
A TiszánTúli RefoRmáTus egyházkeRüleTi 
Gyűjtemények kiadványai 

imre mihály tanulmánykötete irodalom-, egyház- és műve-
lődéstörténeti szempontból kiemelkedő eredményeket foglal 
magában, régi adósságokat törleszt és számos vonatkozás-
ban új távlatokat nyit. a tanulmányok többnyire a 17. száza-
di német–magyar kulturális és irodalmi kapcsolatrendszerrel 
foglalkoznak, olyan témákat dolgoznak fel, amelyek kutatása 
régóta szükséges a hazai tudományosság számára, s egyúttal 
tükrözik a legújabb nemzetközi trendeket, mint amilyen a pro-
testáns mártirológia vizsgálata, vagy a konverzió nyelvi és ant-
ropológiai jellegzetességei, illetve a protestáns gyászévtized  
európai visszhangja, eseményei, röpirat- és levelezésirodalma, 
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több tanulmány tudatosítja, hogy a hazai kutatásban eddig 
kevésbé számontartott németországi szellemi központokkal is 
mély és sokoldalú kapcsolatban állt a magyar protestantizmus. 
a magyar irodalomtörténet-írás legnagyobb felfedezése az 
utóbbi egy-két évtizedben, hogy a kegyességi műfajoknak, el-
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Bevezető

A kötet tanulmányai az elmúlt másfél évtized kutatási témáihoz kötődnek, leg-
nagyobb részük olyan tárgykörben született, amely az utóbbi hat-nyolc év nagy 
kutatási programjaival kapcsolatos, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézetének kutatócsoportja vállalkozott módszeres vizsgálatuk-
ra. Ezekben a közös kutatási projektekben fogalmazódtak meg saját tudományos 
feladataim, amelyek szakmai tanácskozásokon előadás formájában léptek a tudo-
mányos nyilvánosság elé, majd később konferenciakötetben jelentek meg nyomta-
tásban. Két kiemelt témacsoport foglalkoztatott ebben az időszakban: a kulturális 
emlékezet és az emlékezethelyek (Erinnerungsorte) jellemzői, sajátosságai a kora 
újkorban, még a szekularizáció és a polgári nemzetállamok kora előtti időszakban. 
A másik nagy témakör a protestáns mártirológia és a konverziós irodalom. A pro-
testáns mártirológia a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 
Intézetének OTKA-pályázatához kapcsolódott, amely hároméves projekt keretében 
népes kutatócsoportot foglalkoztatott: ennek az időszakában és szervezésében há-
rom konferencia tárgya volt a mártirológia vizsgálata. A kutatás során kiderült, 
hogy a mártirológia több narratívát teremtett és számos műfajcsoportot hozott létre 
vagy értelmezett újra, ezek némelyike a kulturális emlékezet érvrendszerét, érték-
szemléletét, (gyakran polemikus) látásmódját sokszor alkalmazza, ugyanígy bebizo-
nyosodott az is, hogy emlékezethelyekké vál(hat)nak az elbeszélt történet valóságos 
vagy fikcióval átértelmezett helyszínei. Ez különösen igazolhatónak látszik a gálya-
rab-irodalom esetében Nápolyra vonatkoztatva. A mártirológiai irodalomban ki-
alakult narratívák sokfélesége és polemikussága egyre inkább közismert, de fontos 
kutatási feladat ennek vizsgálata már a 16. századtól kezdődően (hagiográfia contra 
mártirológia), amelyben meg kell jeleníteni az egyes felekezetek (protestánsok-kato-
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likusok) között zajló vitákat, de a protestáns táboron belüli konfliktusok feltárása 
is sok eredményt hozhat. Ezek a szempontok indokolták a kutatás- és recepciótör-
téneti tanulmány elkészítését, amely igyekezett nagy súlyt fektetni a komparatív 
szempontok érvényesítésére, az európai folyamatok érzékeltetésére, azok hazai tér-
nyerésére és kibontakozására. A kötet tanulmányainak jelentős része ezért kapcso-
lódik a protestáns mártirológia nagy témaköréhez. A magyarországi mártirológiai 
irodalomnak egy különleges változata is kialakul a „gyászévtized”-ben. A gályarab-
ságra hurcoltak egy háromfős kis csoportjának Nápoly közelében sikerül megszök-
ni, így megmenekülnek a gályák megpróbáltatásaitól. Johann Simonides és Tobias 
Masnicius majd fél évet tartózkodnak még Itáliában, ahol Nápoly, Róma, Bologna, 
Lombardia érintésével távoznak Svájcba. Mártirológiai történetük és elbeszélésük 
sok tekintetben rendhagyó, mivel csak részben válnak az Európa-szerte ismertté 
lett narratíva szereplőivé, antropológiai (ön)értelmezésük is eltérő lesz. Viszont 
Németországban mindketten kiterjedt (latin, német nyelvű) irodalmi tevékenységet 
folytatnak, ahol változatos műfajokban formálják meg mártirológiai elbeszélésüket, 
utat engedve az erős belletrisztikai látásmódnak és eljárásoknak verses és prózai 
változatokban egyaránt. Itáliai időzésük mostanában felkeltette az olasz korszak-
kutatás figyelmét is, hiszen írásaik tudósítanak Nápoly, Róma, és egyáltalán itáliai 
útjuk sok állomásának kulturális recepciójáról, konfesszionális reflexióik alaku-
lásáról. Így jelennek meg a róluk szóló tanulmányok, források a Nápolyi Egyetem 
(Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”) kiadványában. 

A kora újkorban a konfesszionális mozgások, ütközések közegében gyakori mind 
az individuum, mind valamely közösség szintjén a hitváltás/hitváltoztatás döntésé-
nek meghozatala vagy elfogadása: a konverzió. Ez a közösségi és egyéni identitás 
szintjén is erős intellektuális, morális és spirituális késztetéseket, reflektáltságot ger-
jeszt, amelyek saját verbalizálható, elbeszélői formákat teremtenek. Ez a konverziós 
irodalom azonban szoros kapcsolatban van a mártirológiai narratívákkal, gazdag 
összefüggésrendszerük értelmezése még hiányzik. Ugyanehhez a korszakhoz és téma-
körhöz tartozik Otrokocsi Fóris Ferenc – részben még mindig ismeretlen – konver-
ziós története, akinek legterjedelmesebb magyar nyelvű műve alapvetően a misztika 
nyelvén és antropológiai fogalomrendszerével „beszéli el” hitváltásának spirituális 
önkifejezését úgy, hogy abban a külső események alig jelennek meg. Egyben arra is 
figyelmeztet a vizsgált témakör, hogy Otrokocsi igen jelentős életművének még tel-
jesebb körű vizsgálata csak lassan válik a korszakkutatás számára – jelentőségéhez 
mérten – kiemelt fontosságúvá. Munkássága – éppen rejtélyes konverziójának kö-
vetkezményeként – sokáig hevert a protestáns és katolikus irányultságú (vagy éppen 
elfogultságú) kutatás gyanakvásának vagy érdektelenségének, tanácstalanságának 
senki földjén. 

