati 
jegyzőkönyvek tudósítása miatt. Az első kérdésre mégis igennel kell válaszolni már 
csak a zsinati jegyzőkönyv alapján is, melyből világosan kitűnik, hogy 1608. ok-
tóbert 12-én tartott váradi közzsinaton a »Szilvási Imre által támasztott lázongá-
sok« csendesítettek le. Tehát nemcsak Újfalvi, hanem mások is »lázongtak«. De 
kik állottak mellette? Mindenek előtt a váradiak, akik több ízben is kifejezték, 
kinyilvánították rokonszenvüket Újfalvi mellett. Láttuk, hogy először bizonyos 
»derék atyafiak« eszközölték ki szabadon bocsájtását, majd a börtönben senyvedő 
Újfalvit újra meghívták lelkipásztoruknak. Tudjuk, hogy a meghívás általában a 
magistratustól függött, pontosabban az egyház és a város vezetősége hívhatta meg 
szolgálattételre a lelkészeket. Ebből pedig az következik, hogy nemcsak a néhány 
Újfalvival rokonszenvező atyafi, hanem az egész eklézsia kívánta a város lelkészé-
nek. Ha pedig meghívták, akkor nyílván egyet is értettek vele a főpapi zsarnokság 
ellen vívott harcában. Nem tudjuk viszont pontosan megállapítani, hogy a lelki-
pásztorok közül kik értettek vele egyet. Vajon 1608. október 12-e után mert-e 
valamelyik lelkipásztor is szót emelni Újfalvi érdekében? Láttuk, hogy Hodászi 
szinte olyan hatalommal rendelkezett, mint egy világi elöljáró, aki még börtönbün-
tetésre is ítélhette a superintendenciájában szolgáló lelkészeket. A lelkipásztorokat 

 27 deBreceNi emBer 1728, 347.
 28 herePei 1966, 317. 
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viszont csak egy esztendőre választották, s nem mindig egy falu vagy város teljes 
akaratából, hanem egy-két gazdag patrónus kívánsága szerint. A legtöbb esetben a 
lelkipásztorok ezekből a patrónusokból éltek, nyilvánvaló, hogy nekik kellett enge-
delmeskedniük. Ezek a patrónusok pedig bizonyára fölismerték Szilvásújfalvi néze-
teiben nemcsak a püspök, hanem a zsarnokellenességet is. Talán így gondolkoztak: 
ma a püspök, holnap a földesúr. Ezek tehát nem Szilvásújfalvi mellé sorakoztak, 
és eltiltották papjaikat is, hogy hallassák szavukat mellette, érdekében. Ennek el-
lenére mégis akadtak olyan lelkipásztorok, sőt esperesek is, mint a nagybányaiak 
és a beregiek, akik távollétükkel tűntettek, az őt perbe fogó zsinatokon. Ismeretes 
az is, hogy Hodászi nem tudott kicsikarni Szilvásújfalvit elítélő véleményt Pareus 
David heidelbergi professzorból sem, akit levélben értesített a per fejleményeiről. 
Hodászi és Pareus között baráti viszony volt, ennek dacára Pareus mégis megírta, 
hogy a lelkipásztorok bebörtönzését a maga részéről nem tartja megengedhetőnek. 
Szilvásújfalvi elvbarátai közé sorolhatjuk azt a Czeglédy Jánost is, akinek többször 
volt nézeteltérése – még ecsedi prédikátor korában püspökeivel, előbb Hodászi-
val, majd Melotai Nyilas Istvánnal. Ő is megjárta Angliát és tanúja volt az ottani 
egyházat szervezetében is megújító mozgalmaknak. Nem véletlen, hogy mintegy 
20 évvel később 1638. szeptember 23-án a debreceni fél-közzsinaton ismét azok 
maradtak távol, akik nem vettek részt Újfalvi elítélésében a beregi, nagybányai és a 
bihari tractus lelkészei és esperesei. Az elvetett mag kikelt.

Az adatok hézagos voltára való tekintettel nehéz választ adni arra a kérdésre 
is, hogy miért kellett Szilvásújfalvinak elbuknia. Egy dolog bizonyos: túl kevesen 
állottak mögötte. Hiányzott a megfelelő társadalmi háttér és támogatás. A korabeli 
följegyzések arra utalnak, hogy következetesen és állhatatosan csak a váradiak ál-
lottak mellette. A váradi eklézsia viszont nem volt elég egységes és erős ahhoz, hogy 
Szilvásújfalvit megvédelmezhesse. A város lakossága – amint azt már az értekezés 
első felében is láttuk – iparos polgárokra, végvári vitézekre, betelepült nemesekre 
és a városi szegénységre tagolódott. Ez utóbbiak között voltak szökött jobbágyok, 
a török hódoltság területéről elmenekült földönfutók és elszegényedett polgárok. 
Súlyuk és szavuk a város és az eklézsia ügyeinek intézésében nyilvánvalóan nem 
lehetett. Szilvásújfalvi nézetei csak a várvédő katonaság és a városi polgárság egy 
részének érdekeivel és fölfogásával állott összhangban. A hangadók kétségkívül a 
végvári vitézek voltak, akik ugyan nem tartoztak a város vagyonosabb rétegéhez, 
de fegyverük volt és a város rászorult a védelmükre. A Szilvásújfalvit támogató 
váradiak ereje sajnos nem mérkőzhetett a fejedelmi hatalommal. Báthory Gábor a 
váradi főkapitányon keresztül, – szinte mindvégig nyomást gyakorolhatott a vár-
katonaságra. A főkapitány egyszerűen megvonhatta a vitézeknek járó hópénzt és a 
többi juttatást az engedetlenektől. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy a fejede-
lem parancsára Váradon lehetett lefolytatni a Szilvásújfalvi elleni pert. 

Tovább menve meg kell állapítanunk azt is, hogy a Várad vidéki reformált egy-
ház területén – Váradon kívül – nem volt olyan társadalmi erő, amelyik Szilvásúj-
falvi megmozdulását támogathatták volna. A környékbeli mezővárosok polgársága 
(Székelyhíd, Szalonta, Telegd, Örvénd, Belényes stb.) ha egyet is értett vele, együtt-
érzésének nem adhatott megfelelő társadalmi nyomatékot. Ugyanez volt a helyzet 
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a Váradhoz kapcsolódó kisebb végvárak, földvárak népével is, élelmet, fegyvert, 
pénzt, Váradról kaptak, s közvetve a váradi főkapitánynak tartoztak engedelmes-
kedni. 

Csak a Partium északi részén lévő bányavároskák polgársága volt a váradiakhoz 
hasonló helyzetben, főleg Nagybánya és környéke. A hasonlóság abban állott, hogy 
a török támadásoktól, lerohanásoktól aránylag biztonságban élhettek, a bányákból 
kitermelt érc pedig lehetővé tette egy, a körülményekhez képest erős bányász pol-
gárság kialakulását. Nem véletlen tehát, hogy a Szilvásújfalvit támogatók között 
ott volt a nagybányai tractus papsága. (Akik mint láttuk nem vettek részt a Szilvás-
újfalvi ellen összehívott egyházi gyűléseken.) Kolozsvár vagy Debrecen város pol-
gársága úgy látszik nem rokonszenvezett Szilvásújfalvi mozgalmával. Följegyzések, 
tudósítások nincsenek arra vonatkozóan, hogy e két e két városban akadtak volna 
Szilvásújfalvit támogató csoportok vagy egyének. Kolozsvár esetében a magyará-
zat: a város lakói túlnyomórészt antitrinitáriusok, s mint ilyenek legfeljebb csak 
a kívülállók szemével követhették az eseményeket, a Szentháromságvallók vára-
di nézeteltérései. Debrecenben a szorongatott helyzet (német és török nyomás), 
a katonai támadásokkal szembeni kiszolgáltatottság szabta meg az egyházi élet 
alakulását. A vékony palánktól „oltalmazott” város magisztrátusa, jól tudta, hogy 
nemcsak a törökkel és a némettel kell biztosítani a jó viszonyt, hanem még az er-
délyi fejedelemmel is. Ez utóbbi időnként még a török támogatását is maga mellett 
tudhatta (1611-ig). – Amit tehát az erdélyi fejedelem jónak látott, azt Debrecen 
városának is el kellett fogadnia. Báthory Gábor pedig – amint láttuk – a legkevésbé 
sem volt Szilvásújfalvi jóakarója. 

A Partiumban élő jobbágyság bizonyára rokonszenvezett Szilvásújfalvi küzdel-
mével, de ereje, politikai vagy gazdasági súlya már nem volt ahhoz, hogy támo-
gassa. Bizony még a reformált egyházhoz tartozó jobbágynak sem lehettet szava, 
nemcsak ebben az időben, hanem még később sem, az egyház dolgainak intézésé-
ben. Pedig sokszor a földesurával egy templomban járt, s ugyanazt a prédikátort 
hallgatta. Végeredményben tehát ezek a tények szabták meg Szilvásújfalvi megmoz-
dulásának végső kimenetelét, s eredményezték mártíromságát. 

Szilvásújfalvi elbukott ugyan, de föllépése, harca még sokáig emlékezetes maradt 
hazai református egyházunkban, és mindenek előtt a váradi eklézsiában, s annak 
féltve őrzött veteményes kertjében: az iskolában. Az iskola tanulói hasznosították 
Szilvásújfalvi pedagógiai útmutatásait, énekes és tankönyveit, s bizonyára szívükbe 
zárták az igazságosabb egyházi rendért küzdő lelkipásztorukat. A városi iskola 
később a hazai puritán mozgalom egyik fellegvára lett, ahol annak legnevezetesebb 
egyénisége Tolnai Dali János is tanult, s aki visszatérve s külföldi tanulmányútról, 
ismét fölkereste a Körös-parti várost. A puritán mozgalmak szellemi talajának elő-
készítésében bizonyára része volt a méltatlanul meghurcolt Szilvásújfalvi Anderkó 
Imrének is.”
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Újfalvi Imre 1591. szeptember 10-én lett a wittenbergi magyar coetus tagja Babarczi 
Tamással és Vásárhelyi Jánossal együtt, s a következő napon ugyanezek társaságá-
ban iratkozott be az egyetemre. Az együtt beiratkozók minden valószínűség szerint 
együtt is utaztak otthonról a reformáció szülővárosába. Vásárhelyi 1592 decembe-
rében hagyta el Wittenberget a diáktársaság többi tagjával együtt, későbbi sorsá-
ról semmit sem tudunk. Babarczi Wittenberg főterén lakott albérletben hét másik 
magyarral együtt, s nem volt Újfalvi lakótársa. 1593 márciusában többekkel együtt 
visszatért az egyetemre, s szeptember 9-én be is írt Újfalvi emlékkönyvébe; későbbi 
sorsáról csak az ismert, hogy 1606-ban a küküllővári református egyházmegye es-
perese volt.1 Úgy tűnik, hogy ez esetben az együtt utazás nem eredményezett tartós 
barátságokat.

Újfalvi az akkor még nagyobbrészt magyar reformátusok által lakott Szilvásúj-
falu községből származott (szlovákul ma Slivník),2 s hazai tanulmányait magától 
értetődően a közeli sárospataki iskolában végezte. Ács Pál véleménye szerint sze-
mélyes kapcsolata Szikszai Fabricius Balázzsal nem mutatható ki,3 ebből következ-
tethetően csak a nyolcvanas években került volna Patakra. Viszont úgy beszél az 
1576 októberében elhunyt Szikszai Fabriciusról, mint saját tanáráról,4 ez esetben 
lehetséges, hogy már kisgyerekként ide került, hosszú időt töltött itt, s viszonylag 
idősebb korában indult el peregrinálni. Nagy hatással lehettek rá az itteni taná-
rok: Szikszai Fabricius Balázs, aki még közvetlenül Melanchthon tanítványa volt, 
s az ő szellemében alakította ki a pataki képzést. Paksi Cormaeus Mihály, aki tíz 
évig peregrinált, s műveltségét itthon és Európa-szerte is elismerték. Thoraconymus 
Mátyás és Pilcius Gáspár (egy szlovák és egy cipszer!) a szepességi kryptokálvinista 

 1 sZABó A. 2017, 89., 278., 289. – Az egyes coetustagokra vonatkozó adatokat a továbbiakban is 
lásd itt.

 2 A mai magyar határ közelében fekvő községben báró Splényi Gábor 1744-ben vette el a refor-
mátus templomot. A 18. században az elnéptelenedett településre ruszin pásztorokat telepí-
tettek be. Fényes Elek 1851-ben még 40 reformátusról tudott, s 1910-ben is jelentős magyar 
kisebbséget mutattak ki. Ma túlnyomórészt szlovák nemzetiségű, katolikus és görögkatolikus 
vallású lakosai vannak a falunak. – https://hu.wikipedia.org/wiki/Szilv%C3%A1s%C3%BAj-
falu illetve http://www.slivnik.sk/historia-obce.html (2018. április 2.)

 3 áCs 2004, 13.
 4 „Duo in eo praeter caetera impense semper miratus sum: innatam in docendo vim efficacem, 

et perseverentiam in eodem ad ultimum usque halitum vitae suae…” (ÚjfAlvi Imre ajánlása 
Krakkai Demeterhez = sZiksZAi fABricius 1597, :3v.)

Szabó András

ÚJFALVI IMRE ÉS A WITTENBERGI 
MAGYAR COETUS
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mozgalom képviselői. A fiatalon elhunyt Fegyverneki Izsák, akinek teológiai szótá-
ra európai könyvsiker lett. S végül Károlyi András, aki Fegyvernekivel együtt fel-
tehetően részt vett – Laskai Csókás Pétert támogatva – a Calepinus-szótár magyar 
értelmezéseinek megírásában. Fegyverneki, majd Károlyi mellett Újfalvi 1587-től 
collaborator (segédtanár) is volt, ez azt jelenti, hogy részt vett a kisebb diákok taní-
tásában.5 1589-ben meghívták a nagybányai iskola rektorának, itt gyűjtötte össze a 
peregrinációhoz szükséges pénzt, ugyanis később Wittenbergben úgy nyilatkozott, 
hogy saját költségen, illetve kölcsönökből finanszírozza a tanulmányait.6

Nagybányán 1589. október 16-tól egy hétig Újfalvinál vendégeskedett a nála fel-
tehetően fiatalabb Szenci Molnár Albert, aki jellemző módon mindig megtalálta a 
kiemelkedő személyiségeket.7 Érdemes összehasonlítani a két embert: sokban ha-
sonlítottak egymásra (még ha Újfalvi pályája ketté is tört), de sokban különböztek. 
Szenci Molnár is megjelent Wittenbergben, s kapcsolatba is került a magyar coetus-
sal, de nem lépett be a társaságba, s inkább egy drezdai gimnáziumban töltötte az 
idejét, majd a kedvezőtlen változásokat érezve már 1592 májusában Heidelbergbe 
távozott.8 Számára a coetus, s az általa képviselt latin-görög filippista késő huma-
nizmus már talán kissé idejétmúltnak látszott,9 míg a tíz hónappal később érkező 
Újfalvi óriási energiákat fektetett a diáktársaság ügyeibe.

Az 1555-ben Melanchthon támogatásával alapított magyar coetus erre az időre 
már túljutott a virágkorán.10 Egyszerre próbált önképzőkör és érdekvédelmi szerve-
zet lenni, egyfajta párhuzamos belső oktatási rendszert is kialakított saját disputá-
ciókkal és deklamációkkal, nyomtatásban is megjelent latin alkalmi költemények-
kel. Tagjai főként magyarok és reformátusok, de az 1590-es évek elején is voltak 
kivételek: az evangélikus galántai Eszterházy Tamás (a későbbi nádor, Miklós báty-
ja), vagy a szlovák református Andreas Medniansky, aki Babarczi Tamás lakótár-
sa volt Konrad Fluth főtéri házában. A diáktársaság vezetői a választott seniorok 
voltak. Eleinte évente több senior is váltotta egymást, később átlagban egy esztendő 
lett a hivatali idő.

Nagy hatással voltak a diáktársaság tagjaira a wittenbergi egyetem teológiai 
irányváltásai. Melanchthon 1560-as halála után tanítványai vitték tovább az okta-
tást az ő szellemében, egy újabb elemzés szerint ez a filippizmus egy darabig önálló 
irányzat volt a svájci teológia és az ortodox lutheranizmus között. Ágost szász vá-
lasztófejedelem azonban 1571-től fokozatosan szembefordult a melanchthoniánu-
sokkal, s 1574-ben radikálisan leszámolt velük az egyetemen; Melanchthon vejét, 
Caspar Peucert börtönbe is vetette. Ugyan a magyar református diákok megijedtek, 
hogy őket is ki fogják utasítani, de ez végül ekkor még nem történt meg; a coetus 
a viharos átmeneti esztendőkben is tovább működhetett. Mire az újonnan beve-

 5 sZABó A. 2004, passim.
 6 sZABó G. 1941, 110. 
 7 szenCi molnár 2003, 55., 107–108.
 8 Uo. 55–56., 108–109.
 9 Lásd erről: szaBó a. 2017, 84.
 10 A coetus történetére lásd: sZABó G. 1941.; szaBó a. 2017, 10–84.
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zetett egyetemi reformok nyomán a helyzet stabilizálódott volna, 1586-ban meg-
halt Ágost, s utódja, I. Keresztély teljesen ellentétes irányvonalat kezdett el követni, 
ugyanis az eddig üldözött, s kryptokálvinistának nevezett filippistákat kezdte el tá-
mogatni. Mivel a felekezetszervezés korában a melanchthoniánus irányzat már nem 
bizonyult önállóan életképesnek, ez azt jelentette, hogy tervbe vette a wittenbergi 
egyetem és Szászország reformátussá tételét. Ilyen körülmények között a magyar 
coetus tagjai már állásfoglalásra kényszerültek: amikor kiéleződtek az ellentétek 
a város evangélikus polgársága és az új vezető lelkész és teológiaprofesszor, Urban 
Pierius között, a magyar és sziléziai diákok fegyveresen keltek papjuk védelmére. 

Tegyük hozzá, hogy ebben az időben korántsem volt olyan népszerű a filippista 
irányzat, mint korábban, s ezért a diáklétszám is csökkent. A magyarokat emellett 
1584 után egyre inkább vonzotta Heidelberg református egyeteme. Szokásba jött 
közöttük, hogy rövid időre megjelentek Wittenbergben, majd továbbmentek Hei-
delbergbe, de egyre többen voltak olyanok, akik nem is iratkoztak be a reformáció 
városában. 1591. szeptember 25-én aztán (ekkor Újfalvi már hónapok óta itt ta-
nult), alig harmincévesen meghalt I. Keresztély, s ezzel véget ért Szászország rövid 
életű „második reformációja”. A filippista és református tanárok elvesztették az 
állásukat, Urban Pieriust pedig két évre börtönbe csukták. A kiskorú II. Keresztély 
helyett uralkodó Frigyes Vilmos szász-weimari herceg vizsgálóbizottságot küldött 
Wittenbergbe, s ennek tagjai rövidesen bele is ütköztek a református magyarokba.

A coetus latin nyelvű beadványban próbált védekezni, amelyhez mellékelték a tör-
vényeiket, s egyenként részletezték, hogy ki milyen anyagi forrásból fedezi tanulmá-
nyai költségét. Mivel nyilvánvaló volt, hogy a vizsgálatnak nem lesz jó vége, a coetus 
két tagját 1592. augusztus 24-én hazaküldték, hogy pénzt gyűjtsenek és támogatást 
szerezzenek. Egyikük Újfalvi Imre volt, a másikuk Nicolaus Hainicenus,11 akiről 
gyakorlatilag semmit sem tudunk, még a nemzetisége sem ismert. Néhány nappal 
a távozásuk után, augusztus 30-án zajlott le a nagy kihallgatás, amelyen főként a 
választófejedelmi bizottság elnöke és Ungvári András, a coetus seniora vitáztak egy-
mással. Ennek az lett az eredménye, hogy a magyar diáktársaság tagjait kitiltották 
Wittenbergből. Nem azonnal távoztak, mert időt kértek, hogy adósságaikat rendez-
zék, így végül december 12-én hagyták el a várost.12

A két hazaküldött diák útját több forrásból is viszonylag jól lehet rekonstruálni. 
Újfalvi emlékkönyvében 1591–1592-ből összesen nyolc datált wittenbergi bejegyzés 
található, köztük egy albérleti lakótárs, a sziléziai Bogusławicéből származó Caspar 
Luck.13 Az utolsó bejegyző Valentin Espich orvosprofesszor 1592. augusztus 10-én. 
Szeptember végén (az új naptár szerint október elején) már a Szepességben találjuk: 

 11 szaBó a. 2017, 151.
 12 szaBó a. 2017, 30–31.
 13 ÚjfAlvi Imre Album amicoruma, Országos Széchényi Könyvtár kézirattára, Oct. Lat. 150. –  

A kézirat wittenbergi bejegyzéseinek feldolgozása megtörtént az Inscriptiones alborum amico-
rum (a továbbiakban: IAA) szegedi honlapján, itt megtalálhatóak a bejegyzések digitális má-
solatai is. Caspar Luck bejegyzése: IAA, 12431. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. 
április 3.)
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október 4-én ír be az albumba Forgách Mihály öccse, János,14 illetve az ifjú Thö-
köly István,15 mindketten a lőcsei iskola tanulói. Egy nappal később Iglón Johannes 
Jantschius lelkésszel és a szepesi 24 város esperesével találkozott,16 mindannyian a 
szepességi kryptokálvinista mozgalom köreihez tartoztak.17 Útjuk innen Erdélybe 
vezetett tovább, ahol a fejedelemség református elitjét szólították meg. November 
13-án Újfalvi Piskolti Fabricius Mátyást látogatta meg Szászvároson, és átvett tőle 
két tallért és két és fél aranyat, amellyel Piskolti tartozott a coetusnak.18 Decem-
ber 10-én Kolozsvárott Kendi Sándor (korábbi coetustag)19 és Kovacsóczy Farkas20 
egy levelet fogalmaztak meg Frigyes Vilmos szász helytartónak címezve, amely-
ben kérték a kitiltás visszavonását.21 Ezt nyilván Újfalvi vitte magával és juttatta el 
Torgauba, ahol a címzett többnyire tartózkodott.22 Kendi és Kovacsóczy az erdélyi 
értelmiségi elithez tartoztak, a levélben úgy nevezik magukat, hogy „senatores et 
cancellarii”. A helyi és nemzetközi politikában ekkor még igen nagy szavuk volt, de 
később a török háború kérdésében szembekerültek Báthory Zsigmond fejedelem-
mel, aki meggyilkoltatta őket. A velük szembenálló ún. „katonapárthoz” tartozott 
a fejedelem nagybátyja, Bocskai István,23 akit Újfalvi Váradon keresett fel, s aki 
Derecskei Ambrus vezető lelkész és Ungvári Fabricius János rektor (a coetus korábbi 
seniora, aki nemrég tért haza)24 biztatására feleségével, Hagymásy Margittal együtt 
20 forintot küldött a coetusnak. A városban széles körű gyűjtést rendeztek, amely-
ben a város főbírója, Pajzsgyártó Gáspár is részt vett, a coetus jegyzőkönyve név 
szerint felsorolja a jelentősebb adakozók nevét és az adományozott összeget. Szin-
tén Újfalvi hozta a zempléni, ungi, borsodi és szilágysági egyházmegye adományát, 
néhány név szerint is kiemelt lelkészével és rektoréval együtt, valamint összeszedte 
az egykori tagok tartozásait a coetusnak. Ugyanitt megvan Újfalviék költségelszá-
molása a magyarországi útról.25 Érdekes módon Debrecen és a Tiszántúl nagy része 
kimaradt az adományozók köréből, őket valamiért nem kereste meg.