Ugyancsak egy szakmai konferencia (Protestáns kegyességi műfajok a korai új-
korban) tanulságai és a hazai Johann Gerhard-recepció vizsgálata jelenik meg egy 
nagyobb fejezetben. A meditáció és imádságirodalom is olyan új, erőteljes affekti-
vitást érvényesít, amely a személyiség szenzibilitásának, önértelmezésének rendkí-
vül látványos intellektuális és spirituális alakzatait hozza létre – vagy tartja fenn 
– a 17–18. században. Az imádságirodalom és a meditáció éppen azt bizonyítja, 
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hogy ezzel az önreflexív antropológiai képességével (Selbstgespräch, Herzensgebet, 
Herzenseinkehr) olyan kultúrmorfológiai átalakulásra képes, amely a 18. századi – 
erősen szekularizálódó – szépprózai modellek (vagy költői műfajok) változása számá-
ra nagyon előnyös és dinamikus lehetőséget, sőt modellt teremt. Ez a kegyességi iro-
dalom nagy szerepet játszik az anyanyelvűség ösztönzésében, tudatos terjesztésében, 
az imádságokból, meditációkból alakuló művek színvonalas anyanyelvű olvasmányt 
kínálnak. Igényes, művelt világi olvasók körében vív ki ez rendkívüli elterjedtséget, 
immár nemcsak a hagyományos egyházi közösségekre tekint; tulajdonképpen itt is 
(le)zajlik a liturgikus közegből-funkcióból való kimozdulás, átalakulás folyamata, 
amely a befogadók körét kibővíti a világi olvasókkal. Vagyis az anyanyelvűség kul-
turális programjának kiterjesztésében a 18. században még erőteljesen részt vesznek 
religiózus szövegtípusok, ez nem feltétlenül a szekularizálódás eredménye.

Két kutatóút hozadéka a herborni Alte Bibliothek anyagának vizsgálata, először 
2008-ban jártam ott, majd 2014-ben volt lehetőségem hosszabb ideig tartózkodni 
Szenci Molnár Albert kedvelt városában, ahol a Psalterium Ungaricum is megjelent. 
Az egykori Hochschule a 16–17. században európai jelentőségű volt, a reformáció 
helvét irányzatának meghatározó folyamatai, szerzői, kiadványai köthetők ide, szá-
mos kiemelkedő professzora gyakorolt hatást a magyar szellemi életre is. Magyar 
peregrinusai közül legnevezetesebb Szenci Molnár Albert, aki munkásságának több 
jelentős alkotásával is kapcsolódott a herborni főiskolához. Kutatásaink ezért is irá-
nyultak Szenci itteni kapcsolatrendszerének minél teljesebb feltárására, amelynek 
éppúgy része volt a zsoltárköltészet változatainak áttekintése, Piscator bibliakiadá-
sa vagy Szenci személyes kapcsolatrendszerének pontosítása, itt folytatott tanulmá-
nyainak még részletesebb rekonstruálása. Mind a bibliakiadó, de a zsoltárfordító 
számára is meghatározó mintákat találhatott itt Szenci Molnár, amelyek most még 
pontosabban rajzolódnak ki előttünk. Bebizonyosodott, hogy Filiczki János neola-
tin költőként már Herbornban megbecsült szerző, sikerült költői életművét bőví-
teni több – eddig ismeretlen – latin nyelvű és egy magyar nyelvű versével. Indokolt 
lenne munkásságának újraértékelése és áttekintő, összegező bemutatása a korszak 
irodalmi műveltségében. (Annál is inkább, mivel Marta Vaculínová kutatásának 
eredményeként Prágában küszöbön áll Album amicorumának kritikai kiadása.) 
Új eredményeket hozhat még a kutatás számára Alsted, Bisterfeld herborni, majd 
erdélyi korszakának vizsgálata, amelyhez a herborni forrásanyag javarészt kiakná-
zatlan. Általában elmondható (néhány értékes kivételtől eltekintve), hogy a magyar 
kutatásnak a peremére került már több évtizede a herborni Schlossban lévő egykori 
Hochschule könyvanyaga. 

Jó évtizeddel korábbi kutatások lezárása és új szempontokkal, szakirodalom-
mal való frissítése eredményezte a hessen-kasseli tárgyú tanulmányok befejezését. 
Tulajdonképpen mindkét értekezés Szenci Molnár-kutatásaim korábbi kérdésfelte-
véseiből nőtt ki és gyűrűzött tovább. Szenci Molnár szorosan kapcsolódott Hesseni 
Mórichoz, sokszoros kulturális, konfesszionális, nacionális szál kötötte egyik legna-
gyobb német mecénásához. A fejedelem halálára készült monumentális funerációs 
kötetnek Molnár Albert már nem lehett szerzője, a harmincéves háború időszakában 
az európai protestantizmus Móric halálával egyik legkiválóbb személyiségét vesztette 
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el. Azonban a rangját, trónját vesztett tartománygrófot az európai protestánsok, kü-
lönösen a kálvinisták siratják el, ennek a hatalmas kulturális, konfesszionális gyász-
reprezentációnak műve a Monumentum Sepulcrale, amelyben megszólalnak a gyu-
lafehérvári főiskola német és magyar szereplői is, halála miatt Szenci Molnár nélkül. 
A gyulafehérvári, korábban herborni professzorok főként hazai – német – távlatuk 
szerint gyászolnak, a jelentéktelen magyar szerzők inkább Bethlen Gábor emléke-
zetét akarják fölmutatni ebben a hatalmas európai kórusban. Wilhelm Dilich kas-
seli magyar krónikája kissé rejtélyes, szerzője protestáns szemléletű, jól tájékozott, 
sok magyar forrást ismerő, különösen a tizenöt éves háború érdekli. (Háromszor is 
megjelent munkáját Hesseni Móric birodalmi politikájának szempontjait is követve 
írta, de a szerző az európai protestantizmus számára is fontos forrásmunkát adott 
ki, amely kiváló minőségű fametszetek sokaságával varázsolja az olvasók elé a ma-
gyar várakat, csatahelyeket, viseletet és történelmi hősöket.) Indokolt lenne a kutatás 
számára a németországi, magyar tárgyú történelmi kiadványok tüzetes vizsgálata, 
szemléletük összevetése.