Arra csak következtetni tudunk, mi történhetett 1593 elején, amikor Újfalvi visz-
szatért Szászországba. Frigyes Vilmos kemény álláspontja a magyarokkal szemben 
megváltozott, már hajlandó volt a kompromisszumra, s ebben az Újfalvi által ho-
zott erdélyi levél is szerepet játszhatott. Meggondolandó lehetett számára az anya-
gi szempont is: 1592. december 12-én huszonöt magyar távozott a városból, ez a 
polgárok számára érezhető anyagi veszteséget jelentett, hiszen Wittenberg kisváros 

 14 szaBó a. 2017, 180.
 15 szenCi molnár 2003, 244.
 16 sZABó A. P. 2015, 119–129.
 17 IAA, 12088, 12319, 12320, 12448. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. április 3.) 
 18 Ugyancsak az ő útján rendelte meg (négy tallérért) a Junius–Tremellius Bibliát, amelyet aztán 

1594. január 9-én kapott meg. Lásd: BArts 1929, 10., 13.
 19 szaBó a. 2017, 174–175.
 20 PetneHázi 2012.
 21 sZABó G. 1941, 124–125.
 22 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_I._(Sachsen-Weimar) (2018. április 3.)
 23 Lásd: etényi, g.–horN–sZABó 2006.
 24 szaBó a. 2017, 130–131., 281–282.
 25 thury 1908, 43–44.
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volt, amely főként az egyetemből és a diákokból élt. A decemberben eltávozott coe-
tustagok sorsa háromfelé ágazott el: egy részük továbbment Heidelbergbe, másik 
részük hazatért, egy jelentős csoportjuk viszont a közelben várakozhatott egy ked-
vező fordulatra. Újfalvi emlékkönyvének későbbi bejegyzéseiből következtetve két 
kryptokálvinisták által irányított tanintézmény jöhetett szóba ilyen célra anélkül, 
hogy oda beiratkoztak volna: a közeli Zerbst főiskolája és a távolabbi Görlitz akadé-
miai gimnáziuma. A tárgyalások sikerét az jelezte, hogy 1593. március 19-től ismét 
működött a coetus, új seniora természetesen Újfalvi lett, aki az átlagnál hosszabban, 
két esztendeig viselte a hivatalát.26 Ha újra megnézzük az emlékkönyvét, azt talál-
juk, hogy március 8-án még Görlitzben jegyzett be Martin Mylius, a gimnázium 
rektora, március 26-án viszont már Wittenbergben írt emléksorokat a coetus előző 
seniora, Ungvári András.27

A kompromisszum része volt, hogy a diáktársaság szabályzatát meg kellett vál-
toztatni, helyette elfogadtak egy öt pontból álló törvénykönyvet és esküformát.28  
A változások lényege az volt, hogy gyakorlatilag megszűnt a belső, párhuzamos 
oktatási rendszer, a saját disputációk és deklamációk. Az az autonómia csorbult 
ugyan, amely az 1574 és 1586 közötti nehéz időben meg tudta tartani a túlnyomó 
többségében református társaságot a vele ellenséges, ortodox lutheránus közegben, 
de az új helyzetnek voltak pozitív hatásai is. A magyar diákok közelebb kerültek az 
egyetem életéhez, javult a kapcsolatuk az oktatói karral, s ez a megjelent nyomtatvá-
nyokban is világosan látható, ahol több tanár és professzor szerepel, mint korábban. 
A belső disputációk helyett maradtak az egyetemiek, amelyek közül sok megjelent 
nyomtatásban – ilyen a korábbi időkből egyáltalán nem maradt. A teológiai ellen-
ségeskedés helyett a felekezetek békés együttélését előtérbe helyező légkör kialakí-
tásában nagy szerepe lehetett magának Újfalvinak. Egyfajta irénizmus volt ez, de 
egészen másfajta, mint David Pareus heidelbergi elképzelései, aki a reformátusok 
vezetésével képzelte el a protestáns egyházak együttműködését.

Az 1593 és 1595 között seniorként eltöltött két évről plasztikus képet festenek az 
album amicorum bejegyzései, amelyek igencsak megszaporodtak az előző időszak-
hoz képest. A kézirat első elemzője, Keserű Bálint elsősorban az ún. „késő huma-
nista ellenzék” képviselőit emelte ki,29 de Gömöri György már 1982-ben figyelmez-
tetett rá, hogy Újfalvi a konzervatívtól az ellenzékiig minden fontosabb irányzat 
képviselőjét megkereste.30 Ugyan valóban elment (kétszer is) Zerbstbe, ahol a bör-
tönből kiszabadult Urban Pieriusszal találkozott, Dessauban megszerezte Caspar 
Peucer aláírását, de ez csak az érem egyik oldala.31 Itt van Marcus Gerstenberger 
(1553–1613) kancellár (bejegyzése 1593-as), aki Torgauban Frigyes Vilmos helytartó 
közvetlen környezetéhez tartozott,32 rajta kívül 1595 januárjából még két tanácsos 

 26 szaBó g. 1941, 143.
 27 IAA, 12400, 12437. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. április 3.)
 28 szaBó g. 1941, 126–127.
 29 keserű 1970, 3–46.
 30 Gömöri 1982, 52–56.
 31 IAA, 12315, 12290. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. április 3.) 
 32 https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Gerstenberger (2018. április 3.)
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a weimari udvarból.33 Újfalvi Gerstenbergerrel tárgyalhatta meg a coetus újbóli mű-
ködésének engedélyezését, annak feltételeit, s végig tartotta a kapcsolatot az éppen 
hatalmon lévő szász-weimari uralkodóház képviselőivel.

Tovább vizsgálva az emlékkönyvet ott találjuk természetesen a magyar coe-
tus tagjait, és más diáktársakat, több sziléziait és három dánt. Az utóbbi jelenség 
megint csak az evangélikusokkal fenntartott jó kapcsolatot mutatja, egyikük, David 
Johannis Clynaeus filozófiai doktori fokozatához alkalmi latin költeménnyel is gra-
tulált.34 A coetus tagjai közül tizenhárman írtak be az albumba. Újfalvi seniorsága 
alatt hét új taggal bővült a társaság, közülük négyen szerepelnek emléksorokkal. 
Ma már nem rekonstruálható, hogy jelentett-e ez valamit a személyes kapcsolatok 
viszonylatában. Az Újfalvi ellen később, 1610. november 7-ére összehívott váradi 
zsinat résztvevői között ott van Tasnádi Ruber Mihály, aki beírt az albumba, s ott 
van Szikszai Hellopoeus János,35 aki 1594 márciusában lett a diáktársaság tagja,36 
de sorait hiába keresnénk az emlékkönyv lapjain. 

Bejegyzésekkel képviseltetik még magukat a wittenbergi egyetem tanárai és 
professzorai, köztük az olyan konzervatív lutheránusok, mint az 1594. július 9-én 
éppen Wittenbergből a drezdai udvari prédikátorságra távozó Polykarp Leyser 
(1552–1610). Két jelentősebb név még ebből az időszakból: a magyarokkal koráb-
ban barátkozó lipcsei egyetemi tanár, a konzervatív melanchthoniánus Matthäus 
Dresser (1536–1607),37 akit Lipcsében keresett meg Újfalvi, vagy Nikolaus Reusner 
(1545–1602) jénai jogászprofesszor és polihisztor (egyébként az emlékkönyvet befo-
gadó nyomtatvány szerzője), aki viszont Wittenbergből keltezte a sorait.38

Újfalvi a seniori tisztet 1595. március 19-én adta át Szegedi Regius (Király) Já-
nosnak. Az utolsó wittenbergi albumbejegyzés március 31-ről való, s egy ortodox 
lutheránus teológiaprofesszortól, Äegidius Hunniustól (1550–1603)39 származik. 
Április 8-án a magyar peregrinus már Frankfurt am Mainban volt,40 s 22-én be-
iratkozott a heidelbergi egyetemre. Itt érdekes módon csak rövid ideig tartózkodott, 
a meghatározó egyetem számára a wittenbergi lehetett. Ha nem nézzük a későbbi 
utazásait és a hazai sorsát, a wittenbergi magyar coetus történetében játszott sze-
repe is méltó az emlékezésre. Az ő kapcsolatai és kompromisszumkészsége tették 
lehetővé, hogy a diáktársaság az 1590-es években egy utolsó felívelő időszakot él-
hessen meg, hogy aztán a 17. század elejének kiéleződő felekezeti-politikai ellentétei 
végképp elsöpörjék.

 33 IAA, 12391, 12393, 12394. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. április 3.).
 34 ÚjfAlvi 1593; Gömöri 1993, 330–332.
 35 deBreceNi emBer 1728, 337.
 36 szaBó a. 2017, 250., 257–258.
 37 szaBó a. 2017, 55–58.
 38 IAA, 11919, 12443, 11993. http://iaa.bibl.u-szeged.hu/index.php (2018. április 3.) 11919, 

12443, 11993.
 39 Id. Aegidius Hunniusra lásd: https://www.deutsche-biographie.de/sfz36027.html#ndbcontent 

(2018. április 3.).
 40 IAA, 11944, 12458.
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Posta Anna

ÚJFALVI IMRE NEOLATIN 
ALKALMI KÖLTEMÉNYEI1

Újfalvi Imre irodalmi működésének java része debreceni tanári és prédikátori évei-
re esett. A Debrecenben töltött nagyjából 11 év alatt több, a Kollégium számára 
hasznos munkát szerkesztett. 1597-ben újra megjelentette Szikszai Fabricius Ba-
lázs szótárát, 1596–1599 között latin és magyar vallásos énekekből összeállította 
az első hazai iskolai énekeskönyvet, 1598-ban temetési énekgyűjteményt és naptárt 
készített. Legjelentősebb munkája az 1602-ben közrebocsátott énekeskönyv volt, 
melynek előszavában közölte az általa ismert, addig megjelent énekeskönyvek kata-
lógusát.2

A szakirodalom főként Újfalvi énekeskönyv-szerkesztői és bibliográfusi mun-
kásságával, peregrinációjával, hazai és külföldi „késő humanista” kapcsolatrend-
szerével, illetve perével foglalkozik részletekbe menően,3 a neolatin költészetének 
alig szenteltek figyelmet. Tanulmányunk a költő Újfalvira összpontosít és elsősor-
ban a debreceni évek alatt született latin nyelvű alkalmi költemények vizsgálatát 
vállalja.

I. Újfalvi Imre alkalmi költeményei

Zoványi egyháztörténeti lexikona ugyan felsorolja az Újfalvihoz köthető alkal-
mi verseket, de a megjelenés dátumán kívül egyéb bibliográfiai adatot nem közöl.  
A szóban forgó versek azonosításához az RMK és RMNy vonatkozó kötetei adtak 
fogódzót.4

 1  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült.

 2 Lásd: zoványi 1977, 608.
 3 h. huBert 2016, 201–210.; klaniCzay 1961, 151–182.; ÚjfAlvi 2004, 5–8.; imre 2012, 281–

302.; csomAsZ tóth 1967, 83–142.; visky 2004; keserű 1972, 53–58.; keserű 1968, 3–16.; 
keserű 1970, 3–46.; schulek 1957, 372–375.

 4 Itt szeretnék köszönetet mondani Oláh Róbertnek a költemények felkutatásához nyújtott segít-
ségéért.
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1. Köszöntővers David Johannes Clynaeus, dán ifjú filozófiai magiszteri fokozatá-
nak ünneplésére (Carmina quibus … Davidi Iohanni Clynaeo Dano … congra-
tulabantur amici ac populares …, Wittenberg, Simon Groneberg, 1593, RMK III 
7454).5

2. Kísérőköltemény Gyarmathi Miklós Keresztyeni felelet Monozloi Andras ves-
perini püspök es posoni praepost könyve ellen, az mellyet irt De invocatione 
et veneratione sanctorum… című művéhez (Debrecen, Rheda Pál, 1598, RMNy 
830).6 

3. Lakodalmi köszöntővers Decsi István és Hodászi Katalin esküvőjére (Gamhlia… 
Stephano Decio… sponso, et lectissimae virgini Carharinae… Lucae Hodazi… 
filiae, sponsae … nuncupata ab amicis et discipulis) (Debrecen, Rheda Pál, 1602, 
RMNy 884).7

4. Üdvözlővers Derecskei Ambrus Az Szent Pal Apostol levele, mellyet írt az Roma-
beli keresztyeneknek, magyar prédikatiokra rendeltetet es az Szent Iras szerint 
meg magyaraztatot … című munkájához (Debrecen, Rheda Pál, 1603, RMNy 
892).8

5. Gyászvers Ecsedi Báthory István halálára: Threnos de obitu Illlustris et Magni-
fici Comitis Domini Stephani de Bathor…, Lacrymae Musarum, szerk. Somosúj-
falvi Érsek Péter (Debrecen, Rheda Pál, 1605, RMNy 931).9

A felsorolt költemények egy részének Tóth István (1923–2001, költő, műfordító, 
irodalomtörténész) készítette el a magyar nyelvű metrikus műfordítását.10 A követ-
kezőkben Újfalvi alkalmi verseinek az eredeti latin nyelvű szövegét és azoknak az 
általam készített fordítását közlöm, majd elemzem a költeményeket, beemelve az 
irodalmi köztudatba az életmű kevéssé ismert darabjait.

 5 Ism.: Gömöri 1993, 330–332.
 6 Az MTA KIK digitalizált  példánya: https://rmk.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_301/?r=0&amp; 

pg=0&layout=s (2018. június 02.). 
 7 A TtRE Nagykönyvtára példánya (Rmk 408).
 8 Az OSzK digitalizált példánya: https://rmk.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_382/?r=0&amp; 

pg =4&pg=0&layout=s (2018. június 02.). 
 9 A TtRE Nagykönyvtára digitalizált példánya (Rmk 163): http://digit.drk.hu/?m=lib&book= 

1&p=meta4&l=171 (2018. június 02.). A Somosújfalvi szerkesztette kötet Veszprémi István 
(1723–1799) debreceni orvos, egykori kollégiumi diák és könyvtáros históriás kolligátumának 
része.

 10 tóth I. 1996, 109–110., 160. A Wittenbergben kelt első vers nem szerepel az itteni műfordítá-
sok között. Az ötödik versnek pedig csak a második részét, Ecsedi Báthory kétsoros epitaphiu-
mát fordította magyarra Tóth István.
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i.1. köszöntővers david joHannes Clynaeus magiszteri 
Fokozatának ünnePlésére

Carmen gratulatorium

Mos fuit hic priscus victuro carmine dignus,
A patribus nostros missus & usque dies:

Frondibus aeterne Lauri redimire capillos,
Maxima cura Deas queis coluisse fuit.

Scilicet hoc virtutis honos studiumque meretur,
Ardua, ni prostent praemia, nemo feret.

Non domus ulla diu, non res quoque publica stare,
Dextera ni referat digna brabea, potest.

Haec hostes superant, haec quae nil tesqua morantur,
Haec sunt quae multos quaerere & astra iubent,

Haec faciunt segnes vigiles, franguntque feroces,
Abdita vestigant haec sine fine bona.

Sistitur in medium medio sapientia tali,
Quae sola arcani conscia Phoebe tui.

Nec tibi tot studiis quaesita negatur abolla,
Et capiti en dantur laurea serta tuo.

Laurea serta duci sacra quae sunt sola Dearum,
Castalidum turbae perpetuumque decus.

Ilicet a teneris annis tolerare labores 
Quos animus fuerat, prospera signa docent. 

Signa docent bona Stilponis, quae tollere nulla
Tempora vel casus, flammaque, visque potest.

Signa docent patriae reliquis magis usibus apta,
Arcere & longe quae mala cuncta queunt.

Ergo etiam socios inter tibi grator honores,
Utque secundentur supplice voce precor.

Perpetuos viret ut laurus, nobisque Deoque
Tu quoque perpetuos vive, valeque dies.

Tot spinos inter, tot & horrida cirsia, calle
Contendas recto, lampada dante Deo.
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Köszöntővers

Régi szokás, mely verset kíván, ősi örökség,
átadták az Atyák, most eleven hagyomány:

Lombjával a babérnak megkoszorúzni a Múzsát,
így tisztelte a nép gondosan isteneit.

Oly nagy erények szolgálnak rá erre a becsre, 
szép jutalom híján senki se tűri a bajt.

Nincs se család, sem állam, mely nem gondol a díjra,
érdemekért adomány nagy veszedelmek után.

Így győzik le az ellenséget, nincs akadály már,
csillagokig törnek, hogy sokat érjenek el.

Ím, aki rest volt, most eleven lesz, vad zabolázott,
kincsek után kutatás, így visz előre a vágy.

Phoebus! Bölcsesség a középpont, itt csak ez éltet,
mely közel áll hozzád, lelkedet ismeri már.

Nem veszik el Tőled köpenyed, melyért robotoltál,
és immár fejeden, lám a babérkoszorú.

Szent koronáját Múzsacsapatnak most Te kapod meg,
mert Kasztalia hív, hogy vezetője legyél.

Már ifjúkorod óta a könyvek arra neveltek,
álld ki a bajt, mit hoz, lelked elé vet a sors.

Sztilpón bölcsen okított, semmi sem állta az útját,
bármi jöhet: vész, tűz, nem teszi tönkre az őt.

És a hazának üdvös a mű, mely arra tanított,
hogy tartsd távol a bűnt, messzire űzd a gonoszt.

Kérem a jó Istent, hogy Téged Fortuna áldjon,
és hogy imám hozzon megbecsülést Teneked.

Úgy zöldelljen örökre becsed majd, mint a babérfa,
hosszú éveket élj, és örömed legyen ép!

Annyi tövis, szúrós gizgaz közt járj helyes úton,
Isten fénye vezet, míg a helyed keresed.

Újfalvi Imre 1590. szeptember 10-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre.11 Több 
mint négy évet töltött Wittenbergben, majd 1595 tavaszán Heidelbergbe távozott.  
A koppenhágai Királyi Könyvtár (Kongelige Bibliotek) őrzi az 1593 őszén Witten-
bergben kiadott négy levél terjedelmű versgyűjteményt, amelyet David Johannes 
Clynaeus12 dán ifjú filozófiai magiszteri fokozatának ünneplésére állítottak össze.  

 11 sZöGi 2011, 3708.
 12 David Johannes Clynaeus (David Jensen Klyne, 1569–1634) tanulmányait előbb Dániában 

(Sorø), majd Wittenbergben (1591–1593, magiszteri fokozat) és Jénában (1600, magiszteri 
fokozat) végezte. Később (1601/1602–1634) visszatért Dániába és haláláig lelkészként mű-
ködött a koppenhágai Church of Our Ladyben (dánul: Vor Frue Kirke). Lásd: http://www.
gloggengiesser.dk/tng/getperson.php?personID=I5719&tree=PGL (2018. június 02.). Clynaeus 
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A kötetben négy vers szerepel, köztük Friedrich Taubmann német neolatin költő 
munkája és Újfalvi 30 soros köszöntőverse.13 

Újfalvi verse tulajdonképpen a köszöntőköltemények hagyományos funkcióját 
tölti be, az ünnepeltet dicséri, magasztalja, jókívánságaival halmozza el. Tartal-
milag három részre tagolható a szöveg. Az első egység a jutalom motiváló erejét 
hangsúlyozza, minthogy az erények az érdemekből születnek, és nincsenek érdemek 
jutalom nélkül. Sok mindent elérhetünk, sok mindenre képesek vagyunk, ha a maj-
dani megérdemelt jutalomra gondolunk, amely lehet akár egy babérkoszorú, vagy 
– ahogyan Pál apostol mondja a Timóteushoz írott második levelében (2Tim 4,7-8) 
– : „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz 
bíró ama napon…” [kiemelés: P. A.].

A második rész az ünnepelt érdemeit dicséri, Újfalvi egyenesen Phoebusnak nevezi 
Clynaeust, akinek a bölcsesség a fő ismérve, s aki vezetőként kiérdemelte a kasztaliai 
Múzsák szent babérkoszorúját, és a köpenyt, amelyért rengeteget dolgozott, nevelői 
pedig olyan kiváló írások voltak, mint Sztilpón munkái. A dán ifjú minden bizonnyal a 
cinikus vagy a sztoikus iskola tanításainak híve volt, ezt erősíti egyfelől Sztilpón görög 
filozófus,14 másfelől az abolla elnevezésű köpeny emlegetése, ez utóbbit köztudottan a 
sztoikus, cinikus filozófusok hordták egykor Rómában amolyan pallium philosophi-
cumként. A költemény záróegységében Újfalvi szerencsét és örökké tartó tiszteletet, 
megbecsülést kíván társának. Az utolsó sorokban szereplő tövis és gyom gyakori bib-
liai szimbólum, amelyet többnyire a gonosz, istentelen emberek (hamis próféták és 
más zavarkeltők) és az ártó dolgok, illetve a bűn megjelölésére használnak.15

i.2. kísérőköltemény gyarmatHi miklós Keresztyéni felelet… 
Című művéHez

Ad Andream Monozloi Episcopum Vespriniensem, & Praepositum Posoniensem

Posse refutari scriptum quod saepe negabas,
Quam fuit indoctum, Praeposite, ecce vides.