Már több mint tíz esztendeje foglalkoztatott Rimay János Balassi-epicédiumának 
kutatása. Ennek első megközelítéseként készült az 1595-ös bártfai antológiáról szóló 
tanulmányom, amely az alapvetően latin nyelven írott kötet részletes vizsgálatára 
vállalkozott. A nagyszabású funeratiós gyűjteményt a születő Balassi-kánon első vál-
tozataként értelmeztem, amely az európai és magyar műfaji hagyományokat egyesí-
tette a Balassi testvérek (alapvetően Ferenc, kisebb részben Bálint) búcsúztatására. 
Az 1596-os Epicédiumban Rimay bonyolult kompozíciót teremtett, amely kettős 
paradigmatikus rendszert alkalmaz: részben az üdvözülés keresztény antropológiai, 
teológiai, euchetikai és beszédművészeti, részben az apoteózis antropológiai retori-
kai-poétikai szinkretikus modelljét érvényesíti. Csak ennek a két paradigmának az 
egyensúlyával lehetett Bálint és Ferenc laudációját (üdvözülés és apoteózis) megte-
remteni, bár a műben határozottan érzékelhető e kettősségből adódó feszültség és 
ellentmondás. Célom az volt, hogy a szakirodalom eddigi megállapításait kiegészítve 
az üdvösség paradigmája elnyerje valódi, méltó jelentőségét az egész mű értelmezé-
sében, amely így szorosan illeszthető a 16. század imádságelméleti, beszédművészeti 
kánonjaihoz, de ezáltal egyedi jelentése is világossá válik, ami kétségtelenül néha az 
ambiguitas, amphibolia hatását kelti. 

A cím részint a szerző valóságos utazásaira utal Herborn és Nápoly között, azon-
ban sokkal inkább arról a szellemi kapcsolatrendszerről beszél, amely megjelenik a 
tanulmányok tematikájában. Hiszen ennek a szellemi utazásnak egyik fókuszpontja a 
mártirológia szerzőinek valóságos nápolyi elhurcoltatása volt, amelyben megtapasz-
talták a legkönyörtelenebb felekezeti üldöztetést. Erre válaszként az európai protes-
táns közösség a nagyon is konkrét (ki)szabadítási erőfeszítéseken túl rendkívül szer-
vezett és összehangolt választ adott, amelynek svájci központjai – különösen Zürich 
és Johann Heinrich Heidegger munkássága – a mártirológia elméleti kidolgozását 
és európai propagálását végezték, a mártír ekkori ideáltípusa a magyar szereplők 
sajátosságait mutatta. Ez a nagyon szervezett kiadványpolitika csakhamar párosult 
egy átgondolt emlékezetpolitikával, mindez erősen formálta a hazai protestantizmus 
kommunikatív és kulturális emlékezetét a 17–18. században, de még a 19. századra 
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is kihatott. (Jól bizonyítja ezt Séllyei M. István „története”: az emlékezetpolitikai 
különbség svájci búcsúbeszéde és a rá vonatkozó későbbi hazai funerációs irodalom 
szemléletmódja között.) A gyászévtized hazai szerzői viszont több szempontból is 
eltérően kezdik értékelni és értelmezni a hagyományos hungarus tudat korábbi kohe-
renciát és viszonylagos tudati homogenitást jelentő kulturális, konfesszionális tartal-
mait. Ennek elfogulatlan és tárgyilagos vizsgálata a kortárs magyar és a nemzetközi 
kutatás számára feltétlenül indokolt és célszerű. Megjegyzendő, hogy a „gyászév-
tized” irodalmi termésének hazai vizsgálata eddig zömmel a gályarab-irodalomra 
irányult, itt sikerült igen jelentős előrelépést elérni a mártirológiai szempontú kutatás 
révén. Azonban látni kell, hogy forráskiadások tekintetében, de a szakirodalmi fel-
dolgozásban is – noha néhol ugyan vitára ingerlően – jelentős lépéselőnyre tett szert 
a szlovákiai korszakkutatás. 

Herborn pedig a maga konkrétságával utal Szenci Molnár városára, arra a rend-
kívül dús szellemi kapcsolatrendszerre, amely a herborni peregrinusokat köti ide, de 
az innen Erdélybe települő professzorok (Alsted, Bisterfeld) nagy nemzetközi kon-
textusú kiadványaira, Nassau-Dillenburg és Hessen-Kassel párhuzamos kulturális 
jelenségeire, intézményi és kulturális korrespondenciáira. Közvetve pedig utal azokra 
a prózai kegyességi műfajokra, amelyek a 16–18. századi magyar irodalmi művelt-
ségnek meghatározó részét képezték, születésük pedig ehhez a kulturális-szellemi-spi-
rituális környezethez köthető.

Mindegyik tanulmányt lényegesen átdolgoztam, kibővítettem első nyomta-
tott vagy konferencián elhangzott változatához képest az újabb hazai és nemzet-
közi kutatási eredmények figyelembevételével. A tanulmányok elkészülését, a ku-
tatásokat a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 
Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének OTKA K 101840 
számú pályázata támogatta. Végezetül megköszönöm Heltai János alapos, tanulsá-
gos lektori jelentését, amely szempontjaival, javaslataival, korrekcióival hozzájárult 
a tanulmányok végleges formájának kialakításához.





Protestáns mártirológia és konverzió
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Protestáns mártirológia a kora újkorBan 

(recePció- és kutatástörténeti sPecimen)1

„Ubi non est Christi ueritas, ibi nec 
martyrij ueritas est.”