Tale tuum reliquum. Putres protudere merces,
Thusca taberna piis, desine, nota sat est.

Errorem agnoscas, plebem seducere cesses,
Ut prosit Patriae Praepositura tua.

beiratkozása a wittenbergi matrikulában: http://digital.bibliothek.uni-halle.de/hd/content/page-
view/2530277 (2018. június 02.). 

 13 Lásd: gömöri 1993, 330–332.
 14 Sztilpón (Kr. e. 360 k. – Kr. e. 280 k.) ókori görög filozófus sokat merített a cinikus iskola 

tanításaiból. A sztoa előhírnökeként is számon tartják, Zénón mestere volt.
 15 Lásd pl.: 2Sám 23,6: „az elvetemültek mind olyanok, mint a szélhordta tövis, melyet nem fog-

nak meg kézzel”.
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Ex 1. Timoth. 2. 5.

Unus ubique Deus cum sit, Mediator & unus,
Quid Mediatores tot fabricare iuvat?

Monoszlói András veszprémi püspökhöz és pozsonyi préposthoz 

Gyakran mondtad, a műved megcáfolni nehéz lesz,
ím, Atya, lásd mit rejt, mily buta gondolatok!

Ily szemetekkel bírsz, szűnj hát meg, kár piacolni,
tuszk bódéd, a nevest ismeri már a kegyes.

Vétkeidet tudd, bánd, ne vezesd tévútra a népet,
így szolgáld helyesen szép haza víg örömét!

1 Timóteus 2,5-6

Isten és e világ közt Jézus Krisztus a kapcsunk.
Szenteknek mit örülsz? Ő egyedül, ki segít.

Monoszlói András (1552–1601) veszprémi katolikus püspök és pozsonyi prépost 
1589-ben Nagyszombatban adta közre a szentek tiszteletéről és segítségül hívásáról 
szóló munkáját (De invocatione et veneratione sanctorum, RMNy 633). Noha Mo-
noszlói műve valójában nem is vitairat volt, hanem apologetikus jellegű enciklopédi-
kus-szisztematikus traktátus, amely elsősorban a hitükben megerősítendő katolikus 
hívőkhöz szólt, érthető módon mégis nyílt válaszadásra késztette a szentkultuszt 
elutasító protestáns oldalt. Gyarmathi Miklós (?–1600/1601) királyhelmeci refor-
mátus prédikátor Keresztyéni feleletét kilenc év múlva, 1598-ban adták ki Debre-
cenben. Gyarmathi egyértelműen a protestáns teológiai gondolkodás felől közelí-
ti meg a témát, műve Monoszlóiéhoz hasonlóan enciklopédikus jellegű, a szentek 
tiszteletével kapcsolatos reformátori nézeteket összefoglaló gazdag tárház. A kötet 
használatát egy témakatalógus segíti olyan tárgymegjelölésekkel, amelyek a vita sar-
kalatos pontjait mutatják: pl. „Christusnal Isten elött nincs töb erdemes esedezö”; 
„Papistak angyalt es holt szentöt hazudnak erdemes közben-jaronak”; „Segitsegre 
valo hivas csak Istenhez fer”.16

Gyarmathi munkájához Hodászi Lukács és Újfalvi Imre írt latin nyelvű kísérőköl-
teményt. A két verset ugyanazon levélre nyomtatták, Hodászi a „kegyes olvasóhoz”, 
míg Újfalvi célzottan Monoszlói Andráshoz címezte disztichonját. Újfalvi meglehe-
tősen csípős hangnemben és szarkasztikus stílusban támadja a katolikus püspököt. 
Monoszlói a versben etruszk piaci árusként tűnik fel, aki rothadt portékájával (azaz 
a szentekről vallott nézeteivel) mérgezi a hívőket. Újfalvi határozottan felszólítja a 

 16 gáBor 2015, 263–289.
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püspököt, hogy hagyjon fel kártékony tevékenységével, a nép félrevezetésével, is-
merje el hibáit, mert hivatala így lehet csak hasznára a hazának. Az elmondottak 
és a protestáns nézőpont erősítése céljából, illetve mintegy gondolati párhuzamot 
teremtve Gyarmathi művével, Újfalvi versét megtoldja a Pál apostol Timóteushoz 
írott első levelének második fejezetéből származó locus („Mert egy az Isten, egy 
a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus”) parafrázisával.  
A bibliai szöveghely némileg átköltésre kerül, illetve Újfalvi gunyoros hangú meg-
jegyzéseivel egészül ki, miszerint felesleges oly nagyon örvendezni a szenteknek, hi-
szen Krisztus az egyedüli, aki valóban a keresztyén hívő segítségére lehet. 

Hodászi Lukács költeménye Tóth István17 fordításában:

A jámbor olvasóhoz

A hiú babona, mélységes vakságba borulva,
Hittel imádja a föld, megváltója nevét.

Isten tiszteletét csakugyan szentekre ruházták,
Melyben az Istent kell részeltetni csupán.

Ámde ne tévesszen meg Róma hamis tana téged,
Mely csak az ember iránt kelti fel a hitedet.

Olvasd el csak e könyvet, s általa megtanulod, hogy 
Mennyire kedves a hit mindig az Isten előtt.

Szent forrásokból visz csak a pálya az égbeliekhez,
Mik felidézik utunk, mely örök életet ád.

Hodászi Lukács a szentkultuszt támogató katolikus hittételeket csalfa római ta-
noknak (fallacia dogmata Romae), üres babonának (vana superstitio) nevezi, ame-
lyek félrevezetnek, és arra tanítanak, hogy Krisztus helyett a szenteket tiszteljük, 
nekik áldozzunk, bennük bízzunk, és hamis hitben éljünk. Hodászi arra biztatja 
a kegyes Olvasót, hogy ezek helyett azokat a szent forrásokat tanulmányozza (s itt 
nyilván az öt solára gondol, kiváltképpen a solus Christusra és a Soli Deo gloriára), 
amelyek feltárják az Istenhez vezető boldog élet (azaz az üdvözülés) útját. A versek 
eszmei-teológiai hátterét tekintve tehát a két szerző kétségtelenül egy húron pendül, 
a különbség a beszédhelyzetben, a megszólalásmódban és a stílusban van. Míg Ho-
dászi az olvasóhoz intézett tanácsokba burkolva, tárgyilagos hangnemben mondja 
el véleményét Monoszlóiról és munkájáról (látszólag csak a félrevezető katolikus 
tantételeket bírálja), addig Újfalvi egyenesen Monoszlóihoz fordulva (már-már sze-
mélyeskedő stílusban kifigurázza – ld. piacosnak, ostobának és vétkesnek nevezi, 
aki félrevezet), gátlások nélkül, nyíltan fogalmazza meg az ítéletét.

 17 tóth I. 1996, 104.
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i.3. lakodalmi köszöntővers deCsi istván és Hodászi katalin 
esküvőjére

Carmen nuptiale

Uxor honesta viro cum non responsat honesto,
Una salus vitae est, una corona domus.

Hoc facit ut casus levius tolerentur, & omnes
Quorum nunc vacuus nullus in orbe locus.

Dii tibi, consilio quorum iunguntur amores
Dent talem, & faciant vos superesse diu.

Ex dicto Alphonsi Regis

Sis surdus, coniunx vero tua coeca, marite,
Sic vestra haec felix, vita iugalis erit.

Lakodalmi vers

Jó feleség férjével nem dacol, ő egyedül szép
élet víg öröme, ház tetején korona.

Így teszi dolgát, hogy könnyebben bírjon a bajjal,
mert a világ keserű: itt nyomor, ott betegek.

Néked az Isteneink, kik szőnek szíveket eggyé,
adjanak ily hitvest és sokat éljen a pár!

Alfonz király mondása szerint

Légy te süket, férj, és feleséged vak legyen immár,
így lesz szép frigyetek, boldog az életetek.

Decsi István (?–1631) nagybányai református lelkész 1602. június 2-án vette nőül 
Hodászi Lukács leányát, Katalint. Menyegzőjükre mások mellett (pl. Alvinczi Pé-
ter)18 Újfalvi Imre is verssel készült. A latin nyelvű disztichon tükröt tart a meny-
asszony elé: milyen is a tisztes feleség. A második sor allúziót rejt: „A jó asszony 
az élet boldogsága” – ez a gondolat szó szerint Menandrosz egyik monosztichon-
töredékében szerepel ógörögül: Γυνή δικαία τοῠ βίου σωτηρία.19

 18 Alvinczi versének műfordítását lásd: tóth I. 1996, 160.
 19 meiNeke 1847, 1044.
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„A jó asszony a háznak koronája” – mint régi magyar bölcsesség szintén ismerős 
lehet számunkra.20 Emellett a Biblia is több helyen beszél arról, hogy milyen sokat 
ér a jó feleség, így a Péld 31,10–31 („Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek 
ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket…”), vagy a Sir 26 („Ha jó az asszony, 
boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma…”). Újfalvi azt kívánja 
Decsinek, hogy az istenek [!] adjanak néki tisztes asszonyt, aki nem pöröl az urával, 
hogy együtt örömteli életet éljenek, és közös erővel könnyebben elviseljék a gondokat. 

Lezárásképpen Újfalvi Alfonz király gyakran citált mondását idézi (Ex dicto Al-
phonsi regis), miszerint a tartós, jó házasság titka, hogy a férj süket legyen, a feleség 
pedig vak. Tóth István műfordítása mellett megjegyzi, hogy „V. Alfonz aragoniai 
és nápolyi királyról van szó, aki Beatrixnak, Mátyás király második feleségének a 
nagyapja. Nápolyi királyként (1442–1458) bölcs mondásai, tettei és mecénási tevé-
kenysége folytán vált ismertté.”21

i.4. üdvözlővers dereCskei amBrus Az szent PAl APostol levele… 
Című munkájáHoz

Ad pium Lectorem

Littera, Romuleam Paulus quam misit in Urbem,
Scripturae clavis dicitur esse sacrae.

Haec tibi scrutator tam clari, & divitis auri,
Curis sollicitis hic bene tersa datur.

Sedulus, utere ea, quondam tibi proderit usus,
Authori faustos atque precare dies.

In tanto patriae, & gentis discrimine nostrae
Utile erit tales nos habuisse duces.

A kegyes Olvasóhoz

Pál levelét, mit küldött egykor a rómaiaknak,
Biblia kulcsának tartja a szent hagyomány.

Oly ragyogó, dús kincsek fürkészője az írás,
mely hever itt patyolat, mosta pedánsan a Pap.

Légy eleven hát, és forgasd hasznodra e munkát, 
bölcs magyarázóját várja ezernyi öröm!

Boldog lesz a hazánk, népünk majd nagy baja közben,
hogy helyes útra vivő mestere volt ez a mű.

 20 erdélyi 1851.
 21 tóth I. 1996, 160.
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Derecskei Ambrus (?–1603) váradi református prédikátor és bihari esperes 
1603-ban, Debrecenben adta közre 96 prédikációját, amelyekben Pál apostolnak 
a rómaiak hoz írott levelét magyarázta. A kötetet Újfalvi Imre és Hodászi Lukács 
egyaránt versben üdvözölte, költeményeiket – a Gyarmathi-kötetnél látottakhoz 
hasonlóan – ismét közös levélre nyomtatták. Újfalvi disztichonja előbb a Római 
levél jelentőségét hangsúlyozza, a Szentírás kulcsának („clavis sacrae Scripturae”) 
nevezi az írást, amely most Derecskei jóvoltából szépen megtisztítva tárul a kegyes 
Olvasó elé. Azt, hogy mit is kell érteni itt a „Szentírás kulcsa” kifejezés alatt, kiol-
vashatjuk Luther Márton előszavából, amelyet a Római levélhez írt. Luther a kö-
vetkezőket mondja: „Ez a levél az Újtestamentum valóban legfontosabb részlete és 
a legvilágosabb evangélium […] oly ragyogó fényesség, hogy szinte elegendő volna 
az egész evangéliumot megvilágítani” (tehát kulcs az evangélium megértéséhez/ér-
telmezéséhez).22 Újfalvi a tergeo2. (tersi, tersus = megtisztít, letöröl) igét használja 
Derecskei kommentátori tevékenységének megjelölésére, ezzel érzékeltetve, hogy a 
prédiká ciókba foglalt interpretációval a szerző mintegy patyolattá varázsolta, tisz-
tára mosta (az értelmezési nehézségektől megtisztította), azaz teljesen érthetővé, 
világossá tette a bibliai tex tust. Luther arra is választ ad, hogy a Római levél miért 
szorul alapos tisztogatásra: „azt a magyarázatok és a számtalan fecsegés sötétség-
gé homályosították”.23 Újfalvi arra ösztönzi az Olvasókat, hogy serényen forgassák 
Derecskei magyarázatait, melyek üdvösek lesznek majdan a nagy megpróbáltatások 
idején, az útmutatásért cserébe pedig kívánjanak áldott napokat a szerzőnek.

Hodászi Lukács költeménye Tóth István fordításában:24

A jámbor Olvasóhoz

Bíz nem könnyű a Biblia titkát megmagyarázni, 
S még nehezebb a sokat röviden adni elő.

Mennyire jól s okosan teszi ezt a Derecskei tolla,
Míg a te szent tanaid hirdeti, tarszoszi bölcs.

Aki a mennyei létnek tudni akarja az útját
S értékét, mely örök üdvösségre vezet:

Ezt olvasva, megismeri mennyire ostoba hinni
Más ember tanait s szólni a tetteiről.

Így szól: Megmenekültem a krisztusi érdem alapján,
Nem tud a Sátán már ártani, sem a halál.

Nagy a hatalma e tannak, megmarad az örökétíg,
Hogy úgy zúgjon, akár tűzben-vasban a Föld.

 22 Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (1522). Lásd: luther 2015, 292.
 23 Uo., 292.
 24 tóth I. 1996, 104.
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Hodászi Lukács Újfalvihoz hasonlóan Derecskeit dicséri, aki tudós magyaráza-
taival a szent ige titkait („mysteria sacri verbi”) tárja fel, és képes rendkívüli tömör-
séggel igen sokat közölni, mialatt Pál örök érvényű szent tanait értelmezi. Hodászi 
azoknak az olvasóknak ajánlja ezt a prédikációgyűjteményt, akik a mennyei élet út-
ját és annak jutalmát, az üdvösséget vágynak megismerni. Tehát mindkét költemény 
az üdvözlő- vagy kísérőversek hagyományos funkcióit tölti be: a szerző érdemeit és 
a munkában rejlő értékeket, a mű hasznosságát emelik ki és méltatják.

 i.5. gyászvers eCsedi BátHory istván Halálára

Hungaria periclitans, Inclytum suum ducem et Patronum benignum  
S. B. C. deflet

Ortus & Occasus crudelia bella minantur
Nescio visceribus parcere & Ipsa meis.

Sangvine terra tepet, labuntur sanguine rivi;
(Infandum) passim sanguine tecta rubent.

Hoc viduata Duce inter tot discrimina fido;
Quo mea convertam lumina? quemvesequar?

Hoc solum superest coelis qui dirigis altos,
Ad te ut convertam lumina teque sequar.

Tu meus esto Pater cui nemo resistere novit;
Cuius & in forti sceptra superba manu.

Te duce terga dabit qui iam victricia iactat
Arma, & partitur rura, laresque meos.

Interea optatam STEPHANO largire quietem;
Haeredem & multos fac superesse dies.

Epitaphium eiusdem

Omnes si possunt Charites concurrere in unum:
Hoc saxo Stephanus Bathori recubans fuit ille.
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A veszedelemben forgó Hungaria siratja Báthory Istvánt, 
neves vezérét és kegyes támogatóját

Most Kelet és Nyugat átkoz, vad veszedelmeket ígér.
Védeni hogy tudnám kincseim én egyedül?

Vér melegíti a földet. Hány patak úszik a vérben!
Borzalom itt, hol a vér festi a ház tetejét!

Báthory nélkül vész közepén még van bizodalmam.
Kit kísérjen a test? Merre tekintsen a szem?

Győz ez a föld, ha Terád figyelek, nyomodat követem, hisz
mennynek szent ura és mindenek Istene vagy.

Légy te Atyám, kit fél a világ, rettegnek a népek,
fenséges jogarod, benned erő, hatalom.

Lám, ha vezetsz, fut majd, ki legyűrt, nem kérkedik immár
osztva a zsákmányt fel: földeim, otthonaim.

Add meg a holtnak a békét, lelke mit egyre csak áhít,
s éljen nesztori kort majd, örökébe ki lép!

Sírvers

Ó, ha a Gráciaszépség és -jóság mind egybefonódhat: 
éppen ilyen volt István, sírjában pihen immár.

Ecsedi Báthory István (1555–1605) országbíró 1605. július 25-én hunyt el. Életének 
meghatározó része volt – a mecenatúra mellett – a török elleni harc. Ez utóbbiról 
emlékezik meg Újfalvi gyászverse. A költeményben a veszedelemben forgó Hunga-
ria siratja Báthoryt, vezérét és patrónusát. A hazai szakirodalomban Imre Mihály 
járta körül, hogy a „Magyarország panasza” toposz miként jelentkezik a mohácsi 
csatavesztés utáni neolatin költészet alkotásaiban. A kötet számos kiváló példája 
közül itt most csak egyet említek, Zsámboky János Pannonia ad Germaniam (1558, 
Bécs) című panaszversét. A heroidában Pannonia allegorizáltan, elhagyatott, török-
től pusztított, meggyötört királynőként jelenik meg, felsorolja szenvedéseit, majd 
segítségért eseng német nővéréhez, Germaniához.25 Újfalvi versének beszédhelyzete 
is hasonló ehhez, noha nem használ levélformulákat, mint Zsámboky, mégis sze-
mélyes hangvételű a költemény. A vezérétől, Báthorytól megfosztott Hungaria a 
törökkel vívott kegyetlen háborúk, a fenyegetések és a tömérdek kiontott vér köze-
pette panaszaival, siralmával Istenhez fordul, segítségéért könyörög. Hungariának a 
Báthorytól való szomorú elválását Újfalvi a viduo, 1. ige participium perfectumával 
(befejezett melléknévi igenév) fejezi ki, amelynek elsődleges jelentése: özvegységre 
juttat, özvegységre jut (hoc viduata duce). Azaz: Hungaria allegorizáltan, mint az 
ura nélkül maradt, magára hagyott, rettegő és kétségbeesett özvegy kéri a Minden-

 25 imre 1995, 46–49.
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ható támogatását, a holtnak nyugodalmat, örökösének pedig hosszú életet kíván. 
A vers szövegét – az allegorizálás mellett – a költői kérdések („Quo mea convertam 
lumina? quemvesequar?”), az érzékletes felkiáltások („Infandum”) és a megszólí-
tó-felszólító formulák („Tu meus esto Pater”) retorizálják. A kétsoros záró epita-
phium az elhunytat idealizálja, akiben az összes báj, jóság és kellem, amelyen a 
Gráciák osztoznak, egyszerre volt meg.

Összegzés

Újfalvi Imre verseinek fordítása, elemzése egyfelől egy-egy mozaikdarabkával gaz-
dagítja a tragikus sorsú lelkész életművéről eddig kialakított képet. Másfelől a be-
mutatott latin nyelvű költemények ilyen formában való közzététele arra szeretné 
ráirányítani a kutatás figyelmét, hogy számos kevéssé kutatott költői életmű van 
a 16–17. századi hazai protestáns neolatin költészet terén, amelyek felkutatása, 
magyar nyelvre való átültetése és beható elemzése még várat magára. A kora új-
kori kollégiumi neolatin költészet kapcsán éppen erre a kutatási deficitre hívta fel 
a figyel met Szabadi István a Kórodi Bedő Dániel életéről és munkásságáról szóló 
tanulmányában: „Jó lenne, ha jelen rövid összefoglalást […] követné számos további 
áttekintés a Debreceni Református Kollégiumhoz köthető 16–17. századi neolatin 
költészet művelőiről, hogy világosabb képet alkothassunk teljesítményükről. Lehet 
itt szó olyan költőkről, akiket származásuk, vagy iskolájuk, vagy hivataluk köt ide, 
vagy ezek mindegyike, de szempont lehet az is, ha a debreceni nyomda jelenteti meg 
az adott művet. Sok tucat szerző több száz alkotása kerülhet majd képbe, amelyből 
érdemes lesz egy válogatást, antológiát is összeállítani.”26 Bízom benne, hogy jelen 
tanulmányunk vizsgálódása előkészítheti és elősegítheti ennek az antológiának a 
megszületését is.

 26 sZABAdi 2018, 147–153.
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Pénzes Tiborc Szabolcs

AZ ÚJFALVI-JÓSLAT ÉS HATVAN ÉVVEL 
KÉSŐBBI FELBUKKANÁSAI1

1655 nyarán a svéd–brandenburgi koalíció hadserege lerohanta Lengyelországot, s 
ezzel kezdetét vette az északi háború, mely mérhetetlen szenvedést és kárt okozott 
a lengyeleknek. A fél évtizedes ellenségeskedést lezáró békekötések feldarabolták 
a köztársaságot. Henryk Sienkiewicz regénye nyomán nálunk is jól ismert, hogy a 
svéd rémuralom időszakát a lengyel köztudat és történetírás némi bibliai áthallással 
özönvízként (potop) tartja számon. A potop hullámai árnyékot vetettek a már a 17. 
században is hagyományosnak mondható magyar–lengyel barátságra, mivel Erdély 
fejedelme, II. Rákóczi György hosszas kivárás és mérlegelés után a svéd megszállók 
oldalán küldte harcba haderejét. Az intervenciójának következményei jól ismertek: 
szövetségesei cserben hagyták, az erdélyi támadás összeomlott, s az útközben már 
jelentős veszteségeket szenvedett sereg maradéka a tatárok fogságába esett. Mind-
ez azonban szinte eltörpül amellett a pusztítás mellett, amit a török felhatalmazás 
nélkül hadba induló uralkodó országának kellett elszenvednie a lengyel betörés, a 
török–tatár büntető hadjárat és az ellenérdekelt nagyhatalmak támogatásával fellé-
pő fejedelemjelöltek között folyó polgárháború miatt. Az Erdélyi Fejedelemség jóvá-
tehetetlenül belerokkant a lengyelországi hadjáratba.2 

Az 1657–1662 közötti korszakra visszatekintő, az eseményeket átélt szerzők 
gyakran elgondolkodtak, hogyan lehetett volna a végromlást előidéző eseménysor 
menetének más irányt szabni. Az eshetőségek számbavételekor többeknél előkerül 
Újfalvi Imre több mint hat évtizedes jóslata, mely az 1657-es év katasztrofális kö-
vetkezményeit vetítette előre:

Ezer hat szaz ötven hetben
Mikor jambor irz enniben
Rezzen vilagh minden rezben:
Intlek fel nez ily igyedben.
Mert vagy jegy kezd ködben lenni,
Vagy az Halys viszsza folni.
Az nagy Taurus elolvadni,
S-kis Halcyon adattatni.

 1 A jelen tanulmány a PéNZes 2018, 37–45. kiegészített és pontosított változata.
 2 A lengyelországi hadjárat történeti és irodalomtörténeti megközelítéseinek szakirodalmát lásd: 

kármán Gábor, II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjáratának diplomáciai hátte-
re, Századok, 2012/5, 1049–1084.
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A vers eredetileg Újfalvi 1598-ra kiadott debreceni kalendáriumában3 jelent meg. 
Ő ekkor már túlvolt a Sárospataki Kollégiumban folytatott tanulmányain, nagy-
bányai rektorkodásán és európai peregrinációs útján.4 A kiadás idején a Debreceni 
Kollégium rektora volt, majd rövidesen a város egyik lelkésze lett. A kalendárium 
címlapján mint „UIFALUI IMRE, Debreceni Schola Mester” nevezte meg önma-
gát. 

Az 1657-re vonatkozó jóslat a kiadvány „másod-czímlap b oldalán”5 volt olvas-
ható, alatta az E. U. monogram szerepelt, amit az egyetlen, ma ismert töredékes 
példányt felfedező Harsányi István Emericus Uifaluiként oldott fel. A szerzőséget 
illetően nem lehetnek kétségeink, hiszen a sorok kezdőbetűit összeolvasva az EM-
RIMVAS betűsort kapjuk, amibe nem nehéz belelátni az EM[e]RI[c]VaS kereszt-
név kiírásának szándékát. Sajnos sem a versszerzés pontos idejéről, sem pedig az 
akrosztichon alapján következtethető esetleges további szakasz(ok)ról többet nem 
tudunk. A jóslat Újfalvi hasonlóan szerkesztett 1599-es kalendáriumában már nem 
szerepelt.

A századforduló értelmiségét nem hozta különösen lázba a vers, senki nem idéz-
te vagy említette egészen az 1657-es katasztrófát követő évekig. Ekkor azonban 
apró eltérésekkel Bartha Boldizsár debreceni, Szalárdi János váradi és Enyedi István 
nagybányai aspektusú krónikáiban is felbukkan.6 Ezek a lokális nézőpontú szöve-
gek nagyjából egy időben, 1660–1664 között keletkeztek, szerzőik kollégiumi ok-
tatásban részesült városi tisztségviselők voltak, igazi lokálpatrióták. Mindannyian 
tudtak latinul, ám latin olvasottságuk egyáltalán nincs vagy igen csekély mértékű-
nek mondható. Városukra és a korszak történetére vonatkozó adataikat szinte kizá-
rólag magyar nyelvű forrásokból gyűjtötték össze, elbeszélésüket pedig a reformá-
tus prédikációk történetteológiai felfogása hatotta át.

BartHa Boldizsár enyedi istván szalárdi jános

Ezer hatszaz ötven hétben, Ezer hatszáz ötven hétben, Ezerhatszázötvenhétben,

Mikor jambor ersz ennyiben, Mikor jámbor jutsz ennyiben, Mikor, ember, jutsz ennyiben,

Rezzen Vilag minden részben Rezzen világ minden részben; Rezzen világ minden részben,

Intlek fel nez illy igyedben. Mert a nagy ég perczen ebben. Mert a nagy év perczen ebben.

Mert vagy jegy kezd ködben lenni, Avagy jegy kezd égben lenni, Avagy jegy kezd ködben lenni,

Vagy az Halys visza folyni. Vagy a Halys viszszafolyni, Vagy az Halys visszafolyni,

Az nagy Taurus el olvadni, A nagy Taurus elolvadni, Az nagy Taurus elolvadni,

Kis Halcion adattatni. Kis Halcyon adattatni. Kis Halcyon adattatni.

 3 ÚjfAlvi 1597.
 4 keserű 1970, 3–46.
 5 Harsányi 1911, 55–56.
 6 BArthA 1666, 16–17.; szalárdi 1980, 350.; eNyedi 1862, 227. – A versre a későbbi időkből a 

Debreceni Ember Pál-féle egyháztörténetben találunk utalást: deBreceNi emBer 1728, 630. – 
Szépirodalmi művekben: szatHmáry, P. 1858, I, 27–28.; moldovA 1998, 59.
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BartHa Boldizsár enyedi istván szalárdi jános

Ezer hatszaz ötven hétben, Azért, kérlek, ily igyedben, Azért kérlek így igyedben,

Magyar mikor Lengyel népben Jobbitsd magad életedben, Jobbítsd magad életedben,

Sok kárt tenne de ismétlen, Ne félj semmit, ha Istenben Ne félj semmit, ha istenben

Meg lakol rola hét képpen; Hited vagyon, ki Úr ebben. Hited vagyon, ki úr ebben.

Ebben szánkat sem nyitottuk,

Kárát buval de kostoltuk,

Nagyob részét registráltuk,

Experientiánkbol irtuk.

Csorba Dávid két tanulmányban is foglalkozott a vers áthagyományozódásának 
kérdésével és jelképrendszerével.7 Első írásában az Újfalvi-verset az orális kultú-
rában fellelhető népi látomások körébe sorolja, amit Bartha Boldizsár a Gregorius 
Richter-féle fatális periódus elmélet kontextusába helyez. A krónikája megírásá-
hoz szisztematikus forrásfeltárást végző debreceni tisztviselő saját bevallása szerint 
olvasta Richter Axiomata oeconomiáját, amit azzal is igazol, hogy annak egyik 
tételmondatát („Aequalia intervalla memorabiles saepe etc. similes eventus produ-
cunt.”)8 magyar fordításban („az egyenlö idő közök emlekezetes és gyakorta egyen-
lö ki menetelü dolgot hozának.”)9 idézi. Richter a reformáció történetteológiai felfo-
gásából kinövő elképzelésének erdélyi ismertségét és elfogadottságát jelzi, hogy több 
ízben használta érvelésében Szilágyi Benjámin István és Medgyesi Pál is.10 

A debreceni krónikás által felismert értelmezési keret a fatális periódusokon túl is 
rokonítható a történeti felfogását Medgyesi prédikációi nyomán kialakító Szalárdi 
Jánoséval, hiszen „A jeremiási idézetsor és szemlélet itt is összekapcsolódott a zsi-
dó-magyar sorsszemlélet és a végidővárás apokaliptikus képeivel.”11 E hasonlóság 
és a mindkettőjük által hivatkozott Ámos 3,6 okán Csorba elképzelhetőnek tart-
ja, hogy a debreceni krónika mintaképe a Siralmas magyar krónika V. könyvének  
3. fejezete lehetett. Ennek azonban csekély a valószínűsége, részben azért, mert Sza-
lárdi csak nagyon rövid ideig tartózkodott Debrecenben, részben pedig azért, mert a 
hivatkozott igehely Medgyesi két korábbi prédikációjában is felbukkan, amit mind-
ketten ismerhettek.12 Ugyancsak fenntartással kell fogadnunk a nagybányai krónika 
Szalárdi-recepció körébe utalását. Enyedi István nagybányai jegyző az 1657–1660 
közötti eseményeket írta meg, helyenként láttatni engedve Rákóczi-pártiságát. Szö-
vege hosszú, szó szerinti egyezéseket mutat Szalárdival, akinek művéből épp Enyedi 
Barcsaira vonatkozó epés kiszólásai maradnak ki. Szalárdi, Medgyesi és Enyedi a 

 7 csorBA 2005, 123–154.
 8 richter 1604, 20.
 9 BartHa 1666, 23.
 10 PéNZes 2014, 35–37.
 11 Uo., 140.
 12 Textusként: medGyesi 1657a.; hivatkozásként: medGyesi 1657b, 3–4.
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Siralmas krónika megírása idején Nagybányán tartózkodott, azaz Szalárdi hozzá-
juthatott Enyedi kéziratához, amiből törölte a neki nem tetsző politikai állásfogla-
lásokat, mint ahogyan tette azt Medgyesi I. Rákóczi György temetésén elmondott 
prédikációjának esetében is. Egyelőre tehát nem állapíthatjuk meg a három krónika 
egyébként nyilvánvalóan létező egymásra hatásának pontos folyamatát. Ha csak az 
Újfalvi-jóslat 1657 utáni megjelenéseit tekintjük át, azt tapasztaljuk, hogy a Bartha 
közölte verzió áll a legközelebb az eredetihez. A jóslat beteljesedésének igazolása-
képp – a saját és közössége aktuális helyzetére szabva – Újfalvi stílusában maga is 
szerkesztett egy parafrázist, amit határozottan elválasztott a jóslattól. A másik két 
verzióban már több a változtatás: Enyedinél az érszből jutsz lesz, Szalárdinál a jám-
borból ember, megjelenik a nagy év vagy nagy ég percenése, és Enyedi a jelet égben 
és nem ködben véli jelentkezni. Mindkettőjüknél olvasható a jóslat egy szakasznyi 
kiegészítése, amit elkülönítés nélkül az eredeti részének tekintenek. Feltűnő, hogy a 
percenésről szóló sor által kiszorított „Intlek fel nez ily igyedben” sor töredéke visz-
szaköszön ebben a kiegészítésben. Enyedi és Szalárdi sorrendiségét már csak azért 
is nehéz megállapítani, mert az általuk leírt variánsokban egy-egy szó cserélésével 
Újfalvi eredetijéhez jutnak vissza. Itt másolásból adódó szövegromlással éppúgy 
számolnunk kell, mint azzal, hogy a jóslat a krónikák megírása idején közszájon 
vagy közkézen forgott.

Csorba másodszor Debrecen újonnan feltűnő szimbóluma, a jégmadár jelképi 
eredetét nyomozva vizsgálta a verset.13 Ebben a tanulmányban már összetett aszt-
rológiai összefüggések rendszerében értelmezte a jóslatot, különös tekintettel a 
természetrajzi kifejezésekre. Az ebben felvonultatott izgalmas konnotációk szinte 
már elfeledtetik azt a körülményt, hogy alapvetően mégiscsak egy nem feltétlenül 
magasan képzett olvasóközönségnek szánt kalendáriumban közölt versről van szó, 
melyben az 1657-es évszám a bizonyosság erejével hat.

Az 1656-os évnek mint „vízválasztó” határvonalnak kiemelt helye van a 16. szá-
zad második felének vízióiban, de nem a csillagok járása, hanem a profetikus nu-
merológia miatt. A Biblia számos utalást tartalmaz Krisztus második eljövetelének 
idejére és körülményeire, egyes reformátorok pedig – köztük maga Luther is – ezek 
alapján meghatározhatónak véltek egy konkrét időpontot, hangsúlyozva, hogy azt 
egyedül csak Isten tudhatja pontosan. Arról, hogy mely igehelyek alapozták meg 
datálásaikat, s hogy milyen gondolatmenet szerint számoltak, összefoglaló módon 
Bornemisza Péter egy 1574-ben megjelent prédikációja szól.14 A számítási módsze-
reket érdemes tételesen is áttekintenünk, mert igen sok helyen előkerülnek a 16–17. 
századi szövegekben.

Bornemisza prédikációjának textusa a Mt 24., ahol az evangélista Jeruzsálem, 
tágabb értelemben az egész világ végromlását tárgyalja, amit az Istentől való elfor-
dulás okoz. Krisztus második eljövetelének a Mt 23-25, Mk 13 és a Lk 21-ben olvas-
ható előjeleit három csoportba rendezi: a természet, a polgári társaság és az egyház 
rendjének megváltozását jelző jelekre. Az Újfalvi-jóslat szempontjából számunkra 

 13 csorBA 2011, 64–72.
 14 BorNemisZA 1579, 554a–589a.
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különösen a természet változásai fontosak, ahová a csodálatos állatok (monstru-
mok) születését, üstökösök megjelenését, földrengéseket, véresőt, vérforrást és jár-
ványokat sorolja. A világi társadalom átalakulására a gyermekek tiszteletlensége, 
a világi vezetők egyenetlensége és a háborúk, az egyház rendjének megbomlására 
pedig a hamis próféták megjelenése, a bálványozás, latorkodás, részegeskedés, ke-
vélység, fösvénység, szidalmazás és istentelenség elterjedése figyelmeztet. Ezeket a 
jeleket Bornemisza saját korában is látni véli, így nincs kétsége az utolsó idők közel-
sége felől. Éppen ezért minden hívőnek azt tanácsolja, hogy a végítélet időpontjának 
„ismeretében” ne halogassa a bűntől való megtisztulást, hanem felkészülten várja 
Krisztust.

A számítási metódusok kereteinek meghatározásakor ismerteti a világ 6000 éves 
fennállásáról szóló, Illéstől származó próféciát. Eszerint a 6000 év három, nagy-
jából 2000 évig tartó harmadra tagolódik: az első 2000 év a Törvény előtti üres 
szakasz, a második a mózesi törvények érvényességének Krisztusig tartó szakasza, 
a harmadik pedig a Krisztus utáni időszakasz. A 6000 éves elgondolást, jóllehet 
tételesen nem szerepel a Bibliában, mégis alátámasztja a Zsolt 90 és a 2Pt 3, ahol 
azt olvashatjuk, hogy Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Mivel Isten 
hat nap alatt teremtette a világot, s a hetedik napon megnyugodott, a teremtett 
világ is 6000 évig állhat, s 1000 évig tart majd az örök nyugodalom, amint azt Pál 
apostol is megerősíti a Zsid 4-ben. Ezt látszik alátámasztani a mennybe ragadott 
Énoch példája, aki az 1Móz 5,3-24 szerint éppen a hetedik generációt jelentette 
Ádám után, valamint Illésnek az Ádám utáni hetedik időben való elragadtatása. 
Bornemisza többször hangsúlyozza, hogy az utolsó 2000 év valószínűleg nem fog 
kitelni, hiszen a teremtést Isten a 6. napon, napnyugta előtt befejezte, s az ennek 
emlékére szentelt szombat is az előző nap napnyugtája után veszi kezdetét.15 Az ily 
módon definiált időkeretből kiindulva lehet a végidőre vonakozó bibliai kijelentések 
nyomán kiszámítani a világ fennállásának feltételezhető utolsó évét. Bornemisza 
óvatosan fogalmaz a kalkulációk hitelességét illetően, s megjegyzi, hogy „Én erről, 
bizonnyal semmit nem mondhatok, sem mondok, hanem csak azt jelentem meg az 
mit erről mondanak, Te lássad mint tetszik teneked is.”16

 15 Illés próféciáját Geleji Katona István „Sido fabula”, „széditő maszlag”, „Sido álmodozás”-ként 
hivatkozta és teljes mértékben elutasította. Vö.: Geleji kAtoNA 1647, 997–998.

 16 BorNemisZA 1579, 570a.
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1. ábra. Illés próféciája és értelmezése

1. módszer: Direkt bibliai párhuzam alapján

Mivel az első világ Ádámtól Noéig 1656 évig tartott, feltehetően a Krisztus szüle-
tése utáni világ is ugyanennyi évig fog fennmaradni.17 Igei alapja a Mt 24,37 és a 
Lk 17,25-26, ahol Krisztus saját eljövetelét Noé idejéhez hasonlítja. Ezt a metódust 
írta le Bartha Boldizsár és hozta összefüggésbe Richter fatális periódusokról szóló 
elméletével.18 Dézsi András már 1549-ben hirdette magyarul az 1656-ban bekövet-
kező pusztulást:

„Csak egy kevés kétezer esztendőnek
Az ha, hogy immár bé nem töltenek,
Mint özönig, kétezer esztendőnek
Hiát lölék háromszáz negyvennégynek.
Szintén ugyan van most, ha eszünkbe vesszük,
Özön előtt való időhöz vetjük,
Csak százhét esztendő híát most löljük,
Istennek ítéletit, hogy nem értjük.”19

Vagyis: 2000–344=1656 és 1549+107=1656!

 17 Uo., 570a–570b.
 18 „Ez egyenlő idő közben, úgymint Krisztus Urunk születése után 1657. Esztendőben mi esék az 

Évangyélium alatt való új világban, majd egyenlő kimeneteli a’ dolognak; mert noha nem vízzel, 
de fegyverrel való ítéleti Istennek elborítá az egész földet…” BArthA 1666, 18–19.

 19 Lásd: déZsi 1886, 16.

2000 év 2000 év 2000 év 1000 év
örökké

Ádám Ábrahám Mózes Krisztus

Törvény
Krisztus

1.
Krisztus

2.

Zsolt 90,4 „Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, 
 és mint egy őrjárási idő éjjel.”

2Pt 3,8 „…egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.”
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2. ábra. Világvégszámítás direkt bibliai párhuzam alapján

2. módszer: Krisztus életkora alapján

Ami az 1656-os évet még félelmesebbé teszi, az az, hogy egy másfajta számítás 
szerint is kihozható a világ utolsó esztendejeként. Kiindulópontja az a tény, hogy 
Krisztus a földi világban 33 évig és még néhány napig élt, így utána a világ ugyan-
ennyi esztendeig állhat fenn. Itt azonban nem emberi évekről van szó. Ha az angyali 
éveket teszik meg a kalkuláció alapjául, lehetetlennek tűnő lenne az eredmény, hi-
szen egy angyali év (365 angyali nap) 365 emberi évnek felel meg, azaz egy angyali 
nap egy emberi évvel egyenlő. A Dán 9,24-ben az angyal azt mondja, hogy 70 hét 
múlva szűnik meg a gonoszság és jön el a megváltó, ami 490 angyali napot, azaz 
490 emberi évet jelent.20 Krisztus életkorát figyelembe véve (33×365) 12045-ben kö-
vetkezne be az apokalipszis. Az angyali évek helyett tehát a mózesi öreg/nagy esz-
tendőt kell behelyettesíteni a kalkulációba. Ugyanis egy mózesi nagy esztendő 50 
emberi évvel egyenlő, így ha összeszorozzuk a két számot, 33×50=1650-et kapunk, 
amihez hozzájön még a néhány nap szorzata, a végeredmény pedig 1656 lesz.21  
A néhány nap száma bizonytalan, ezért egyesek szerint 1656 után akár még 40-50 
évig fennállhat az emberi világ, így ők 1684-re vagy 1695-re tették az apokalipszist.

 20 Vö.: sZékely 1559, 82a–85b.
 21 Vö.: „Sokan elméjeket e felől haszontalanúl fáraztyák; némellyek ennek elötte azoknak az 

Esztendöknek kezdetit 1650 Esztendöre vetették vólt, de abban immár kiszakattak; némellyek 
1656. Esztendöre határozzák, mivel (ugymondanak) a Víz özön elött valo Világis annyi ideig 
vólt fenn. Melly értelemhez még némelly Orthodoxus Theologusokis igen sodoritanak.” mis-
kolci csulyAk 1654, 141–142.

1656 év 2000 év 1656 év

Ádám Noé

Vízözön
Krisztus
születése/

feltámadása

Krisztus
2.

Mt 24,37 „A miképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.”