Apollinaris

„Gott gelobt und in ewikeyt gebenedeyet, das wyr erlebt haben 
rechte heyligen und wahrhafftige merterer zu sehen vnd zu hören, 
die wir bißher so viel falscher heyligen erhebt und angebetet ha-
ben.” 

Luther, 1523

1.

A hazai kutatásban a mai napig külön indoklásra és magyarázkodásra szorul a „pro-
testáns mártirológia” kifejezés, még szakmai körökben is olykor „többletérvelésre” 
van szükség ennek elmagyarázására és elfogadtatására. Pedig a korai újkorban a 
konfesszionális határok átlépésének, újraértelmezésének vizsgálata – külföldi min-
tákat követve – a hazai kutatás gyakorlatában is megszokottá kezd válni.2 Elég, ha 
1   A tanulmány eredetileg a Protestáns mártirológia a kora újkorban (szerk. CsorbA Dávid, fAZAkAs 

Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor, Studia Litteraria, 2012/3–4) című konferenciakötet 
záró értekezésének készült. Részben a megjelent konferenciakötet szempontjait, részben pedig új 
kutatási eredményeket érvényesítettem a tanulmány mostani megformálása során. 

2   Vö. Grenzgänger zwischen Kulturen, hrsg. Monika Fludernik und Hans-Joachim gehrke, Würzburg, 
1999 (Identitäten und Alteritäten, 1). Újabban pedig a 16–17. századi felekezet váltások iránt nőtt meg 
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csak a hagyományos hagiográfia meglepően erőteljes protestáns recepciójának (át-
értelmezésének – Umdeutung) tényére utalunk, amelynek olyan látványos témaköre 
válik egyre inkább láthatóvá, amint az Árpád-házi Szent Erzsébet esetében megha-
tározóan tapasztalható német földön, majd ennek hazai közvetítése is zajlik Szenci 
Molnár Albert műveiben. A németországi protestantizmus- és Erzsébet-kutatás 
ezt már hosszú ideje érzékeli és számol vele.3 A nyugat-európai újkori tudományos 
szemlélet – lassan kimozdulva a felekezeti érdekeltség kizárólagos tradíciójából – 
már a 19. század közepétől folyamatosan regisztrálta a protestáns mártirológia 
konfesszionális, egyház- és irodalomtörténeti súlyát, jelentőségét, műfajait; forrá-
sait részben azonosították, társadalomszociológiai, pszichológiai jellemzőit leírták, 
korszakait, kiemelkedő szerzőit jellemezték, katolikus hagyománytól eltérő tulaj-
donságait értelmezték. 

A 19. század közepétől kezdve szinte folyamatosnak mondható a francia kutatás 
Jean Crespin-re (Crispinus) irányuló figyelme; kritikai kiadás (Daniel Benoît, 1885, 
1887, 1889), facsimile készül munkájából, fordítás- és kiadástörténet vizsgálja más 
nyelveken való megjelenését, elterjedését Európa-szerte, monográfusa (Jean-François 
Gilmont) a legszélesebb kontextusba illeszti szerzőjét és művét számos munkájában. 
Nem kevésbé impozáns az angol John Foxe újkori kutatástörténete, már 1841-ben 
nyolc kötetben adják ki az alapvető forrásgyűjteményt (The Acts and Monuments of 
John Foxe), újabb forráskiadások, tanulmányok, monográfiák sokasága követi egy-
mást szinte folyamatosan napjainkig. Új és új szempontok jelennek meg: jelentősége a 
puritanizmus szempontjából, szerepe a választott nép tudatának alakításában (William 
Haller). Természetesen a német reformációtörténet is elképzelhetetlen a mártirológia 
szempontja nélkül, hiszen az első protestáns mártírok ugyan németalföldiek, azonban 
mártirológiai értelmezésüket maga Luther szervezte, irányította. Theodor Fliedner 
már a 19. század közepén forráskiadványokban gyűjtötte össze az ide tartozó műve-
ket (Buch der Märtyrer und anderer Glaubenszeugen der evangelischen Kirche, von 
den Aposteln bis auf unsere Zeit, Düsseldorf, I–IV. Bd. 1851–1860), Michaelis Otto 
1917-ben négy évszázad protestáns mártirológiájára tekint vissza a reformáció évfor-
dulóján írott mongráfiájában (Protestantisches Märtyrerbuch. Bilder und Urkunden 
der evangelischen Märtyrergeschichte aus vier Jahrhunderten, Stuttgart), amelynek 

a konverziókutatás érdeklődése, ami ugyancsak összetett kultúratudományi értelmezésre törekszik, 
különösen a német tudományosságban születtek látványos eredmények (Geistes-wissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, GWZO, Leipzig), hazai példáit eddig csak 
Veresmarti Mihály és Otrokocsi Fóris Ferenc működésében kezdték vizsgálni hasonló módszerekkel. 
(A szerző nevének írásmódja változó, a Fóris hosszú, de rövid alakkal is – Foris – előfordul műveiben, 
maga is használta mindkét alakban.) Nyilvánvaló, hogy szoros illeszkedés tapasztalható a mártiroló-
gia és a konverziókutatás között, bár itt további nagyarányú forrásföltárásra és elméleti vizsgálatra 
van szükség. 

3   Thomas Fuchs, Traditionstiftung und Erinnerungspolitik: Geschichtsschreibung in Hessen in der 
Frühen Neuzeit, Kassel, Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde, 2002. Különösen 
 48–75: Das Zentrum der historiographischen memoria: Die heilige Elisabeth c. fejezet és 159–179: 
az Expansionistische Politik und Geschichtsschreibung unter Landgraf Moritz. Die „Hessische 
Chronica” Wilhelm Dillichs.
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1932-ig hat kiadása volt!4 Dedeke Gerhard 1922-es, Halléban megvédett doktori ér-
tekezése már részletesen vizsgálta és értelmezte a legfontosabb mártírkönyveket, azok 
konfessszionális, műfaji jellemzőit, szellemi kölcsönhatásaikat (Die protestantischen 
Märtyrerbücher von Ludwig Rabus, Jean Crespin und Adriaen van Haemstede und ihr 
gegenseitiges Verhältnis, Diss. theol. Halle-Wittenberg, Halle, 1922). Hollandiában 
már 1890-ben kiadják a protestáns mártirológiai művek bibliográfiai áttekintését 
(Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais, Den Haag).5 