2Pt 3,8 „És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.”
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3. ábra. Világvégszámítás Krisztus életkora alapján

Az 1656-os apokaliptikus várakozás erejét jelzi, hogy a Váradi pasquillus szerzője 
az 1654-es teljes napfogyatkozást a végítélet előjeleként értelmezte, s a puritánok 
miatti egyházszakadás ugyancsak előjelként értelmezett víziójával összekapcsolva 
riogatott az utolsó idők rövidesen bekövetkező eljövetelével.22

Ezen módszer bibliai alapját Dániel (Dán 7) és János apostol (Jel 13) próféciái je-
lentik Róma veszedelméről, „De ezt keues ember értheti az ö mélységes mivoltáért, 
hanem czac azoc vehetic valami rezböl eszekben, az kic értic az egez szent Irasnac, 
es ez vilagrol irot Cronikaknac rendit, kibe még az igen értelmesek is, hol imide, hol 
amoda hayladoznac.”23

A Biblia a Római Birodalom kétféle állapotáról szól: a polgári birodalomról és 
az udvari birodalomról, azaz a köztársaságról és a császárságról. Az elsőt Dániel 
álmának tízszarvú bestiája jeleníti meg, utalva a birodalomban lévő számtalan vér-
ontásra. Bornemisza a tíz szarv közé kinövő újat Julius Caesarra magyarázza, aki 
konzultársait megalázva tört császári hatalomra. A császárok közül nagyon sokan 
ellenségei voltak az evangéliumnak, s kegyetlenül üldözték a keresztényeket, mígnem 
Isten megrontotta a birodalmukat, s helyettük istenfélő uralkodókat ültetett trónra. 
A keresztényüldöző császárok időszaka Dániel próféciája szerint „ideig, időkig és 

 22 PéNZes 2014, 73–76.
 23 BorNemisZA 1579, 575b.

3. módszer: A Római Birodalom és uralkodóinak 
története alapján

33 emberi év + néhány nap 33 mózesi év + néhány nap

 33
× 50
 1650
+ 6
 1656Krisztus

Krisztus
halála

3Móz 25,8-10 „Számlálj azután hét szombat-esztendőt, hétszer hét esztendőt, úgy hogy a hét szom-
bat-esztendőnek ideje negyvenkilenc esztendő legyen: Akkor fúvasd végig a riadó kür-
töt a hetedik hónapban, a hónap tizedikén; az engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt 
a ti egész földeteken. És szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt…”

Mózesi öreg/nagy/zöngő esztendő = 50 emberi év

A néhány nap bizonytalan, ezért egyesek 
1684-re vagy 1695-re teszik a 2. eljövetelt
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fél időig” (Dán 7,25), azaz 1 évig, 2 évig, ½ évig, összesen 3 és ½ évig tart, ami az 
angyali esztendőben számítandó, de a 360 napos zsidó holdévvel (3,5×360=1260). 
János apostol szerint a fenevad 42 hónapig uralkodik és 42 hónapig állt fenn a pol-
gári birodalom Rómában, ami ugyancsak 3 és ½ angyali év. A Romulustól Julius 
Caesarig tartó 1260 éves időszakot 412 évig további istentelen császárok uralkodá-
sa követte, azaz a vízözönös analógiához hasonlóan, a Krisztus utáni világ 1672-ig 
maradhat meg. János jelenéseit magyarázva Melius Juhász Péter is említi ezt a szá-
mítási módszert, illetve az 1672-es végítélet lehetőségét.24

4. ábra. Világvégszámítás a Római Birodalom és uralkodóinak története alapján a) verzió

Ugyanazen a vonalon indul egy másik számítás is, de kiegészül még a Dán 8,23-25 
és a Jel 13,11-15 verseiben foglalt második fenevadról szóló jövendöléssel. Eszerint a 
polgári birodalom 1260 évig tartó időszakát Kr. u. 412-ig az istentelen, Kr. u. 606-
ig az istenfélő császárok korszaka követte. Kr. u. 606-ban, Phocas császár alatt lét-
rejön a pápaság Bornemisza és a kortársai által elutasított intézményi formája, így a 
két történelmi körülmény által meghatározott tükrözési vonal itt 606-nál húzódik, 
amihez 1260-at adva 1866-ot kapunk lehetséges világvégévként.

 24 melius juHász 1568 Tt3r.

1260 év 412 év

Romulus

Dán 9,24 „Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszság-
nak és bepecsételtessék a bűn…”

Dán 7,25 „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy meg-
változtatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.”

 412
+ 1260
 1672

70 hét = 490 angyali nap = 490 emberi év

(1 angyali év = 365 angyali nap = 365 emberi év)

1260 év

Julius
Caesar

Udvari birodalom
(Pápaság)

idő = 1 év; idők = 2 év; fél idő = ½ év

3½ angyali év × a 360 napos zsidó holdévvel = 1260 emberi év

János szerint a fenevad 42 hónapig uralkodik = 1260 emberi év
A polgári birodalom 42 hónapig állt fenn = 1260 emberi év

Caesar
Istentelen
császárok

Polgári birodalom
(Consulok, polgárok,

pogány császárok)

Római
Birodalom
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5. ábra. Világvégszámítás a Római Birodalom és uralkodóinak története alapján b) verzió

4. módszer: Az áldozat megszűnése alapján

Megint mások a Dán 12,11-12 alapján azt mondják, hogy Dánieltől számítva a világ 
1290+1335 angyali napig, azaz 2621 éven át, a 2125-ös évig áll fenn, de ez Borne-
misza számára túlságosan távolinak tűnik. Alsted Kr. u. 69-et, a jeruzsálemi temp-
lom másodszori lerombolását tekinti kiindulópontnak, így 69+1290+1335=2694-
1000=1694-re várja az utolsó ítéletet. Israel Hübner ugyancsak az említett textusok 
alapján 1666-ra tette a világ fennállását. Számítását a segesvári szász történetíró, 
Georg Kraus szó szerint idézte az 1654. augusztus 12-i, kétségtelenül a végítélet 
előjeleként értelmezett teljes napfogyatkozás leírásánál.25

6. ábra. Világvégszámítás az áldozat megszűnése alapján

 25 krAus 2008, 280–281.

 412
 194
+ 1260
 1866

Istentelen
császárok

Julius
Caesar

Jel 13,(11-)15 „És adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és 
azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek…”

1260 év 412 év
194
év

1260 év

Istenfélő
császárok

Pápaság
Kr. u. 606

1290 év 1335 év

Dániel
Kr. e. 500 k.

Dán 12,11-12 „És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utála-
tosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz 
és harmincöt napot.”

 -500
 1290
+ 1335
 2125

ALSTED:
 69
 1290
+ 1335
 2694
 -1000
 1694

A jeruzsálemi 
templom  
második 

lerombolása

Millenarista
felfogás



134

{II. ÚJFALVI IMRE MŰVELTSÉGE}

A prédikációi summáiban foglalkozik Bornemisza a pápasággal (2Tessz 2,3-4), 
kifejti a kettős Antikrisztus-elméletet,26 magyarázza Nabukodonozor álmát, va-
lamint a Szent Pál által említett szakadásokat, világosan jelzve, hogy fejtegetései 
összhangban vannak a reformáció lutheri–melanchthoni történelemszemléletével.27 
Ugyanebben a keretben értelmezhető Újfalvi jóslata is az 1657-es katasztrófáról. Az 
első strófa kijelöli Krisztus második eljövetelének időpontját, ami a számításoknak 
megfelelő 1656 után bizonyosan beteljesedik, hiszen az özönvíz is több mint egy 
évre kényszerítette Noét a bárkába. A második szakasz az ítéletet megelőző jelekre 
hívja fel a figyelmet. Károli Gáspár, aki a Két könyvében összegezte az előjeleket, 
nyolcadik jelenségként arról ír, hogy természetellenesen megváltozik az időjárás.  
A Taurusz-hegységben eredő Halys (Kizil Irmak) visszafolyása, vagy a hegyen lévő 
legendásan örök hó elolvadása ezen jelenségek körébe sorolható.28 Arra a kérdésre, 
hogy Újfalvi miért éppen ezt a helyszínt említi, a legjobb magyarázat talán az lehet, 
hogy a rómaiak a Kr. e. 188-ban, az apameai békében a Taurusz és a Halys vona-
la mögé kényszerítették III. Antiochus szeleukida uralkodót,29 aki Antiochus Epi-
phanes, az Antikrisztussal azonosított zsidóüldöző uralkodó apja volt.30 A Taurusz 
és a Halys mögül támadó fenevad dühöngését a halcyonia ecclesiae, azaz az egyház 
békéje követi.31

Az 1656-ban bekövetkező végítélettel kapcsolatos jóslat a 16. század második 
fele óta széles körben ismert volt, hihetőségét pedig a Biblia szövegére alapozott 
kétféle kalkulációs módszer szerinti eredmény erősítette meg. Újfalvi „prognosticá-
lása” azért maradt a maga korában visszhangtalan, mert közismert dologról írt. Az 
1657-et követő évek katonai és politikai összeomlásának apokaliptikus következ-
ményei viszont beigazolódni láttatták a jóslatot. Nem véletlen az sem, hogy a saját 
városuk történére nagy hangsúlyt helyező írók krónikáiban kerül elő újra Újfalvi 
verse, hiszen az utolsó ítéletet Jeruzsálem pusztulása előzi meg, Bartha és Szalárdi 
pedig egyértelműen felekezeti közösségként (is) értelmezi saját városának, saját Je-
ruzsálemének lakosait. 

 26 „Az Papa Antichristus kedig kezdetet Phocas Csaszartul fogua, mikor irnananc 606. Az Török 
Machumet, kijs Antichristus, kezdetet nem sockal az vtan 623. esztendöbe.” BorNemisZA 1579, 
584b.

 27 Vö.: NAGyAri 2002, 23–33.
 28 lAssÚ 1828, 3.
 29 livius 1982, III, 38:38.
 30 Antiochus Epiphanesről bővebben: áCs 2000, 48–62.
 31 CsorBa 2005, 71–72.
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Az 1602-es debreceni énekeskönyvnek (RMNy 886) a korábbi kiadásoktól eltérő 
vonásait Klaniczay Tibor 1957-es tanulmánya óta1 sokféle szempontból elemezték. 
Legutóbb, a facsimile kiadáshoz írt tanulmányában Ács Pál részletesen kimutatta az 
énekeskönyv szerkezeti újításait. Elemezte azt is, miért bővítette Újfalvi a meglévő 
korpuszt egy-egy énekkel, más éneket pedig miért hagyott el.2 

A kutatás időről időre visszatér ehhez a jelentős gyűjteményhez. Irodalomtörté-
netileg az eddig megfigyelt szempontokon kívül továbbiak is beemelhetőek Újfalvi 
irodalmi ízlésének árnyalásához. A „különb-különb ízű” versek közül vajon melyek 
azok, „ki inkább tessék, ki nem annyéra”?3 Újfalvi tudatos szerkesztőként hozzá-
nyúlt-e a szövegekhez, javított-e rajtuk? Eközben nem kerülhető el, hogy a szövegek 
hagyományozódásának a vizsgálata is megtörténjen.4

I. Megjegyzések a szerkesztői munkához

i.1.

A kötet élén a debreceni kiadásokban 1569-től kezdve a zsoltárok állnak. Újfalvinak 
a Zsoltárkönyvvel kapcsolatos nézeteit a kutatás kellőképpen feltárta. Klaniczay 
Tibor megállapítása szerint: Újfalvi „a zsoltárok között megtűr a bibliai eredetitől 
erősen eltérő és nagyon egyéni felfogású parafrázisokat is […]. A zsoltároknak tehát 
egy sorszám szerint pontosan elrendezett, s mennél teljesebb gyűjteményét hozta 
létre…”5 Ács Pál árnyaltan fogalmaz: „Újfalvi Imre érdeme, hogy minden korábbi 
kiadványnál teljesebbé, rendezettebbé és egységesebbé tette a zsoltárok csoportját, 
még inkább kiemelve a zsoltáréneklés fontosságát.”6

 1 klANicZAy 1961, 151–182.
 2 áCs 2004, 1–63.
 3 ÚjfAlvi 2004, ()4a.
 4 A tanulmány Újfalvi kétrészes gyűjteményének első, gyülekezeti énekeskönyvrészével foglal-

kozik. 
 5 klANicZAy 1961, 162–163.
 6 áCs 2004, 28.

H. Hubert Gabriella

ÚJFALVI IMRE 1602-ES ÉNEKESKÖNYVÉNEK 
SZÖVEGEI
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A kutatók megállapításait igazolja, hogy Újfalvi 16 olyan psalmust vett fel, amely 
1602-ig nem jelent meg nyomtatásban. Ebből 12 olyan zsoltárnak a fordítása, amely 
valamennyi korábbi énekeskönyv zsoltársorozatából hiányzott (5., 13., 16., 29., 55., 
63., 82., 86., 94., 100., 101., 120. zsoltár). Újfalvi 6 olyan zsoltárral is kiegészítette 
a tömböt, amely korábban a debreceniekből hiányzott, és csak az evangélikus éne-
keskönyvekben fordult elő (28., 44., 54., 92., 95., 116.).

Egy-egy zsoltárnak többféle verziója megfér a gyűjteményben. Egyrészt pl. Újfalvi 
elhagyta a 2. zsoltártól igen messze járó, 51 strófás Szkhárosi Horvát-féle parafrá-
zist, amelyet már Bornemisza is a prédikációs ének közé helyezett.7 Meghagyta vi-
szont a 2. zsoltárnak az evangélikus énekeskönyvekben és Göncinél lévő változatát.8 
A teljességre törekvés jegyében nem kellett volna még egy 2. zsoltár az énekeskönyv-
ben. Újfalvi mégis felvette a zsoltár 1602-ig nem ismert, krisztianizált változatát 
is.9 Eszerint vagy a krisztianizálást nem tartotta idegen értelemnek, vagy ebben az 
esetben nem érvényesítette a „bötű szerént” való fordítás prioritásának az elvét.

Másrészt a teljességre törekvés nem minden esetben érvényesül az énekeskönyv-
ben. Hiányzik a 67. zsoltár, pedig az 1593-as bártfaiban (RMNy 713) két verziója 
is szerepel.10 Mindkét verzió idegen értelem nélküli, tehát ez nem lehetett akadály. 
Viszont a Könyörülj kezdetűt még ritmikus prózának sem tarthatjuk, nem rímel, 
nincs ritmusa, ez már akadálya lehetett az átvételnek. Az Úristen, áldj meg kezde-
tűnél pedig nincs feltüntetve, hogy zsoltár.

Az előszó szerint Újfalvi eszménye a „minden idegen értelem nélküli” zsoltárfor-
dítás volt.11 De ez nem járt nála merev elutasítással a tágabb parafrázisokkal szem-
ben. Ugyanis előfordul, hogy nem a korábban már meglévő, minden idegen értelem 
nélküli parafrázist vette át, hanem új verziót emelt be. Az egyik ilyen példa lehet 
a 8. zsoltár parafrázisa, amely 1560 óta szerepel minden énekeskönyvben (Régen, 
Ótörvényben, RPHA 1193). Újfalvi emellé újként nem az 1593-as bártfai énekes-
könyvben lévő parafrázist (Ki bírod mennyet és az egész Földet, RPHA 741) emelte 
be, hanem a Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten-t (RPHA 877), amely pedig erősen 
parafrazeál. Vitathatatlan, hogy Bogáti Fazakas szövege költőileg felülmúlja a bárt-
fai verziót. A másik példa a Skaricza-féle 52. zsoltár első közlése lehet. Tudjuk, hogy 
Újfalvi nagyra becsülte Skaricza Máté „bötű szerént” fordított zsoltárait. De az 52. 
zsoltár Huszár Gál és Bornemisza Péter énekeskönyvében lévő másik parafrázisa 
(Mikor a szent Dávid látná életeket, RPHA 925) ugyancsak betű szerinti fordítás. 
Ezt mégsem közölte, noha nem volt ellenére, hogy egy-egy zsoltárnak többféle ver-
ziója is szerepeljen a zsoltártömbben.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Újfalvi, miközben az 1602 előtt hiányzó 
zsoltárokkal egészítette ki a debreceni énekeskönyvet, maga sem járt el mindig kö-

 7 Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 948).
 8 Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496).
 9 Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311).
 10 Könyörülj, Úristen, mi rajtunk (RPHA 777); Úristen, áldj meg minket irgalmasságodból 

(RPHA 1434).
 11 ÚjfAlvi 2004, ()4a. Emellett a vágyott cél, hogy „az egész Psalterium [verses Zsoltárkönyv] bötű 

szerént” létrejöjjön. 
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vetkezetesen. Emögött az a felismerés is állhatott, amelyről az előszóban írt: „…
mostan ez egész Psalteriomot megváltoztatni, avagy csak ezeknek bizonyos határát 
vetni, nehéz…”12 A fel nem vett, illetve az újként közölt zsoltárok esetében azon-
ban érvényesülni látszik Újfalvi irodalmi ízlése, a jó metrumban írt költői szövegek 
előnyben részesítése.

i.2.

Az énekeskönyv további részeiből a karácsonyi énekek tömbje lehet Újfalvi önálló 
szerkesztői eljárására a példánk:13

Huszár gál 1560/1561
(RMNy 160/1)

GöNci GyörGy 1590
(RMNy 640)

ÚjfAlvi imre 1602
(RMNy 886/1)

 1. Jer, mi dicsérjük  
(RPHA 649)

 1. Jer, mi dicsérjük 2.

 2. Nagy örömnap ez nekünk  
(RPHA 1040)

– –

–  2. Szegedi Gergely: 
  Szent Ézsaiás  

(RPHA 1313)

3.

–  3. Melius Juhász Péter: 
  Mindnyájan örüljünk 
  (RPHA 990)

4.

 3. Dicséretes a gyermek 
  (RPHA 258)

 4. Dicséretes a gyermek 6.

 4. Gyermek születék  
Bethlehemben  
(RPHA 2019)

– –

 5. Hálát adjunk mindnyájan 
(RPHA 481)

– –

 6. Batizi András: Jer, dicsérjük 
(RPHA 640)

 5. Batizi András: Jer, dicsérjük 1.

 7. Mikor e széles világ  
(RPHA 934)

 6. Mikor e széles világ 5.

 8. E nap nekünk  
(RPHA 295)

 7. E nap nekünk 7.

 9. Úristen veletek  
(RPHA 1444)

 8. Úristen veletek 8.

 12 ÚjfAlvi 2004, ()4a.
 13 Az ünnepi énekek tömbjei szilárdultak meg a legkorábban az énekeskönyvekben. Az éneksor-

rendek további részletes összevetését e tanulmány keretei között nem sikerült elvégezni.
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Huszár gál 1560/1561
(RMNy 160/1)

GöNci GyörGy 1590
(RMNy 640)

ÚjfAlvi imre 1602
(RMNy 886/1)

 10. Jer, mindnyájan  
(RPHA 656)

 9. Jer, mindnyájan 9.

 11. Krisztus Jézus születék 
(RPHA 799)

 10. Krisztus Jézus születék 10.

–  11. Szegedi Kis István: 
  Jézus, születél (RPHA 677)

11.

 12. Úristennek szent Fia  
(RPHA 1445)

12. Úristennek szent Fia 12.

– –  13. N. K. T.: Teljes szívvel 
  (RPHA 1372)

Újfalvi annyira nem mechanikusan másolta elődeit, hogy a régóta öröklődő ének-
sorrendet sem követte teljesen. Ahogy a táblázat mutatja: Gönci – az elhagyásokat 
és a pótlásokat nem számítva – ugyanolyan sorrendben adta a karácsonyi énekeket, 
mint Huszár Gál. Újfalvi két helyen is módosította ezt a sorrendet: első helyre tette 
Batizi énekét, valószínűleg azért, mert ez az ének mintegy összefoglalja a karácso-
nyi történetet és annak teológiáját, ahogy ezt a cím is kiemeli: Az Krisztusnak test 
szerint való születésének históriája és haszna. 

Az 5. helyre kerül nála a Mikor e széles világ kezdetű ének. Ezt úgy értelmezhet-
jük, hogy Újfalvi a történetmondó és a történetet értelmező karácsonyi hosszabb 
énekek sorát zárta le vele. 

i.3.

Újfalvi, mint ezt már Klaniczay Tibor hangsúlyozta,14 a debreceni énekeskönyvek ja-
vított kiadásaként értékelte az 1602-es kiadást. Ha az időben hozzá legközelebb álló 
1590-es Gönci György-féle kiadás karácsonyi tömbjét nézzük, valóban az énekek 
szövegei is nagyrészt megegyeznek a két gyűjteményben. A legnagyobb változtatás a 
Jer, mi dicsérjük kezdetű ének esetében történt: a versszakok sorrendje nem egyezik 
meg egyik korábbi gyűjteményével sem (a táblázat az Újfalvi-féle sorrendjéhez iga-
zítva mutatja a korábbi gyűjtemények sorrendjét):

újFalvi imre 1602 Huszár gál 1560 Huszár gál 1574 gönCi györgy 1590

Tit 3 1. 1. 1. 1.

Fil 2 2. 2. 2. 2.

1Móz 3 3. 3. 3. 3.

 14 klANicZAy 1961, 157.
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újFalvi imre 1602 Huszár gál 1560 Huszár gál 1574 gönCi györgy 1590

1Móz 26 4. – 4. 4.

4Móz 24 5. 6. 5. 5.

5Móz 18 6. 4. 6. 6.

Zsolt 131 7. 5. 7. 7.

Ézs 11 8. 7. 8. 8.

Mt 1 9. 10. 11. 11.

Lk 2 10. 11. 12. 12.

Jn 1 11. 12. 13. 13.

Jn 1 12. 13. 14. 14.

Lk 8 13. 8. 9. 9.

Gal 4 14. 9. 10. 10.

Zsolt 22 15. 14. 15. 15.

Róm 9 16. 15. 16. 16.

Nem lehet kizárni, de eléggé valószínűtlen, hogy azért módosult a versszakok sor-
rendje, mert Újfalvi előttünk ismeretlen kiadványt vagy kéziratot használt. Ez a 
karácsonyi ének a magyar gyülekezeti énekek között ritka példája annak, hogy az 
egyes versszakoknál közli a bibliai hivatkozást is. Újfalvi teológiai szempontból javí-
totta a sorrendet: a táblázatban szürke tónussal kiemelt keretverseket nem számítva 
a bibliai könyvek sorrendjébe rendezte a versszakokat. Jézus eljövetelét megjöven-
dölő bibliai helyek utánra helyezte Jézus születését, a simeoni jövendőmondás betel-
jesedését, Jézus elutasítását és üdvösségszerzését. Közben az 5. versszakban mind az 
1574-es Huszár Gálban, mind Göncinél hibásan szereplő bibliai helyet visszaigazí-
totta a korábban helyes számra („Numerorum 24”, s nem 26!)

i.4.

Az 1602-es gyűjtemény beleilleszkedik a debreceni énekeskönyvek sorába. Érdemes 
tovább gondolni Ács Pál megállapítását: „Koncepcionális újítást a szerkesztő nem 
vezetett be az énekek elrendezésekor – hacsak azt nem tekintjük jelentős változta-
tásnak, hogy az evangélikus bártfai énekeskönyv mintájára a karácsonyi dicséretek 
elé egy önálló adventi énekcsoportot is beiktatott.”15 Az ünnepek sora16 azt mutatja, 
Újfalvi fontosnak tartotta, hogy valamennyi ünnepre legyen egy-egy ének az éne-

 15 áCs 2004, 28.
 16 Advent, karácsony, kiskarácsony, vízkereszt, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, áldozócsütör-

tök, pünkösd és Szentháromság napja.
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keskönyvben. Ezért fordulhat elő, hogy virágvasárnapra17 és nagypéntekre18 egy-egy 
himnuszt emelt be a gyűjteménybe. Mindkettő címében jelezte, hogy „deákból for-
díttatott”. A két szöveg teljesen eltér az evangélikus források szövegeitől, ellenben 
nagyrészt megegyezik a kéziratos graduálok szövegeivel. Az énekeskönyv egyetlen 
ismert példányába pedig a korabeli használó neumajelek beírásával segítette a him-
nuszok éneklését.

i.5.

Az egyes énekek hagyományozódása sokszor bonyolult utat járhatott be. Így pl. Me-
lius Juhász Péter éneke19 esetében Újfalvi nem a Huszár Gállal megegyező Gönci-féle 
verziót, hanem másik hagyományt követett.20 A legnagyobb eltérés a 17. versszak-
ban található: 

váradi, szegedi gergely-Féle,  
BártFai és újFalvi-Féle énekeskönyv

Huszár gál és gönCi györgy  
éNekesköNyve

Mint az cserép úgy elszáradt,
Haragnak tüze szent testét,
Elszáraztotta tagjait,
Dicséret Istennek.

Mint az cserép elszárada
Haragnak nagy tüze miatt,
Minden ő tagja megasza,
Dicséret Istennek.

II. Megjegyzések a szövegekhez

ii.1. 

Az énekek címadásában Újfalvi rendszerint egyszerűsített. A cím részeként szere-
pelnek a nótajelzések. Újfalvi megtörte a korábbi gyakorlatot és nagyon sok esetben 
nem adott nótajelzést. Ennek nem lehet az oka az, amit az előszóban magáról val-
lott: „musicában is nem maga gyakorlott”.21 A zenében ugyanis elég képzettséget 
szerzett Újfalvi ahhoz, hogy megítélje a nótajelzések helyességét. A régóta közismert 
énekek esetében hagyta el a nótajelzést, ahol feltételezte, ill. tudta, hogy az egész 
gyülekezet ismerte a dallamot. Viszont azoknál az énekeknél, amelyek először nála 
jelentek meg, mindig vagy megjelölte a dallamot, amelyre kellett énekelni a szöve-
get, vagy azért nem tett ki nótajelzést, mert az új éneket a saját dallamára kellett 
énekelni.

 17 Dicsőség és dicséret tenéked, megváltó királyunk (RPHA 285).
 18 Atyának bölcsessége, bizony istensége (RPHA 114).
 19 Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 235).
 20 Ugyanakkor egyéb esetekben a bártfai és az Újfalvi-szövegek más hagyományozódási körhöz 

tartozónak mutatkoznak.
 21 ÚjfAlvi 2004, ()4a.



{H. Hubert Gabriella: Újfalvi Imre 1602-es énekeskönyvének szövegei}

143

Újfalvi arra is ügyelt, hogy csak olyan éneket adjon meg nótajelzésként, amely éne-
keskönyvében szerepel. Így pl. a Szentháromság és csak egy Istenség (RPHA 1326) 
kezdetű korábbi kiadásaiban a nótajelzés: Fényességes tengernek csillaga (RPHA 
417). Ez a vers azonban nincs meg Újfalvi gyűjteményében, ezért helyette a Légy 
irgalmas, Úristen (RPHA 834) kezdetű zsoltár szerepel nótajelzésként.

ii.2.

A cím további elemeként néhol szerepel a szerző neve. Közismert Újfalvi nézete erről 
a kérdésről: „Kik legyenek pediglen mindeniknek authori, bizonnyal nem tudhatni 
(s nem-s igen szükséges dolog) azok kívül, az melyeknek vagy versfejekben, vagy 
különben az meg vagyon jegyeztetvén”.22 Újfalvi legtöbbször, ahol ismerte, jelezte 
a szerző nevét. Pl. egyik korábbi énekeskönyvben sincs megjegyezve, hogy a Jer, di-
csérjük e mai napon kezdetű éneket Batizi András szerezte, nála jelenik meg először 
szerzőként. Sajnos a három új verssel szereplő N. K. T.-t nem tudjuk azonosítani. 
Előfordul azonban az ellenkezője is: ismert szerző nevét Újfalvi elhagyta, mivel az 
egyik forrásában, az 1590-es énekeskönyvben sem szerepelt a szerző neve.23

ii.3.

Újfalvi, ha nem is radikálisan, de változtatott egyes szövegeken. A szövegváltozatok 
egy-egy példával illusztrált típusai a következők:

a) Teológiai változtatás. Valamennyi korábbi énekeskönyvből hiányzik a Nekünk 
születék mennyei király (RPHA 1066) kezdetű kiskarácsonyi (újesztendei) cantio 
4. versszaka. Újfalvi a címben is kiemelte, hogy ez az ének: „Kiskarácsonyra, 
Krisztus környülmetélkedésére és az esztendőnek első napjaira való ének.” Elkép-
zelhető, hogy Újfalvi maga egészítette ki a 4. versszakkal az éneket, hogy ezzel is 
kiemelje a bibliai alapot: „És nyolcad napon környülmetszeték, az nagy Istennek 
törvénye szerint.”

  Valamennyi korábbi énekeskönyvben a Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó 
népek (RPHA 817) kezdetű húsvéti éneknél szerepel 4–5. versszakként két olyan 
strófa, amely nincs meg Újfalvinál. Újfalvi feleslegesnek ítélhette az ének teológiai 
gondolatmeneti íve szempontjából ezt a két versszakot, amely visszatér a kezdő 
versszakban utalásszerűen szereplő korábbi történésekre. Az ének a versszakok 
elhagyásával a húsvéti örömhírt hangsúlyozza.

 22 ÚjfAlvi 2004, ()3v–4r.
 23 Pl. Huszár Gál 1574-es gyűjteménye alapján tudható, hogy Szegedi Kis István, illetve Huszár 

Gál szerezte a Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg, továbbá a Könyörögjünk az Istennek Szentlel-
kének kezdetű énekeket.
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b) Nyelvtani javítás. (Lásd meg, Uram, én ügyemet, RPHA 823, 2. versszakában a 
„minket” helyett: „engem”, 99b).

c) Metrikai – rím- vagy szótagszám – javítás (31a: 5. versszak, 61a: 10–11., 15. 
versszak, 85b: 6. versszak stb.).

d) Banalizálás – Ó én két szemeim (RPHA 1110) 8. versszakban: „Mit töröd, fag-
gatod nagy bánatban magadat” (Bornemisza 1582-es énekeskönyvében, RMNy 
513), „Mit töröd, szaggatod nagy bánattal magadat” (Bártfai énekeskönyv, 
RMNy 713), „Mit töröd, fárasztod nagy bánatban magadat” (Újfalvi).

Sok esetben azonban a hibák benne maradtak az énekeskönyvben, Újfalvi átvett és 
nem javított romlott szövegeket. Így pl. a Mikor szent Dávid a fő népek gonosz-
ságát látá (RPHA 941) kezdetű Sztárai-zsoltár esetében az akrosztichon mutatja 
meg, hogy romlott szöveg jutott Újfalvihoz. A zsoltár akrosztichonja: MICHAEL 
STAIN VS CONTRA IMPIOS. Hiányzik Sztárai nevéből az R-betű, a 11. versszak. 
Pap Balázs az Újfalvihoz csonkán jutó szöveg esetében feltételezi, hogy a hiányzó 
versszakban krisztianizálás lehetett. Majd rögtön helyesen meg is cáfolja a feltétele-
zést: „De aligha képzelhető el, hogy ez Újfalvi szemét bántotta volna.”24 Sztárai ez 
esetben hűen követte a zsoltár szövegét. Valószínű, hogy a bibliai zsoltár 10a ver-
sének megfelelő versszak hiányzik az Újfalvi kezébe jutott szövegből: „Aki népeket 
fenyít meg, az ne büntetne?”

* * *

A textológiai vizsgálatok igazolják Ács Pál megállapítását: az Újfalvi-féle énekes-
könyv szöveghagyományát, a szövegek forrását majd csak a 16. századi gyülekezeti 
énekek kritikai kiadása után lehet pontosan megmutatni.25 Néhány előzetes megál-
lapítás a szövegek összehasonlító vizsgálata nyomán addig is megtehető:

a) A legkevésbé változó szövegek azok, amelyek az 1560-as gyűjtemény (RMNy 
160) óta folyamatosan öröklődtek az énekeskönyvekben.

b) Újfalvi nem követte minden esetben Gönci György 1590-es énekeskönyvének szö-
vegeit. 

 24 „Egyáltalán nem szokatlan Sztárai zsoltárszövegeiben Jézus Krisztus említése. Az viszont kü-
lönös, hogy e két csonka zsoltár egyáltalán nem tesz ilyet. Megeshet, hogy épp ilyen említések 
hiányoznak a versszövegből.”, ld. PAP 2017, 242. 

  A másik zsoltár – Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látván (RPHA 1308) – szin-
tén hűen követi a bibliai szöveget. Nem csonka, hiszen valamennyi bibliai vers megfelelőjét 
megtaláljuk benne. Viszont a vers 7. versszakában a bibliai vers 7. és 8. verse felcserélődik. 
Valószínűsíthető, hogy eredetileg a „Mikor látjuk tüzes villamását” sorral kezdődött a vers-
szak, így a hibás akrosztichon I betűje javítható M-re. A 8. versszakban ilyen csere nincs, az 
akrosztichon A betűje helyett helyesen I betűnek kellene szerepelnie.

 25 áCs 2004, 24.
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c) Több esetben egyértelmű, hogy Újfalvi nem nyomtatott forrás, hanem kézirat 
alapján dolgozott. Ilyen pl. Sztárai 37. zsoltára,26 amely korábban különál-
ló nyomtatványban jelent meg, de annyira eltér a két szöveg egymástól, hogy a 
nyomtatott változat nem lehetett Újfalvi forrása.

d) A textológiai problémák megoldása a források körének bővítésével egyszerű, de 
legtöbbször nem célravezető. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül mégsem 
az a kérdés, hogy a 6-8 évente kinyomtatott debreceni kiadások sorából nem 
hiányzik-e egy olyan kiadás, amely az 1590-es Gönci és az 1602-es Újfalvi közé 
esik.

e) Nem mondhatunk le azokról az erőfeszítésekről, amelyek az egyes textológiai 
jelenségeket megmagyarázzák. De nem hagyható az sem figyelmen kívül, hogy a 
szerkesztő és a nyomdász maga is az éneklő gyülekezet tagja volt. A memóriában 
őrzött szövegek pedig egy-egy apró eltérésre magyarázatot adhatnak.

f) Ha az apró javítások Újfalvihoz köthetők, a kutatásban már eddig is jelentős 
irodalmi teljesítményként értékelt szerkesztői munka újabb szempontokkal gaz-
dagodik.

 26 Megnyomorult szegény keresztyén ember (RPHA 869).
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Hevesi Andrea

AZ ÚJFALVI-FÉLE ÉNEKESKÖNYVEK 
HATÁSA A 17. SZÁZADI UNITÁRIUS 

ÉNEKGYŰJTEMÉNYEKRE1

Újfalvi Imre 1602-ben kiadott Keresztyéni énekek2 című énekeskönyve nagy hatás-
sal volt a következő századok református énekeskönyveire. A következőkben arra 
szeretnénk rámutatni, hogy az általa létrehozott új típusú református énekeskönyv 
bizonyos szerkezeti-szerkesztési, illetve az énekek úzusát érintő reformja hatást gya-
korolhatott a 17. század eleji unitárius énekgyűjteményekre is.

I. Unitárius énekeskönyvek a 17. században

i.1. GyülekeZeti éNekesköNyvek

Az unitárius énekeskönyvek esetében a betöltött funkciók alapján beszélhetünk 
gyülekezeti énekeskönyvekről, magánhasználatra szánt ima-énekeskönyvekről és 
temetési énekeskönyvekről. Ezek a század folyamán mindig külön nyomtatva, külön 
címlappal jelentek meg. Három 17. századi gyülekezeti énekeskönyv maradt ránk, 
az első 1616 körül,3 a második feltehetően 1632-ben,4 a harmadik pedig 1697-ben 
került ki a nyomdából.5

Az 1616 körül megjelent énekeskönyvnek (Énekeskönyv – címét a címlap hiánya 
miatt nem ismerjük) két példánya ismert, mindkettő a marosvásárhelyi Teleki Téká-
ban található, mindkettő az elején és a végén is csonka. Az első ismert nyomtatott 
unitárius gyülekezeti énekeskönyv megjelenését a szakma 1602 és 1615 közé teszi, 
de különböző nyomdatörténeti és nyomdászati okok miatt úgy gondoljuk, érdemes 
a megjelenési időt 1616 körülre módosítani.6 A gyülekezeti énekeskönyv invokációk-
kal kezdődik, amit egy A fő ünnepekre való énekek című rész követ, ezután káté-éne-
kek jönnek. Majd a 12o méretű nyomtatvány 194. oldalán Az David soltarabol bizo-
nyos Enekek notajokra ki szedegetet Psalmusok következnek alcím vezet be újabb 65 

 1 Jelen tanulmány a doktori dolgozatom egyes részeit tartalmazza: hevesi 2015, 6–9.
 2 RMNy 886; Hasonmás kiadása: ÚjfAlvi 2004, 38.
 3 RMNy 983.
 4 RMNy 1541.
 5 RMK I 1503.
 6 Bővebben lásd: hevesi 2015, 6–11.
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éneket. Ezt követi még a 428. oldaltól az ábécérendbe szedett, Szep külömb-külömb 
aitatos Dicziretek következnek alcímmel ellátott rész, amely az ábécérendhez a végén 
hozzátoldott Balassi-verssel, az Adj már csendességet… kezdetűvel (RPHA 2007) 
az 560. lapon megszakad (innentől mindkét példány csonka). Ebben a részben 53 
ének van, de a csonkasága miatt a terjedelem pontosan nem határozható meg. Az 
Újfalvi-féle debreceni kiadáshoz időben ez az unitárius kiadás áll a legközelebb, így a 
párhuzamok szemléltetéséhez ezt a gyülekezeti énekeskönyvet vesszük alapul. 

A gyülekezeti énekeskönyvet 1632-ben újra kiadták, valószínűleg a zsoltárszerző 
Thordai János szerkesztésében. A nyomdász Abrugyi György volt, a kiadvány év-
szám nélkül jelent meg. Az RMKT XVII/4. kötete szerkesztői7 az egyéb unitárius 
kiadványok közül 1632-ben megjelentek alapján következtettek arra, hogy ezt az 
énekeskönyvet is az 1632-es évre tehetjük. Mivel Abrugyi az 1630-as évek elején 
kezdte meg működését, és ekkoriban jelent meg temetési énekeskönyv, valamint 
magánhasználatra szánt énekeskönyv is, így érdemesnek tartjuk elfogadni ezt az 
évszámot. Minden bizonnyal 1630 és 1636 közötti megjelenéssel számolhatunk. 
A nyomtatvány címe: Isteni ditsiretek, imádságos és vigasztaló énekek. Az 1616 
körüli gyülekezeti énekeskönyvnek – főként a Thordai-féle zsoltárokkal és egyéb, 
17. századi darabokkal – bővített kiadása az 1632-es kiadás, mely szintén gra duál-
résszel kezdődik, majd a 228. oldaltól Az Szent David sóltárából, bizonyos Énekek 
notájára ki szedegetet Psalmusok, és külömb-külömb üdökre valo Ditsiretek, kö-
vetkeznek az ABC rendi szerént címmel a zsoltár- és egyéb gyülekezeti énekrészt 
találjuk. Ezen már látszik a bővítés: 94 éneket tartalmaz. Ezt követi a 607. oldaltól 
egy vegyes zsoltár- és énekrész imádságokkal kiegészülve, mely az ábécérendet újra-
kezdi, s ide bővítményeket, toldalékokat helyez. Ebben 53 ének, zsoltárparafrázis és 
ima található, de ezek csak részben azonosak az előző énekeskönyv 53 darabjával.

Feltehetően az 1638-as dési complanatio miatt hosszú időre szünetelt az énekes-
könyvek kiadása, a században utoljára 1697-ben jelent meg gyülekezeti énekeskönyv 
(RMK I 1503). Ez az énekeskönyv még tovább bővült, főként 17. századi darabokkal. 
A 12o méretű kiadás címlapján a következőket olvashatjuk: Isteni dicsiretek, imádsagos 
és vigasztalo énekek, mellyek most ujjobban jó rendben vétettek, és az elébeni fogyat-
kozásoknak megjobbittatásával kibocsáttattak Kmita Andrásné költségével (Kolozs-
várat, az Unitária Ecclesia betüivel Liszkai Mihály által Anno 1697). Az énekeskönyv 
felépítése hasonló az előzőekéhez: a graduálrész után, a 164. oldalon a következő 
alcímet találjuk: Az Szent David soltarabol, bizonyos énekek nótájára ki szedegetett 
psalmusok, és külömb külömb üdökre valo Dicsiretek, következnek az ABC rendi sze-
rént. E részben összesen 85 ének van, majd ezt egy Toldalek T. I. című rövid alfejezet 
követi, melyben két zsoltár található Thordai Jánostól: a 139., az Ártatlan szívét Szent 
Dávid…, és a 143., Igaz látó szent Úristen… kezdetű énekek. Ezt követően, ahogyan a 
többi gyülekezeti énekeskönyvben is, egyéb énekek találhatók: a 440. oldaltól összesen 
69 darab ének, imádság és zsoltárparafrázis következik ábécérendben.8

 7 rmkt Xvii/4, 536.
 8 Talán nem felesleges megemlíteni, hogy az egyik kolozsvári példány ebből a kiadásból egybe van 

kötve Szenci Molnár Albert 150 zsoltárának 1712-es kolozsvári kiadásával. Az 1710-es években 



148

{III. AZ ÚJFALVI-ÉNEKESKÖNYVEK KELETKEZÉSE ÉS HATÁSA}

i.2. magánHasználatra szánt énekeskönyvek

A graduált is tartalmazó, számos zsoltárt és egyéb éneket közlő énekeskönyvek gyü-
lekezeti használatra születtek, míg a rövidebb, 30-40 éneket közlő nyomtatványok a 
magánhasználati igények kielégítésére készültek.9 Ilyen énekeskönyvet az unitáriu-
sok jelenlegi tudásunk szerint 1623-ban10 nyomtattak először, amely mára elveszett. 
Várfalvi Nagy János tanulmánya11 szerint nyolcadrét méretű volt, Várfalvi Kósa 
János Cathecismusával, illetve egy imádságos könyvvel (Imadsagos Könyveczke, 
Melyet naponkent olvashat minden rendbeli Keresztyen ember. A. D. 1623.) egy-
bekötött énekgyűjtemény 30 éneket tartalmazott ábécérendben.

A következő magánhasználatra szánt kiadás 1635-ben látott napvilágot.12 Az 
RMNy 1615 számon nyilvántartott makulatúrára13 protestáns énekeskönyvként 
szokás hivatkozni, ám Fekete Csaba úgy véli, hogy minden bizonnyal unitárius ma-
gánhasználatra szánt ima-énekeskönyv töredéke lehet.14 A 32o méretű makulatúrán 
egy nyomtatvány első 15 levele található, közöttük maga a címlap. Ebből kiderül, 
hogy Abrugyi György nyomtatta Kolozsvárott, 1635-ben. A kiadvány címe ponto-
san megegyezik az 1700-as unitárius imádságos és énekeskönyvével: Imadsagos es 
enekes, kézbe hordozó Könyveczke, Mellyet naponként minden rendbéli Keresz-
tyén ember olvasgathat (nyomtatta Colosvárban Abrugi György, 1635). A cím, a 
nyomdász és a nyomdahely egyezésén túl az énekek textológiai elemzése is egyértel-
művé tette, hogy azok az unitárius énekhagyományhoz tartoznak.15

A század végéről, 1700-ból ismerjük a magánhasználatra szánt énekeskönyv bő-
vített, 12o méretű újabb kiadását.16 Ennek teljes címe: Imadsagos es enekes kézbe 
hordozo Könyvetske. Mellyet naponként minden rendbéli Keresztyen ember ol-
vasgathat (Kolosvarat, az Unitária Ecclesia typusival, 1700). E kötetnek a Várfalvi 
Nagy János által ismertetett 1623. évi kiadáshoz hasonló a felépítése: a főcím alatt 
Szep isteni ditsiretek és háláadások címmel összesen 66 darab éneket és zsoltárpa-
rafrázist találunk, tehát megduplázódott az énekek száma az 1623-as kiadáséhoz 
képest. Ehhez (csakúgy, mint az 1623-as kiadáshoz) hozzá volt kötve egy imakönyv 
és Várfalvi Kósa János kátéja.17 Az énekek itt is betűrendben vannak, de az ábécé 

tehát az unitáriusok is használhatták már a Szenci-zsoltárokat. Korábbról kézzelfogható adataink 
nincsenek. Feltűnő azonban, hogy a 18. századi unitárius gyülekezeti énekeskönyvek fennmaradt 
példányai – legalábbis az általam kézbe vettek – mindegyike egybe van kötve valamelyik Szenci 
Molnár-kiadással, így feltehetően bevett szokás lett a 18. századra az, amire a 17. századból nem 
találunk példát: a Szenci-zsoltárok használata az unitárus gyülekezetekben.

 9 h. huBert 2004, 255.
 10 RMNy 1290.; ismerteti: h. huBert 2004, 255.; várFalvi nagy 1871, 93–126.
 11 várFalvi nagy 1871, 93–126.
 12 RMNy 1615. Erről bővebben: hevesi 2013, 377–390. 
 13 Erről az unitárius ima-énekeskönyvről egy elrontott ív tanúskodik.
 14 fekete 2012, 91–103.
 15 hevesi 2013, 377–390.
 16 RMK I 1558., 1559.; Ismerteti: h. huBert 2004, 261. Az RMKT csak említés szintjén ír róla: 

RMKT XVII/4, 528.
 17 h. huBert 2004, 261.
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újrakezdődik: az elsőben 30 ének található, ami azonos a Várfalvi ismertetésében 
megjelent 1623-as énekeskönyv incipitjegyzékével. A 80. oldaltól újabb 36 ének és 
zsoltár található (vegyesen), melyek jórészt 17. századiak, vagy a 17. században vál-
tak ismertté.

i.3. temetési énekeskönyvek

Az unitárius temetési énekeskönyvek a protestáns gyakorlattól eltérően a gyüleke-
zeti énekeskönyvtől mindig elkülönülve, önálló nyomtatványként jelentek meg. Az 
első fennmaradt halotti énekeskönyv címe a következő: In exequijs defunctorum 
canendae: Halott temetéskorra való énekek (Mostan újonnan szép, helyes és több 
halotti énekekkel az ábécé rendi szerint megjobbíttatott. Colosvárban Nyomtatta-
tott Helthus Gáspár műhelyében, 1660. esztend.).18 1660-ban jelent meg, feltehe-
tően a nagy pestisjárvány miatt kapott kivételes nyomtatási engedély birtokában. 
Ahogyan azt az RMNy is megjegyzi,19 ez az Újfalvi-féle temetési énekeskönyvek 
átszerkesztett változata. Az átszerkesztés alatt például az ábécérendes szerkesztési 
elvet, illetve a bővítményeket érthetjük. E kiadás szövegváltozatait összevetve az 
1697-es kiadású unitárius temetési énekeskönyvvel20 alig találunk különbséget. 