Az is kirajzolódik, hogy azokban az országokban figyelhető meg ez a széles ku-
tatási folyamat, ahol a 16–17. században erőteljes (a legdurvább erőszakot is érvé-
nyesítő), sokszor megújuló protestánsüldözés, időben hosszasan elhúzódó társadal-
mi összecsapás (mint például a harmincéves háború) zajlott, amelynek már ebben a 
korszakban kiterjedt irodalma jött létre.6 Így a német, holland, francia, angol kutatás 
4   Megjegyzendő és furcsa, hogy Fliedner német nyelvű művei már saját korában bekerültek a nagyobb 

hazai protestáns tudományos gyűjteményekbe (Debrecen, Sárospatak, Pápa), hatásuk, szemléletük 
mégsem mutatható ki. (Sárospatakon nyolc műve lelhető fel ebből a témakörből a mai napig, ame-
lyek mind megjelenésük időszakában kerültek a bibliotéka állományába.) Magyar tárgyú művéről 
sem vett tudomást a hazai kutatás, pedig a Die evangelischen Märtyrer Ungarns und Siebenbürgens, 
von der Reformation bis auf unsere Zeit címmel 1858-ban Kaiserwerthben megjelent. Alcíme szerint 
az voltaképpen főművéből készült különlenyomat, azaz annak részlete: Abdruck aus dem III. Band 
des Buchs der Märtyrer. A 96 lapnyi könyvecske legterjedelmesebb része – több mint kétharmada 
– a gyászévtized eseményeivel foglalkozik, a 16. századról rövidke áttekintést olvashatunk. Benne 
Dévai Bíró Mátyás kap nagyobb szerepet, kiemelésének talán az is oka, hogy Rabus mártírkönyvében 
hosszú fejezet tárgyalja Dévait és adja közre egyik művét. A Von den h. Gottes Bekennern c. fejezet 
tartalmazza a vonatkozó részletet: Artickel/ umb welcher willen vilgemeldter Matthias Deuay vom 
Bischoff Faber ertslich Examiniert unnd befragt/ demnach aber als ein Ketzer ist verdampt worden. 
Mit angehenckter kurtzer solcher gefragten Artickel verantwortung. Fliedner az evangélikus forráso-
kat jobban ismeri, Séllyei Istvánról is úgy tudja az őt ábrázoló kép aláírásában, hogy „Stephan Selei, 
luth. Superintendent zu Papa in Ungarn”. Még magyar nyelvű szemelvények is jelentek meg Fliedner 
fő művéből: Elbeszélések a magyarországi protestáns egyház hitbajnokainak és vértanúinak életéből, 
Farkas József; a Fliedner által kiadott „Buch der Märtyrer” egyik szakasza nyomán, Budapest, 1884. 
Ez a már bemutatott német kiadvány magyar átdolgozása, kibővítése, Farkas József munkája. Fliedner 
szemlélete azt mutatja, hogy a német kutatás alapvetően a persecutio decennalis eseményeit sorolja a 
mártirológia körébe, amint a hazai protestáns történetírás is így vélekedett és nem nagyon törekedett 
azt kötni, illeszteni a 16. századi előzményekhez. Ezek – más körülmények mellett – nyilván szerepet 
játszanak abban, hogy a magyar protestantizmus „mártirológiai tudata” aszimmetrikusan alakul, a 
17. századi üldöztetés korszaka kiemelkedően nagy figyelmet és tudományos érdeklődést kap évtize-
deken keresztül. Ebben valószínűleg hatottak a hazai protestantizmus ekkoriban (vagyis a 19. század 
második felében) vívott egyházpolitikai küzdelmei, amelyek a közösségi identitás erősítésében – pl. 
alkotmányjogi harcokban – a történelmi identitás föltárásának, fölmutatásának nagy legitimációs 
rendszerét látták hatékonynak. Az itt föllelhető kiterjedt forrásanyag a 19. század közepétől elsősor-
ban az egyháztörténet érdeklődését váltja ki; utóbb többek – a 20. században – „önkritikusan” még 
sokallták is a gályarab-irodalom „túlzó mértékű” kutatását, és a belőle származtatott vértanútudat 
„túltengését” a valódi felekezeti önismeret akadályának tekintették. 

5   Nem tekintjük itt feladatunknak, hogy a közelmúlt vagy a jelen nemzetközi kutatási eredményeit 
tételesen vagy akár szemlézve is számba vegyük. Erről részben bőséges információkat olvashatunk 
– pontos bibliográfiai megjelöléssel – kötetünk több tanulmányában, részben csak néhány alapvető 
tendencia érzékeltetésére törekszünk. Legfeljebb saját gondolatmenetünk bizonyítására és illusztrálá-
sára hivatkozunk ennek a hatalmas szakirodalomnak kapcsolódó szerzőire, műveire. 

6   Különösen hasznos, széles körű és újszerű tájékoztatást kapunk erről a témakörről, mártirológiai 
összefüggéseiről: Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa, Hgg. Franz breNdle und Anton 
schindling, Münster, Aschendorff Verlag, 2006. 
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régóta számol a protestáns mártirológiával, mindig alkalmazkodva a korszak tu-
dományelméleti sajátosságaihoz. Ennek megfelelően másra és másra esett a kutatás 
figyelme, a klasszikus egyháztörténet módszereinek felhasználása mellett a források 
csoportját fokozatosan tágították más médiumok irányába: így lett ennek része a 
himnológia a mártírénekekkel, a reformáció röpiratirodalma (Flugschriften), mártír-
könyvek, prédikációk. Polemikus jellegük, átértelmező szándékuk, egyháztörténeti 
szerepük, idő- és történetszemléletet radikálisan alakító jellemzőjük vált világossá. 