Kénosi Tőzsér–Uzoni Fosztó egyháztörténetében a következő szerepel a halot-
ti énekeskönyvek kiadásáról: „Ennek a legrégebbi példányából egyet sem láttam, 
ámbár bizonyos, hogy Heltai-féle betűkkel legalábbis háromszor, ha nem többször 
adták ki. Abrugyi Györgynek két kiadása van, s bennük még egy régebbi kiadásról 
történik említés. Az első kiadás címe így hangzik: In exequiis defunctorum canen-
dae. Halott temetéskorra való énekek. Mostan újonnan, szép, ékes és több halotti 
énekekkel, három karban állatván megjobbíttatott. Kolozsvárban Helthus Gáspár 
műhelyében nyomtattatott Abrugyi György által.21 Az év nincs kitéve. Abrugyi 
György nyomdamester azonban 1631–1660 között működött nyomdászként.”22

Abrugyi véleményünk szerint az 1632-es gyülekezeti énekeskönyv kiadása és a 
dési complanatio közti években is kiadott egy – a korábbi változatra épülő – halotti 
énekeskönyvet. Ha figyelembe vesszük, hogy a dési complanatio (1638) megnehezí-
tette a nyomtatást, és számolunk azzal a ténnyel, hogy az 1660-as kolozsvári pestis-
járvány idején kijött egy újabb temetési énekeskönyv – hiszen szükség volt a halotti 
énekek újrakiadására az előző kiadások megfogyatkozása miatt –, akkor nagyon 
valószínű, hogy az Abrugyi által nyomtatott halotti énekeskönyv az 1630-as évek-
ben, 1638 előtt keletkezett.23 Az RMK I 942/B számú nyomtatvány az RMNy-be 

 18 Az RMNy-en kívül ism.: h. huBert 2004, 214.
 19 RMNy 2903.
 20 RMK I 1504.; ism: h. huBert 2004, 248.
 21 A már ismeretlen énekeskönyvet az RMK I 942/B jelzeten tartjuk számon, lásd még: RMNy 

App. 139.; ism.: h. huBert 2004, 213.
 22 kénosi tőzsér–uZoNi fosZtó 2005, 813.
 23 Ezt a kiadást Kanyaró 1630 és 1660 közé teszi, de úgy gondolom, hogy a történeti és az iroda-

lomtörténeti adatok tükrében ezt a kiadást érdemes 1632 – a gyülekezeti énekeskönyv keletke-
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már csak App. 139 szám alá került be, ugyanis „kellő bizonyíték nélkül feltételezett 
kiadás”.24 Láttuk, hogy Abrugyi 1632 körül gyülekezeti énekeskönyvet, majd 1635-
ben magánhasználatra szánt énekeskönyvet is nyomtatott, így a halotti énekeskönyv 
meglétét ezzel a megfontolással is megerősíthetjük. Másfelől talán szűkebbre szab-
hatjuk a megjelenés időkeretét is. Az 1660 előtti dátumot25 némileg pontosítja, ha 
figyelembe vesszük, hogy Abrugyi jóval korábban belekezdett a nyomdai munkála-
tokba, illetve a többi unitárius énekeskönyv megjelenési idejét is számba véve nem 
feledkezhetünk el a dési complanatio következményeiről. Így ennek a kiadásnak 
az időpontját érdemes 1631 és 1638 között keresnünk, talán éppen az 1632–1635 
körüli időszakban.

Mivel a ma már csak leírásból ismert nyomtatvány címe egyértelműen arra utal, 
hogy megújított, megjobbított halotti gyűjteményről van szó, így feltételezhetjük, 
hogy ezt az 1630-as években keletkezett kiadást megelőzte egy másik, melyből nem 
maradt fenn példány. Ennek minden valószínűség szerint a korábbi gyülekezeti és 
magánhasználati énekeskönyv megjelenése idején kellett kijönnie a nyomdából, 
vagyis 1616 és 1623 között.

1697-ben szintén megjelent egy halotti énekeskönyv. Kihasználva, hogy az uni-
tárius nyomdát Kmita Andrásné költségével és segítségével felújították, ebben az 
évtizedben az unitáriusok nyomtattak gyülekezeti énekeskönyvet (1697), halotti 
énekeskönyvet (1697), és egy magánhasználatra szánt ima-énekeskönyvet is (1700). 

Az 1697-es kiadást (RMK I 1504) csakúgy, mint a gyülekezeti énekeskönyvet, 
Kmita Andrásné költségével nyomtatták ki: In exequiis defunctorum canendae. 
Halot temeteskorra való enekek, (Mellyek mostan ujjonnan szép hellyes, és több, 
Halotti Enekekkel és Sóltárokkal, az Abece rendi szerént, meg jobbittattak, és ki 
botsáttattak, Kmita Andrasne költségével Kolosvaratt, az Unitaria Ecclesia typussi-
val, Liszkai Mihaly által, anno 1697).26

Az unitárius énekeskönyv-kiadások a 17. században a következők szerint alakultak: 
volt egy gyülekezeti énekeskönyv, mely tartalmazta a graduált, a zsoltárokat és az 
egyéb templomban használható énekeket. Ettől külön nyomtatva, de mindig pár 
éven belül megjelent a temetési énekeskönyv. E két énekeskönyv-típussal körülbelül 
egy időben mindig jelent meg magánhasználatra szánt kisalakú ima-énekeskönyv is.

zési ideje – és 1638, a dési complanatio – közé tenni. Mindenképp érdemes azonban figyelembe 
venni Kanyaró észrevételét, hogy a ’30-as évek körüli halotti énekeskönyv-kiadás az Újfalvi 
Imre-féle temetési rendet követi. Lásd: kANyAró 1895, 321–332. (főként 330–331.)

 24 RMNy App. 139.
 25 h. huBert 2004, 213.; kénosi tőzsér–uzoni Fosztó 2005, 696.
 26 h. huBert 2004, 248.

II. Újfalvi Imre szerkesztési elvei és az unitárius  
énekeskönyvek szerkezete
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Ez a tendencia rokonítható Újfalvi Imre 1602-es debreceni református énekes-
könyv-kiadásának az előszavában felvázolt, általa ideálisnak tartott énekeskönyv-
kiadási koncepcióval. Újfalvi azt tartja a legfontosabbnak, hogy a gyülekezet szá-
mára elérhetőek legyenek az énekek: „Az elsöben, az Gradual, melynek mint egy 
masodik resze lehetne ez könyv, az Halot enekekkel.”27 Vagyis a 150 zsoltár pontos, 
a Bibliához hű fordítása és megjelentetése után28 Újfalvi szerint a legfontosabb egy 
graduál, amely után a gyülekezeti énekek jönnének, majd a temetési énekek. Újfalvi 
megemlíti, hogy a nem templomba való énekek összeszedése és kinyomtatása is fon-
tos. Itt talán gondolhatunk az otthoni vallásgyakorlás énekeire.

Az Újfalvi által ideálisnak tekintett, illetve az általa megvalósított énekes-
könyv-szerkesztési rendet és az unitárius énekeskönyvek kiadási szokásait összevet-
ve a következőket kapjuk:

újFalvi imre, 1602, keresztyéni énekek 
(RMNy 886, előszó és szerkezet alapján)

unitárius énekeskönyvek  
a 17. század első HarmadáBan

 I. Énekeskönyv:  I. Énekeskönyv, 1616 k. (RMNy 983):

 1. Graduál – előszó  1. Graduál

 2. Zsoltárok  
(szám szerint növekvő sorrendben)

 2. Zsoltárok  
(szám szerint növekvő sorrendben)

 3. Egyéb énekek  
(Külömb külömb fele Enekek)

 3. Egyéb énekek  
(Szep külömb-külömb aitatos  
Dicziretek következnek)

 4. Halotti énekek (külön címlappal)  II. Külön kiadás: halotti énekek

 II. Egyéb kiadásban:  
nem templomi használatra szánt  
vallási énekek – előszó

 III. Egyéb kiadás: magánhasználati  
(nem templomi használatra szánt)  
énekeskönyv

Látható, hogy Újfalvi Imre kiadása, illetve az előszavában említett ideálisnak vélt 
kiadási rend hasonló az unitárius kiadási szokásokkal, azzal a különbséggel, hogy 
az unitáriusoknál a temetési énekek mindig külön nyomtatványban szerepelnek,29 
illetve az Újfalvi vázolta eszményi kiadásban mind a 150 zsoltárnak szerepelnie kel-

 27 ÚjfAlvi 2004, 6.
 28 Újfalvi az előszavában szorgalmazza a teljes magyar zsoltárfordítás elkészítését, s nem említi 

meg, hogy ekkorra Bogáti Fazakas Miklós már elkészült a zsoltárok magyar nyelvre való 
átültetésével. Újfalvi egyébként az énekeskönyvébe beveszi Bogáti Fazakas Ilyen fogadást tőn 
szent Dávid… (RPHA 573) kezdetű zsoltárát. Feltételezhetjük, hogy Újfalvi tudott Bogáti 
Fazakas teljes zsoltárfordításáról, ám azt nem tartotta a református egyház számára megfele-
lőnek.

 29 Újfalvi Imre 1598-ban külön is kiadta a temetési énekeket (RMNy 832), és fontos megjegyezni, 
hogy az 1602-es énekeskönyvben is (RMNy 886) külön címlappal szerepelnek nála a temetési 
énekek. Az elkülönítés oka feltehetően a praktikum: a temetési énekeket elsősorban a kántor és 
a temetésen éneklő iskolások használták.
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lene, amelyet azonban ő sem tudott megvalósítani. A debreceni református kiadá-
sok 1602-től, Újfalvi Imre énekeskönyvének megjelenésétől egyszerűbbek, kevesebb 
szerkezeti részből állnak. Újfalvi zsoltárokra – ezek szám szerint növekvő rendben 
vannak a kötetben –, ünnepi énekekre – ezen belül adventtől indulva a Szenthárom-
ság napjáig az egyházi ünnepek rendjén haladva osztja fel a gyülekezeti énekeket –, 
káté-énekekre és „külömb-külömb féle énekekre”30 tagolva a gyülekezeti énekes-
könyvet.

Az 1616 körüli unitárius gyülekezeti énekeskönyv láthatóan az Újfalvi-féle rend-
szerezéssel rokon, bár némileg egyszerűbb annál, hiszen a gyülekezeti rész az invo-
kációk után az ünnepi énekeket, majd a katekizmusi énekeket hozza, s ezek után 
következnek a zsoltárok, majd a különféle énekek. 

A zsoltárok az első fennmaradt unitárius énekeskönyvben szám szerint növekvő 
rendben találhatók, ahogyan a református gyűjteményekben. Az 1632-es unitárius 
gyülekezeti énekeskönyv a zsoltárokat már ábécérendben közli, s vegyít hozzájuk 
alkalmi énekeket is. Ezt az ábécés szerkesztési rendet használja mind a zsoltárok, 
mind az egyéb énekek esetében az 1697-es kiadás. 

Újfalvi Imre a zsoltárok között összesen 18, Sztárai Mihály által írott parafrázist 
közöl, ebből 4 olyat, amelyet Sztárainak tulajdonítanak, de a szerzőség kérdése nem 
tisztázott.31 A 18 ún. Sztárai-zsoltárból az unitárius énekeskönyv zsoltárrészében 
kettőt találunk, melyet bizonyosan ő szerzett, és kettőt, amely bizonytalan szerző-
ségű, de Sztárainak tulajdonított. Ezek a Sokan vannak most… (RPHA 1283)32 és a 
Szent Dávid próféta… (RPHA 1308),33 illetve a bizonytalan szerzőségűek közül az 
Izraelnek megnyomorodott… (RPHA 627) és a Drága dolog az Úristent… (RPHA 
291) incipitű zsoltárok.34

Feltűnő, hogy a 44. zsoltárig Újfalvi református énekeskönyve 11 Sztárai-zsoltárt 
közöl, az unitárius viszont csak kettőt. (A Sokan vannak most… és a Szent Dávid 
próféta… kezdetűeket.) A 12. zsoltárnak Újfalvi énekeskönyve három parafrázi-
sát is hozza, az Ó, Úristen, tekints hozzánk…(RPHA 1139), az Emlékezzél meg, 

 30 ÚjfAlvi 2004, 115.
 31 Az Újfalvi szerkesztette énekeskönyv anyagát rendszerezte: áCs 2004, 41–48.
 32 Az unitárius egyháztörténet (kénosi tőzsér–uzoni Fosztó 2005, 801–802.) úgy tartja, hogy 

Sztárai Miklós éneke, aki a fehérvári vita egyik bírája volt. Az unitárius hagyomány igyekszik 
tehát elperelni az éneket Sztárai Mihálytól.

 33 Az unitárius egyháztörténet szerint az énekhagyomány az akrosztichonból kiolvasható Sztárai 
nevet igyekezett eltüntetni a versből. „Ennek az éneknek első versét ma már elhagyták, a máso-
dik elejét pedig megváltoztatták, ezért a versfőkből most Várai Mihály olvasható ki.” (kéNosi 
tőzsér–uzoni Fosztó 2005, 802.)

 34 A Hálaadásunkban rólad emlékezünk… (RPHA 478) megtalálható a zsoltárrészen kívül.

III. A zsoltárok az 1602-es debreceni és  
az 1616 körüli unitárius énekeskönyvben
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Úristen… (RPHA 365) és Sztárainak a Szabadíts meg és tarts meg, Uram, Isten… 
(RPHA 1295) kezdetűeket. Ebből a kolozsvári unitárius kiadás az első kettőt közli, 
de a Sztárai-zsoltárt már nem. 

A 29. zsoltár parafrázisaként Újfalvi Imre Sztárai Mihály Szent Dávid próféta 
az Istennek nagy hatalmát látván… kezdetű zsoltárát hozza (RPHA 1308), az uni-
tárius kiadás viszont ezt elhagyja, és Bogáti Fazakas Egész Izraelt… (RPHA 0313) 
kezdetű, az unitárius hagyományban igen népszerű parafrázisát emeli be a gyűjte-
ménybe.

Az unitárius kiadás hasonlóan jár el Szegedi Gergely Dávid prófétának imád-
kozásáról… (RPHA 0242) kezdetű zsoltáránál is: bár – a Sztárai-szövegektől el-
térően – közli a Szegedi Gergely-éneket, de mellé illeszt egy Kochanowski-fordí-
tást is alternatívaként, a Kitisztítván Absolonnak… kezdetűt (RMKT XVII/4, 12. 
sz.).35 A 32. zsoltár esetében az unitárius kiadás ugyanezt alkalmazza: a Boldog 
az ilyen ember… (RPHA 199) kezdetű Szegedi Gergely-parafrázis mellé illeszt egy 
Kochanowski-fordítást, a Bűnök soksága… kezdetűt (RMKT XVII/4, 14. sz.), 
mely ugyanennek a zsoltárnak a parafrázisa, az Újfalvi által közölt Sztárai-pa-
rafrázist, a Sok emberek vannak… (RPHA 1248) incipittel rendelkezőt viszont 
elhagyja. 

Újfalvi Imre énekeskönyvében a 34., a 36. és a 37. zsoltár is Sztárai Mihályé.36 
Ezekből az unitárius kiadás egyet sem vesz be, hanem helyettük a 33. zsoltárt hoz-
za Bogáti Fazakas Miklós A nagy bölcs teremtést… kezdetű énekével (RPHA 27), 
majd pedig az unitárius kiadásig nyomtatásból nem ismert, ismeretlen szerzőjű, Dó-
czi Zsuzsanna nevére írott, 34. zsoltárparafrázis következik, a Dicsérem az Urat 
minden időben… kezdetű. (RPHA 254, a többi forrásban más incipittel, mint az 
unitárius kiadásban: Dicsérem én az Istent.)

A 44. zsoltárig vizsgálva az 1616 körüli unitárius énekeskönyvet megállapíthat-
juk, hogy hét Kochanowski-fordítás, illetve lengyel mintára írott zsoltár szerepel 
abból a tízből, amelyet az énekeskönyv tartalmaz. Másfelől a teljes énekeskönyvbe 
felvett 12 Bogáti Fazakas-féle énekből négy itt található meg. Azt mondhatjuk te-
hát, hogy az a rész, amely az 1602-es debreceni énekeskönyvben sok Sztárai-éneket 
tartalmazott, az unitárius énekeskönyvben az unitárius zsoltárszerzők/fordítók szö-
vegeit hozza.

Ugyanez a tendencia egyébként a zsoltárok többi részére is jellemző: a lengyel, il-
letve Kochanowski-fordítások és a Bogáti Fazakas-zsoltárok többsége vagy (főként) 
a Sztárai-féle énekeket helyettesíti az Újfalvi-féle kiadás tartalmához képest, vagy 
egy másik, a protestáns hagyományból ismert zsoltárparafrázis mellett található 
meg. 

 35 Az unitárus énekeskönyvekben jelent meg egyedül magyar nyelven a 16. század népszerű len-
gyel zsoltárszerzőjének, Jan Kochanowskinak több zsoltárparafrázisa is. Mondhatjuk, hogy az 
ismeretlen szerzőjű Kochanowski-fordítások minden bizonnyal unitárius közegben készültek. 
Bővebben lásd: PAPP 1961, 328–340.

 36 Ezek: Mindenkoron áldom az én Uramat… (RPHA 983), Sok nyilvánvaló bizonyságokkal… 
(RPHA 1263), Megnyomorult, szegény keresztyén ember… (RPHA 869).



154

{III. AZ ÚJFALVI-ÉNEKESKÖNYVEK KELETKEZÉSE ÉS HATÁSA}

A 60–70. zsoltárig Újfalvi Imre énekeskönyve három parafrázist vesz be:
– 63. zsoltár: Skaricza Máté: Saulnak az Dávidhoz való jó szerelme… (RPHA 

1209).
– 64. zsoltár: Sztárai Mihály: Meghallgassad az én imádságomat… (RPHA 863).
– 65. zsoltár: Sztárai Mihály: Sok jótéteményen nagy csudálkozván… (RPHA 

1259).37

A 60–70. zsoltárokból az unitárius csupán kettőt közöl, és mind a kettő olyan 
zsoltárparafrázis, amely sehol nem jelent meg az 1616 körüli kiadást megelőzően:

– 66. zsoltár: ism. szerző: Egész Izraelnek népe… (lengyel fordítás,38 RMKT 
XVII/4, 15. sz.).

– 69. zsoltár: ism. szerző: Bánatában Dávid könyörög… (lengyel fordítás,39 RMKT 
XVII/4, 16. sz.).

Úgy tűnik, hogy Sztárai zsoltárait a szerkesztők igyekeztek kiiktatni az unitárius 
korpuszból, mégpedig úgy, hogy a saját felekezetük szerzőinek zsoltárfordításaival 
pótolták azokat. A korai protestáns énekszerzők közül Sztárai az egyetlen, akinek 
az énekei ilyen nagy számban tűntek el az unitárius korpuszból, de megfigyelhe-
tő (pl. a Szegedi Gergely-énekek esetében), hogy az ismert protestáns énekszerzők 
népszerű zsoltárai mellé az unitárius nyomtatvány igen gyakran illesztett unitárius 
környezetben keletkezett parafrázist is.

Annak az okát, hogy miért pont Sztárai zsoltárai koptak ki ilyen nagy számban 
az unitárius forrásból, sajnos nem tudjuk megmondani. Talán szerepet játszhatott 
ebben az, hogy Sztárai zsoltárai szemléletesen „átkozzák” az ellenséget, panaszkod-
nak és könyörögnek az Úrnak az ellenség megtöréséért, hiszen Sztárai a zsoltárokat 
aktualizálva, a török elleni felszólalásra alkalmazta, az unitáriusok viszont igyekez-
nek „enyhíteni” az ellenség levágásáról, megtöréséről szóló zsoltárszövegeken. Egy 
másik, kevésbé valószínű ok talán az, hogy Sztárai nyomán kezdődött meg a dunán-
túli reformáció. Nem kizárt, hogy a református harciasságot együtt látták mindaz-
zal, ami Baranyában az 1570-es években történt, ahol az unitáriusok meggyőző-
dése szerint ennek következményeként került sor Alvinczi György felakasztására. 
(Ezt alátámaszthatja a legutóbbi példa, amelyből kiderül, hogy a Sztárai-zsoltárok 
mellett a Skarica-szöveget is kiveszik az unitáriusok a 60–70. zsoltár parafrázisai 
közül. Skarica szerepet játszott a baranyai eseményekben, hiszen az a vitasorozat, 
amelyet a pécsi disputa megőrzött, bizonyos tekintetben az ő kezdeményezésére jött 
létre.)40 Mindemellett azzal a ténnyel is számolhatunk, hogy míg Sztárai zsoltárai 
erősen parafrazeálnak, az unitárius zsoltárhasználat (pl. Bogáti Fazakas) igyekszik 
hű maradni a bibliai szöveghez.