Az utóbbi négy évtizedben egyre erőteljesebben érvényesül a kultúratudományi 
szemlélet tág értelmezési spektruma a német, angol és francia kutatásban egyaránt. 
Ebben a tudományos környezetben természetesen alaposan ismerik a protestáns 
mártirológia 16–17. századi műveit, ugyanakkor tudnak mindezek polemikus szán-
dékáról és jellemzőiről. Ebben a polemikus közegben számolnak a katolikus kor-
társak heves elutasításával, amelyben azok kinyilvánítják a protestáns  mártirológiai 
törekvések elfogadhatatlanságát és cáfolatukra törekednek. Hatalmas küzdelem 
zajlik, amelyben a szemben álló felek teljesen tisztában vannak a küzdelem tétjé-
vel, amely a történelem- és múltértelmezés, vagy annak birtoklása radikális átér-
telmezésére irányul. A reformáció számára különösen fontos legitimációs-identifi-
kációs feladat (Erinnerungspolitik) volt önmaga hagyományainak definiálása. Ezt 
három horizonton kellett megformálni és működtetni. Először az újra felfedezett 
keresztény ősegyházhoz való viszony, további kifejeződései pedig a Szentírásban 
és az őskeresztény gyülekezetekben való előzmények. E három referenciahorizont 
párhuzamos működtetésével kellett megszilárdítani a múlthoz fűződő új emlékezet-
szisztémát. Mivel mindhárom referenciahorizonton fontos szerepet játszott a márti-
rológia és hagiográfia, lényeges volt ezek illesztése a reformáció emlékezetpolitikai 
(Erinnerungspolitik) eljárásaiba. A protestáns mártirológiák abban az értelemben 
konstruáltak „ellentörténelmet” (Gegengeschichte), hogy szerintük a „pápista” egy-
ház mellett mindig működött egy folyamatos, igaz hitű, azzal párhuzamos, elnyo-
mott, üldözött egyház, és annak a megtestesülése ezekben a mártírokban fedezhető 
fel. Egyik legnagyobb hatású összegezése ennek a koncepciónak Heinrich Bullinger 
Veruolgung. Von der schweren/ langwirigen veruolgung der Heiligen Christlichen 
Kirchen című 1573-as műve egy esztendővel a Szent Bertalan-éj után. (Ugyanabban 
az évben latin fordítása is megjelent Josias Simler tollából, majd gyorsan angolul és 
franciául is kiadják, többször több helyen). Ebben Bullinger úgy interpretálta az igaz 
egyház történetét, mint egy üldözéstörténetet, amelynek húsz nagy hulláma volt. Az 
utolsó a legsúlyosabb: a római pápa üldözése. 

A szentek kultuszának protestáns átalakításához öt műveletre van szükség: 
Vergessen (elfeledés), Neuschöpfung (újjáteremtés), Übernahme (átvétel), Traditions-
kritik (hagyománykritika), Umdeutung (átértelmezés). Ennek szolgálatába állítottak 
olyan hagyományos „műfajokat”, mint a mártirológia és a Kirchenkalender. Ezért 
is fordítottak oly nagy figyelmet ezeknek a kiadására, nyilvánosságformáló és iden-
titásteremtő szerepére.7

7   Thomas Fuchs, Protestantische Heiligen-memoria im 16. Jahrhundert, Historische Zeit schrift, 1998 
(Band 267.), 592–593.
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Az utóbbi évtizedekben zajló kutatásban már helyet kap a kulturális emlékezet 
(Das kulturelle Gedächtnis) látásmódja, a mártirológiának mint emlékezethelynek 
(Erinnerungsorte, les lieux de mémoire) a vizsgálata, emlékezetpolitikai szerepe 
(Erinnerungspolitik, Erinnerungskonkurrenz), a mártirológia nyelve, ikonográfiája, 
narratívái (identitás- és élettörténeti minták), az egyéni és közösségi identitást for-
máló szenvedéstapasztalat (Leidenserfahrung) antropológiai értelmezése. Mind az 
egyéni, mind a közösségi identitásformálás, önazonosság alakításában kiemelkedő 
szerephez jut a mártirológia, szinte bizonyos léthelyzetek elbeszélhetőségének leg-
adekvátabb eljárásait hozta létre, amelyek számos műfajba szétsugárzanak.

 
2.

1523. július elsején máglyahalálra ítélik Bruxelles-ben Heinrich Voes és Johann 
van den Eschen Ágoston-rendi szerzeteseket protestáns meggyőződésük miatt. 
Hatalmas visszhangot váltott ki a német hitújítás táborán belül a tragikus esemény, 
1523 végéig tizenhat kiadásban jelentek meg a Flugschriftek nyomtatványai lati-
nul és németül. Nagyobb részük Luther tollából származik, kettő bizonyosan az ő 
műve: Brief an die Christen im Niederland, Historia de duobus Augustinensibus, 
ob evangelii doctrinam exustis Bruxelae. 1524 végéig harminc kiadás adta hírül 
újabb és újabb változatokban a gyászos esetet. Ezt tartják az első protestáns már-
tírtörténetnek, amely már a „műfaj” számos jellemzőjével rendelkezik. A húszas 
évek végéig tizenkilenc újabb mártírtörténet (Flugschrift) hetvenhárom kiadásában 
látott napvilágot.8 A reformáció kialakuló mártirológiájában („Märtyrerschriften, 
Märtyrerflugschriften”) voltaképpen a Flugschriftek együttese képezte az első 
műfajcsoportot. Már ekkor kialakulnak tartalmi struktúrái (eszkatologikus drá-
ma), elbeszélésformái, modelljének sajátosságai. Luther Brief an die Christen im 
Niederland című műve már megnevezi és jellemzi e mártírtörténet időtapasztala-
tát és időértelmezését, eseményeinek dramaturgiáját. A szöveg és a hozzá csatla-
kozó fametszet egyértelműen eszkatologikus jelentésű, az Antikrisztus közelségét 
érzékelő, de az utolsó ítélet váradalmában is reménykedő. „Az Isten megítélt és 
az örökkévalóságra megáldott, amit mi megtapasztaltunk, hogy igazi szenteket és 
valóságos mártírokat lássunk és halljunk, mi, akik eddig oly sok hamis szentet fel-
emeltünk és imádtunk.” (Luther) Ebben a mondatban megfogalmazódik a korábbi 
hagiográfiától való elhatárolódás, de egy új mártirológia értelmezésének az igénye, 
indokoltságának a kifejezése és alkalmazási szándéka is. A fogalmakat (rechte hey-
ligen und warhafftige merterer, falscher heyligen) teljesen egyértelműen használja 
Luther, amelyek a későbbi protestáns mártirológia kulcsfogalmai lesznek: így a va-
lóságosság, látható és hallható sajátosságok. 

8   Érdemes tudni, hogy Luther és kortársai, majd követőik összesen háromezer Flugschriftet jelen-
tettek meg a 16. század végéig, amelynek döntő többsége mártírtörténet! Vö. heBenstreit-WilFert 
Hildegard, Märtyrerflugschriften der Reformationszeit = Flugschriften als Massenmedium der 
Reformationszeit: Beiträge zum Tübinger Symposion 1980, hrg. v. Hans-Joachim köhler, Stuttgart, 
Klett–Cotta, 1981 (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, Tübinger Beiträge zur Geschichtsforschung, 
13), 397–446.
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A két ágostonos szerzetes esetében győzedelmeskedni látszott az inkvizíció, azon-
ban Istené a történelem, azt nem engedi át. Ellenkezőleg: ő kinyilatkoztatja magát a 
két volt szerzetes halálában, a jelent, mint a végidők kezdetét kiemeli, a jelen mint az 
ítélet ideje, a reménynek és a kegyelemnek is az ideje. Ezek az iratok egyidejűleg konst-
ruálnak ezen a módon egy értelmezésmintát, amit az olvasóknak javasolnak, hogy az 
inkvizíciós áldozat szenvedését mint mély értelmű példázatot kell megélni, sőt a saját 
szenvedést – mint apokaliptikus jeleket –, egy közösséghez való tartozásként kell ér-
telmezni, amely az evangéliumi igazság szenvedésközössége lehet bizonyosan. A már-
tíriumot mint a közösségi szenvedéstapasztalat médiumát kell értelmezni, és ezzel a 
kollektív emlékezet és saját maga megbizonyosodásának is médiuma. A pápaság és 
az Antikrisztus egyenlővé tétele megmagyarázza az ellenség pillanatnyi túlerejét és 
kölcsönöz sajátságos értelmet, jelentést azáltal, hogy a szenvedést metahistóriai erővé 
vezeti vissza és ezzel a saját szenvedéstapasztalatot a történelmen belüli okságként 
ragadja meg. Ahogyan az Isten az ő teremtő művében a káosz hatalmát le tudta győz-
ni, most ugyanúgy legyőzi az Antikrisztus hatalmát, így a pápaság és az Antikrisztus 
egyenlővé tételét a vizsgált Flugschriftekben mint a vigasztalás médiumát is lehet 
értelmezni. Nagy nyilvánosság előtt zajlottak a kivégző rítusok, ahol az inkvizíció 
ruházatukkal is parodizálta, gúnyolta (sakrale Degradierung) az áldozatokat. 

A Flugschriftek jelentések, elbeszélések, akták a történtekről, Bernd Moeller azo-
kat mártíraktáknak tekinti, amint a kortársak is annak tekintették.9 Ezzel utaltak 
az óegyház megfelelő párhuzamos szövegeire, a Konstantinus előtti korszakra, de a 
konstantinusi fordulatra is, ahogyan önmagát és fordulatot hozó szerepét a hitújítás 
értelmezte (die Konstantinische Wende); hosszú ideje szokásos és hiteles volt azokat 
egy irodalmi nemnek, műfajcsoportnak tekinteni. A Flugschrifteknek ugyanolyan je-
lentést, szerepet szántak a korai reformációban, mint a mártíraktáknak a kései antik-
vitásban; különbség, hogy ott a szentek legendájában haláluk történetét mondják el 
és dokumentálják, abban a mártír élete nem, vagy csak alig kap helyet. A reformáció 
mártíraktái hangoztatják hőseik valóságos történetét (Wahrhaffter Hystori; warhaf-
tig geschicht; wahrhaftiger handlung; So selbs alles gesehen vnd gehört hat; bis ich 
die gewisse warheit uberkommen; rechte heyligen und warhafftige merterer zu sehen 
und zu hören; die recht warhafft und gründtlich hystori oder geschicht), a csodák 
nem kapnak szerepet.10 Bár ebben izgalmas egyensúlykeresés folyik, a reformáció 
szerzői érzik a miraculumok kockázatát és a Zeit der schönen Passionen ábrázolásá-
nak veszélyeit is. A metszetek is megfogalmazzák az értelmezési szándékot, a halálra 
készülőkre Krisztus néz alá, fogadja érkezésüket. Jól látszik a kettősség egy 1525-ös 
Flugschrift címlapmetszetén, amelyik ugyancsak valóságos tudósításról beszél, a raj-
zon azonban a máglyán álló alatt lobogó lángokat az újra és újra megeredő csodála-
tos eső oltja ki. Sok közülük a heroikus mártír típusát formálja meg.

 9   Bernd moeller, Die frühe Reformation als Kommunkationsprozeß = Kirche und Gesellschaft im 
Heiligen Römischen Reich des 15. und 16. Jahrhundert, Hg. Hartmut booCkmANN (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge 206), 
Göttingen, 1994, 148–164. 

10   Peter Burschel, Sterben und Unsterblichkeit: zur Kultur des Martyriums in der frühen Neuzeit, 
München, Oldenbourg, 2004, 41.
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Egyik legelterjedtebb mártirológia a Luther-tanítvány Ludowicus (Ludwig) Rabus 
(Rabe) nevéhez fűződik: Historien Der Heyligen Außerwölten Gottes Zeügen/ 
Bekennern vnd Martyrern/ so in Angehender ersten Kirchen/ Altes vnd Neüwes 
Testaments/ zu jeder zeyt gewesen seind. Első változata 1554-ben jelent meg, gyors 
egymásutánban következtek a későbbi kiadások, 1558-ra nyolckötetesre hízott. Az 
első kötet még alfabetikus szerkezettel, a többi már kronológiai rendben jelent meg, 
fametszetekkel gazdagon díszítve. A kronologikus szerkesztési módszernek azért nő 
meg a jelentősége, mert a kiadvány alapelve egyértelműen eszkatologikus irányult-
ságú, ahol a közelmúlt mártirológiai eseményei a közelgő végidő igazoló jelei (az 
Antikrisztus fellépésével együtt), tanúbizonyságai (Bezeugung, Zeügen). Mintegy – 
időben sűrűsödve – mutatják és bizonyítják a végítélet felé közeledő világ jellemző-
it.11 Rabus számára a történelem az igaz egyház története állhatatos, folyamatos egy-
11   Ludovicus raBus, Historien der Martyrer. Erste Theil – Ander Theil, Strassburg, Josias Rihel, 1571–