 37 áCs 2004, 44–45.
 38 PAPP 1961, 340.
 39 Uo.
 40 A dunántúli unitáriusokról és a hitvitáikról bővebben: Balázs 1998, 45–64.
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IV. A nótajelzések változása a 17. század elejére

A 16. század végéig gyakori a protestáns gyülekezeti éneklésben, hogy nótajelzés-
ként nem gyülekezeti ének van megadva, hanem a korban ismert vallásos vagy egyéb 
világi szöveg. Feltűnő a históriás (bibliai vagy antik történetet elbeszélő) énekek 
nótajelzésként való használata. Tendenciaszerűen érvényesnek mondható, hogy a 
históriás énekek nótajelzésként való használatát Újfalvi 1602-es debreceni énekes-
könyve és az 1616 körüli kolozsvári unitárius énekeskönyv mellőzi és mást illeszt a 
helyükre. Az evangélikus kiadásokra a 16. században különösen jellemző, hogy his-
tóriákat használnak nótajelzésül. Újfalvi Imre előszavából egyértelműen kitetszik, 
hogy a nótajelzéseket, a dallamokat már csak a templomban használatos énekekből 
kívánja hivatkozni: „[v]étkeznek azért, […] akik akármi bokorban költött éneket 
mindjárást a templomba vittenek, és még mostan is visznek, s valami pajkos, vagy 
hajdú nótára elmondanak: sőt efféléket énekelnek inkább, hogynem mint a Psalmu-
sokból vétetett éneket.”41

Az evangélikus kiadások közül az énekeket históriás nótajelzéssel ellátó kiadás 
jellemzően az 1574-es komjáti,42 s ezt követi az 1582-es detrekői43 is. A bártfai ki-
adások (159344 és 1602–161445) néhol meghagyják a históriát nótajelzésként, néhol 
viszont kiveszik, tehát nem járnak el olyan következetesen, mint az Újfalvi-féle. Az 
1602-es debreceni énekeskönyv előszavában Újfalvi Imre utal is arra, hogy Borne-
misza Péter énekeskönyvében talál kivetnivalót nem csupán nótajelzés, hanem az 
énekek összetétele alapján is. Az előbbi idézet így folytatódik: „A Könyvnyomta-
tok-is hasonlatos keppen az kik ez feleket minden tanacs nelkül az Templumban 
valo enekek köziben egyelitenek, mint minap egy az Horatiusbol vöt odat: mas pe-
diglen az szolgalo leany mit danogasson mikoron az gyermeket rengeti, mely mely 
itiletem azert hogy az author akarattyabol eset.”46 Ez utóbbi egyértelműen a Bor-
nemisza Péter által szerzett, s az Énekek három rendben című gyűjtemény 159. 
lapján megjelentetett Énekecske gyermekek rengetésére című szövegére utal, amely 
az 1582-es detrekői kiadás második rendjében, a közönséges isteni dicséretekben az 
utolsó ének.

A gyülekezeti igények figyelembevételével ugyan, de a Szentírástól távol álló, és 
bármiféle világi dallamra éneklendő zsoltárokat Újfalvi elveti tehát. Ez lehet az oka 
annak is, hogy igyekszik a korábban históriás énekek nótájára éneklendő szövegek-
hez a világi vagy bibliai tárgyú história helyett a gyülekezeti énekekből nótajelzést 
hozni. Erre példa a Minden állat dicsér, Úristen… (RPHA 952) kezdetű zsoltár 
nótajelzése, mely az 1574-es komjáti, az 1582-es detrekői, az 1590-es debreceni, 
az 1593-as bártfai, sőt az 1602–1614 közötti bártfai énekeskönyvben is a „Cyrus 

 41 ÚjfAlvi 2004, 4.
 42 Huszár 1986.; RMNy 353.
 43 BorNemisZA 1964.; RMNy 513.
 44 RMNy 713.
 45 RMNy 965.
 46 ÚjfAlvi 2004, 4.
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éneke nótájára” utal. Újfalvi Imre 1602-es kiadása az Astiages és Cyrus történeti 
témájú históriája helyett (RPHA 525) az Irgalmazz, Úristen… kezdetű (RPHA 590) 
éneket hozza. Újfalvi – és nyomában az 1616 körüli, illetve az 1632-es és 1697-es 
unitárius énekeskönyv – lecseréli a nótautalást, s történeti história helyett a gyüleke-
zeti énekekből keres nótajelzést. Látható, hogy ez az előszóban leírtaknak megfelelő 
kiadói változtatás, amit nem fog követni például az 1602–1614 között Bártfán meg-
jelent énekeskönyv. Újfalvi nótajelzéseket érintő újítását az 1616 körüli unitárius 
énekeskönyv átveszi, a saját korpuszán belül alkalmazza.

V. A kolofon változása a protestáns énekeskönyvekben

A kolofon az adott vers, ének szerzőjét, a szereztetés helyét, idejét, körülményét je-
löli. A 16. századi gyülekezeti énekeskönyvek énekei rendszerint tartalmaznak kolo-
font, amennyiben az a szöveg része. A 17. század elejére azonban változást figyelhe-
tünk meg: a kolofon fokozatosan elmarad a gyülekezeti énekeskönyvek szövegeiből. 

Az evangélikus kiadások esetében a 16. század végéig megmaradnak a kolofonok: 
bár a Bornemisza Péter által szerkesztett detrekői kiadás több helyen doxológiát 
illeszt a klasszikus kolofon helyére, az 1593-as bártfai kiadás még meghagyja a ko-
lofont. A református kiadások közül Újfalvi Imre énekeskönyve lesz az első, amely-
ben már nem találni kolofont: a helyére vagy nem kerül semmi, vagy egy összegző 
záróstrófát illeszt a szerkesztő.

Újfalvi újítását alkalmazza az 1616 körüli unitárius énekeskönyv is: már itt sem 
találunk kolofont, helyére összegző strófa kerül, ám ezek nem azonosak az Újfal-
vi-féle énekeskönyv záróstrófáival. Az Aki az Istent megismerheti… (RPHA 68) 
kezdetű zsoltárparafrázis utolsó strófáinak szövegvariánsai jól mutatják az imént 
leírt tendenciát.

1560–1661. Óvár, Kassa, Debrecen;47 1566. Várad;48 
1569 Debrecen;49 1570 Debrecen;50 1574 Komjáti;51 1590 Debrecen52

Ezt mostan szerzék, Istent dicsérék,
sok jóvoltában őtet megismerék,
keresztyén népet ezekre inték,
az ezerötszáz negyvennyolcban szerzék.

 47 Huszár 1983.; RMNy 160.
 48 A keresztyéni gyülekezetben való… 1975; RMNy 222.
 49 RMNy 264.
 50 RMNy 276.
 51 RMNy 353.
 52 RMNy 640.
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1582. Detrekő: doxológia

Dicséret neked, Atya Úristen,
te szent Fiaddal a Jézus Krisztussal,
dicséret legyen a Szentlélekkel,
most és mindenkor, örökkön örökké.

1602. Debrecen

Ebben a szent Dávid Istent dicséré,
sok jóvoltában őtet megismeré,
keresztyén népet ezekre inté,
az száz és harmadik énekében szerzé.

1616 k. Kolozsvár

Szent Dávid írta az ő könyvében,
dicséretinek százharmad részében,
ad ő Istennek hálákat ebben,
mikor örvendez az ő Istenében.

A kolofonok kikopását azzal magyarázhatjuk, hogy a 16. század során megírt kolo-
fonnal rendelkező vallásos témájú énekek, zsoltárok, zsoltárparafrázisok bekerültek 
a gyülekezeti énekhagyományba, s minél inkább a gyülekezeti, közösségi éneklés 
részei lettek, annál kevésbé volt szükség a szerzőségi adatokat tartalmazó záróstró-
fára. A protestáns tanítás jegyében különösen hasznos azonban, ha a hosszasan 
énekelt szöveg összegzése, a lényegi mondandó szerepel az ének végén. Ezt az újítást 
szintén Újfalvi vezeti be, s nyomában az unitáriusok is alkalmazzák.

VI. A temetési énekeskönyvek

A 16. században a protestáns gyülekezeti énekeskönyvek végén már találunk né-
hány temetési éneket. Az evangélikus kiadások közül az 1582-es detrekőiben 8 ének 
van, az 1593-as bártfai nyomtatványban 18, de külön címlapja még nincs a temetési 
énekeknek, csak külön címet találunk.

A református kiadások esetében az 1590-es debreceni nyomtatvány végén is ta-
lálkozunk temetési énekkel, de ezt a corpust külön címlappal először Újfalvi Imre 
közli. Újfalvi 1598-ban külön is kiadott egy temetési énekgyűjteményt In exe quiis 
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defunctorum. Halott temetéskorra való énekek53 címmel, melyből példány nem ma-
radt fenn, csupán az 1602-es gyülekezeti énekeskönyv végén, külön címlappal kez-
dődő temetési énekgyűjtemény előszavában leírt dátumból feltételezhető a ki adás. 
Az 1602-es temetési énekgyűjtemény a gyülekezeti énekek után található tehát, kü-
lön címlappal, s a temetési szertartásnak megfelelően három részre oszlik: halott 
felvétele előtt, halott kivitelekor, valamint a sír felett mondandókra.

Az unitárius temetési énekek, ahogyan azt említettük, mindig a gyülekezeti 
énekeskönyvtől különálló nyomtatványként jelentek meg. Noha csupán 1660-as a 
legkorábbi ránk maradt (már ábécérendes) kiadás, a korábbi, feltehetően az 1630-
as évek eleji kiadás címéről tájékoztatott minket az unitárius egyháztörténet: „In 
exequiis defunctorum canendae. Halott temetéskorra való énekek. Mostan újon-
nan, szép, ékes és több halotti énekekkel, három karban állatván megjobbíttatott. 
Kolozsvárban Helthus Gáspár műhelyében nyomtattatott Abrugyi György által.”54 
A cím alapján, ahogyan azt a tanulmány elején említettük, minden bizonnyal volt 
korábbi kiadás is, amelyről nincs tudomásunk. Viszont az 1630-as évek elején ez a 
„megújított” kiadás „három karban állatván” jelent meg, vagyis pont úgy három 
részre osztva, ahogyan az Újfalvi-féle temetési énekgyűjtemény is. Az 1660-as ki-
adás énekeit összevetve az Újfalvi-félével elmondhatjuk, hogy incipitszámban köze-
lítenek egymáshoz, az énekek összetételében nagy hasonlóság van, bár az 1660-as 
unitárius kiadás tartalmaz csak az unitárius korpuszon belül megjelenő, feltehetően 
unitárius eredetű énekeket is.

A szövegek összevetése során megállapíthattuk, hogy az 1660-as unitárius kiadás 
szövegei sokkal kevesebb eltérést mutatnak a korábbi kiadású protestáns szöveg-
változatokhoz képest (beleértve a református és az evangélikus szövegvariánsokat 
is), mint a gyülekezeti énekeké. Ennek az oka talán az, hogy ezek az énekek sokkal 
kevésbé variálódnak, mint a gyülekezeti énekek, hiszen a temetési szertartás során 
a nagyobb gyülekezetekben a diákság énekel.

Ennek ellenére tény, hogy a temetési énekek esetében a három felekezet közül 
az unitáriusok szövegvariánsai a legeltérőbbek, s ennek dogmatikai oka van. Az 
Adj üdvösséges kimúlást… (RPHA 59) kezdetű Dézsi András-ének utolsó strófá-
ja az unitárius kiadásokban például a következő: Dicsértessél Atyaisten,/Szent 
Fiad által mennyégben,/vigasztalj meg Szent Lelkeddel, örökkön örökké, Amen. 
A többi protestáns kiadásban, pl. 1602, Debrecen és 1582, Detrekő: Dicsértessél 
Atya Isten, te Szent Fiaddal mennyekben, Szentlélekkel egyetemben, örökkön 
örökké, Amen.

 53 RMNy 832.
 54 kénosi tőzsér–uZoNi fosZtó 2005, 813.
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Összegzés

Noha közvetlen kapcsolat nem mutatható ki Újfalvi Imre énekeskönyve és az unitá-
rius énekgyűjtemények között, vannak olyan hasonlóságok, amelyek rávilágítanak, 
hogy a 17. század első harmadában megjelent unitárius énekgyűjtemények szerkesz-
tői alkalmazták Újfalvi Imre énekeskönyvek terén hozott újításait. A 17. század első 
évtizedeiben megjelent különböző típusú unitárius énekeskönyvek szerkezete, szer-
kesztési elve az 1602-es debreceni énekeskönyvével, valamint az Újfalvi Imre által 
írott előszóban megfogalmazottakkal rokonítható.

A gyülekezeti énekek tekintetében az unitárius szövegvariánsok a protestáns fe-
lekezetek közül a legeltérőbbek, de néhány poétikai sajátosság (pl. kolofon, nótajel-
zés) arra utal, hogy a kiadás során Újfalvi Imre énekgyűjteménye hatással lehetett 
az unitárius szerkesztőre.

Különböző nyomdatörténeti okok miatt az első 17. századi unitárius gyülekezeti 
énekeskönyv keletkezési idejét az 1602–1615 közötti időszakról 1616 körülre mó-
dosítottuk. Újfalvi Imre életéről a legutolsó adatunk az, hogy 1616. február 2-án a 
kolozsvári unitárius bíró kérésére a sáfárpolgár pénzt adott neki.55 Arra azonban 
valószínűleg sosem derül fény, hogy a két esemény, Újfalvi megsegítése és az unitá-
rius énekeskönyv kiadása között volt-e összefüggés.

 55 herePei 1965, 317.
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Az Újfalvi-ügyet tárgyaló irodalomban rendre felbukkan Hodászi Lukács püspök 
Assertiones… címmel kiadott, mindössze négy levél terjedelmű írása. Hodászi az 
Újfalvival folytatott vita részeként az 1610. november 7-én, Váradon tartott zsi-
natot követően foglalta össze a zsinati tagok véleményét az egyházi hatalomról.  
A tizenhat tételt a Bibliára, az egyházatyákra és (a korabeli magyar nyelvű teológiai 
irodalomban ritkán felbukkanó) Kálvinra alapozva szerkesztették egybe.1 Hasonló 
zsinati vizsgatételek gyakran születtek a lelkészi ordinációk részeként, a felszente-
lésre váró lelkészjelöltek tudásának vizsgálatára, ám ritkán kerültek sajtó alá.2

A nyomtatvány a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban maradt fenn, 
egy gróf Teleki Sámuel ex libriszével megjelölt kolligátum negyedik darabjaként.  
A gyűjteményes kötet főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi viszonyokra 
vonatkozó történeti, jogtörténeti, egyháztörténeti és kánonjogi forrásokat tartalmaz, 
kiegészítve két wittenbergi búcsúverssel.3 A Tq-1564 jelzetű kolligátum tartalma:4

Koll. 1. Rerum in Transsylvania anno Domini MDCXIII. toto mense octobri 
gestarum ordo et series, nec non articuli trium nationum eiusdem regni 
Transsylvaniae… ac electio… Gabrielis Bethlen… in principem Transsy-
lvaniae… inauguratio item, Bártfa, id. Klösz Jakab, [1613], [10] p., 4°. – 
RMNy 1045

Koll. 2. [comeNius, Johann Amos], De principis Transylvaniae ruina, (ejusque 
occasione de libro Lux in tenebris) iudicium amici ad amicum, [S. l.], [s. 
n.], [1658], [4], 4°. – RMK App. II 1344 b, nem magyarországi nyomtat-
vány.

Koll. 3. GöNcZi György, De disciplina ecclesiastica, seu Gubernationis ecclesias-
ticae legitima forma in Ungarica natione cis Tibiscum, Debrecen, Csák-
tornyai János, 1591, [39] fol., 4°. – RMNY 657

 1 RMNy 1009.
 2 Lásd: Beythe István ágendája Németújvár 1582: Hasonmás szövegkiadás és tanulmány, sajtó 

alá rend., szerk. fekete Csaba, Debrecen, DRHE Liturgiai Kutatóintézet, 2014 (Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének kiadványai, 5), 25–27.

 3 Lásd a Teleki-Bolyai Könyvtár 17. századi katalógusát: http://www.telekiteka.ro/katalo-
gus3510 (2018. november 29.).

 4 A másolat rendelkezésünkre bocsátásáért és a kötet tartalmának közléséért köszönettel tarto-
zunk a Teleki-Bolyai Könyvtár munkatársainak.

HODÁSZI LUKÁCS ZSINATI 
VIZSGATÉTELEINEK HASONMÁSA
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Koll. 4. Hodászi Lukács, Assertiones orthodoxae de potestate ecclesiastica, de 
quibus responsuri sunt ordinandi Varadini in synodo generali anno 1610. 
die septimo Novembris, a Luca Hodaszino … nomine r. d. seniorum pro-
positae, Debrecini, Paulus Rheda, 1611, [A1–4] = [4] fol. – RMNy 1009

Koll. 5. [BethleN Miklós], Apologia Ministrorum Evangelicorum Hungariae, ad 
innocentiam suam orbi Christiano declarandam, opposita judicio Tribu-
nalis Posoniensis…, [Kolozsvár], [Veresegyházi Szentyel Mihály], 1677, 
[32] fol., 4°. – RMK II 1400

Koll. 6. Extractus brevis et verus, quo candidè demonstratur acatholicorum 
prae dicantium è Regno Hungariae proscriptio, et degradatio facta esse 
respectu rebellionis, non autem religionis; eosdemque praedicantes non 
in genre, sed in specie convictos, judicatos, ac legitimè condemnatos esse, 
Tyrnaviae [Wien!] [Matthäus Cosmerovius], 1675, 35 p., 4°. – RMK II 
1369

Koll. 7. nadányi János, Johannis Nadanyi Oratio de augmentis scientiarum habita 
in Templo Enyedino cum theologiae et linguarum professionem auspica-
retur, Szeben, Szenczi Kertész Ábrahám, 1666, 24 p., 4°. – RMNy 3325

Koll. 8. Ordinum Regni Hungariae, ad propositiones in Comitiis Posoniensibus 
anni MDCXIX. responsum et attestatio, [S. l.], [s. n.], [1619], 30 p., 4°. – 
RMK II 396, RMNY App. 108

Koll. 9. Querelarum inclyti Regni Hungariae adversus corruptelas Jesuiticas Au-
gustae Windelicorum recusas, defensio, [S. l.], [s. n.], 1620, 58 p., 4°. 
–RMNy App. 115, RMK III 6116

Koll. 10. Articuli dominorum, baronum, magnatum et nobilium, caeterorumque 
Statuum et Ordinum Regni Hungariae, in Diaeta eorum Posoniensi, ad 
festum diui Martini Episcopi, anni Millesimi Sexcentesimi Decimi Noni 
indicta, Posoniique celebrata… confirmati Cassoviae XVIII. Februarii 
anno Domini MDCXX, [S. l.], [s. n.], [1620], 25 p., 4°.– RMNY App. 
113, RMK III 6114

Koll. 11. [Ferdinánd, II.], Sacratissimae caesareae, ac Germaniae, Hungariae, Bo-
hemiae, etc. regiae majestatis, edictalis cassatio, iniquae, praetensae, et 
ipso jure nullae electionis Gabrieli Betlen, in Regno Hungariae, Nec non 
actorum omnium, tractatorum, et conclusorum in conventu Posoniensi 
et Novizoliensi annullatio, Augsburg, Andreas Apergerus, 1621, [8] fol., 
4°. – RMK III 1319

Koll. 12. [Ferdinánd, II.], Der Röm. Kayserl. auch zu Hungarn Böhmen etc. Kö-
nigl. Majest. Edictal-Cassation, der unbillichen, vermeynten und von 
Rechts wegen nichtigen Wahl Gabriel Bethlems zum König in Ungarn, 
Neben angehengter Annullation, aller der jenigen Acten und Handlun-
gen… Pressburg und Newen Sol beschlossen worden, [Wien], [Wolfgang 
Schumpen], 1621, 21 p., 4° – RMK III 1324

Koll. 13. [AlviNci Péter], Dess Königreichs Hungarn offene Klagschrifft an die 
gantze Christenheit, sonderlich aber seine Bundsverwandten…, [S. l.], [s. 
n.], 1620, [12] fol, 4°. – RMK II 411, RMNY App. 112



165

{IV. HODÁSZI LUKÁCS ZSINATI VIZSGATÉTELEINEK HASONMÁSA}

Koll. 14. Türckisches Post- und Wächterhorn an Kayser Könige Chur- und Fürsten 
Stände und Städte des H. Röm. Reichs Teutscher Nation, auch alle ande-
re Potentaten … so dann alle Menschen in der gantzen Christenheit, Dar 
auß lauter zuhören und zuvernehmen… der Türckische Tyrann, [S. l.], [s. 
n.], 1620, 39 p., 4°.

Koll. 15. tolNAi s. János [et al.], Elegiae propempticae in honorem… Iohannis 
Varsani… redituri in… Ungariam 8 Maji…, Wittenberg, Simon Gronen-
berg, 1587, [8] fol., 4°. – RMK III 767

Koll. 16. csAholyi János, Elegia propemptiké in honorem… Iohannis Varsanii… 
benevolentiae declarandae ergo, Witeberg, Simon Gronenberg, 1587, [4] 
fol., 4°. – RMK III 762

Az RMNy szerkesztői az 1970-es évek végén még csak mikrofilmmásolatban vizs-
gálhatták az Assertiones… egyetlen fennmaradt példányát, így a címlapon szereplő 
szöveg csonkasága elkerülhette a figyelmüket. Kivágtak ugyanis egy „d” betűt a 
„[d]e potestate ecclesiastica” részből, így a korban egyébként gyakran előfordu-
ló nyomdahibák egyikének vélték a hiányt, amelyet a fenti leírásban pótoltunk.  
A nyomtatvány bővebb leírása Fekete Csaba tollából jelenik meg.5 A nyomtatvány 
szövegét korábban közölte Debreceni Ember Pál,6 magyarra fordította Botos Péter.7 
A további kutatások megkönnyítésére hasonmás formában adjuk közre.

Oláh Róbert

 5 fekete Csaba, Hodászi tételei (1610): Megjegyzések az RMNy 1009 leírásához, MKsz, 2019/1. 
(Megjelenés alatt.)

 6 deBreceNi emBer 1728, 339–343.
 7 deBreceNi emBer 2009, 243–245.
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