1572, Vorred: „Dieweil es dann zü disen unsern letsten gefarlichen zeiten, leider viel Schwacher 
Christen inn allen Stenden der Menschen geben hatt. Der Herr aber kennet die seinen die gleichwol 
fallen, aber jhm endtlich nit entfallen, und uns ja anders nichts, auff welche daß End der Bösen 
Welt kommen ist, zuerwarten ist, dann [...] die Hinderlüstig unnd Gewaltsame verfolgung des 
Widerchrists, welche auch alle ander weit ubertreffen wirt. So hab ich (der geringst unnder allen 

1. ábra. Rabe művének színezett címlapja
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másutániság, az állhatatos hitvallóknak és a boldog halálnak a genealógiája Ábeltől 
Lutherig. (Nem véletlen, hogy a továbbaikban a protestáns mártirológiák közül sok 
szerző is Ábel történetével kezdi elbeszélését, pl. Kaspar Goldwurm.) Szándéka ép-
pen az, hogy sokoldalúan válaszoljon a protestantizmust elutasító, sokszor felhang-
zó, egzisztenciális súlyú kérdésre: Wo war deine Kirche vor Tausend Jahren? – Hol 
volt a te egyházad ezer esztendővel ezelőtt? Az egyre bővülő kötetek újabb és újabb 
előszót kapnak, amelyekből egyértelműen és összetetten kirajzolódik a szándék: a 
kronológiai módszer segítségével új identitásalapító potenciál teremtése. Mindez hal-
latlan összetett és intenzív kommunikatív és kulturális emlékezet megteremtésének 
eszközrendszerét ösztönzi és állandósítja.12 Nem véletlen, hogy a protestantizmus 
nagy apparátussal végzi saját egyháztörténeti konstrukciójának megalkotását, ami-
ben különösen nagy szerepet kapnak Caspar Hedio művei.13 Már 1530-ban németre 
fordítja és kommentálja Euszebiosz klasszikus egyháztörténeti művét, más források-
kal kibővítve.14 Különösen a közelmúlt történeteinek esetében egészen nyilvánvaló a 
Flugschriftek döntő hatása, alapvető forrásként szolgáltak, még fametszeteik jelentős 
részét is átvette Rabus gyűjteménye. A tárgyalt mártírtörténetek bőséges forrásanya-
got közölnek, valóban érvényesül a „mártírakták” korábbi műfaji hagyománya. 

Dienern Christi) auß H. Göttlicher, und auch der Alten Vätter Glaubwürdigen Schrifften, etliche der 
lieben H. Gottes Zeügen, Bekenner und Martyrer fürneme und Gottselige Historien und Exempel inn 
Lateinischer sprach nach Ordnung des Alphabets im truck erstlich lassen außgohn, und jetzund als 
bald dieselbigen aus bitt unnd beger vieler Güthertzigen inn Teütsche sprach nach meiner kleinfüge/ 
verdolmetscht.” A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 748.089 és 748.099 jelzetű 
köteteit használtuk. 

12   Burschel, 2004, 286: „Das Martyrium der heroischen Historien konstruirt eine selektive Tradition 
kontinuirlicher Verfolgung, in der die Geschichte der Papstkirche auf eine Gegengeschichte reduziert 
wird, die ihre Legitimität ausschlißlich der Kollaboration mit den Mächten der Finsternis verdankt. 
Das Martyrium der heroischen Historien markiert den Übergang vom kommunikatíven zum kultu-
rellen reformatorischen Gedächtnis und gibt den Blick auf die zunehmende Konfessionalisierung der 
evangelischen Erinnerungskultur frei.”

13   Vö. Hartwig keute, Reformation und Geschichte: Caspar Hedio als Historiograph, Göttingen, 
1980. A korai tübingeni beszéd (De artibus liberalibus oratio) óta Melanchthon az igazi program-
adó, aki a történetiség meghatározó tudományelméleti/történetteológiai szerepét hamar megfogal-
mazta, koncepciója kibontakoztatásában sokan – így Hedio – is részt vettek. Ennek a folyamatnak 
majd csak betetőzése lesz a Carion-krónika, azonban sűrű szövésű érvrendszer és számos részmun-
kálat vezet oda, szerzők sokaságával. 

14   Chronica der altenn Christlichen Kirchen auß Eusebio, Ruffino, Sozomeno, Theodoreto, 
Tertulliano, Justino, Cypriano, und Plinio / durch D. Caspar Hedio verteutscht, Straßburg  durch 
Georgium Ulricher von Andla im Jenner, 1530. Ezért is utal rá előszavában (1557) Rabus nagy 
megbecsüléssel: „Darumb sein unns auch so viel Heyliger Patriarchen/ Vätter, König und Propheten 
mit jhrem Glauben und Leben im Alten Testament, beschrieben unnd fürgebildet. Deßgleichen der 
Herr Christus, sampt seinen Jüngern, und andern H. Mennern und Weibern/ im Newen Testament. 
Auch viel Herrlicher Martyrer inn angohnder esten Kirchen, durch Glaubwürdige Historien Eusebij, 
Sozomeni, Socratis, Theodoritic (welche nün auch inn Teütscher sprach, verdolmetscht durch den 
Ehrwürdigen unnd Hochgelerten D. Caspar Hedion meinen lieben Herrn unnd Vatter, gelesen wer-
den [...]).” München, Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek, http://daten.digitale samm-
lungen.de/~db/0002/bsb00023155/image_2, letöltés ideje, 2014. október 3. Ugyanez a megfontolás 
magyarázza, hogy Hedio Szent Ágoston műveinek németre fordítását és kommentálását is végzi már 
az 1530-as évektől. 
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Rabe művének egyetlen értékes magyar vonatkozása van, az ötödik részben sze-
repel Dévai (Bíró) Mátyás pozsonyi, majd bécsi üldöztetése, fogsága és háromszo-
ri inkvizíciós kihallgatása. 1533-ban Johann Faber püspök akarja az eretnekséget 
rábizonyítani, Bécsből azonban megszökik. Rabus a hitvallók (Von den H. Gottes 
Bekennern) között tárgyalja Dévai történetét: „Artickel/ umb welcher willen vil-
gemeldter Matthias Deuay vom Bischoff Faber erstlich Examiniert und befragt/ dem-
nach aber als ein Ketzer ist verdampt worden. Mit angehenckter kurtzer solcher 

gefragten Artickel verantwortung.”15  (Egy  fametszet  
ábrázolja is a Faber püspök előtt álló, kihallgatott 
Dévait, bár aligha tekinthetjük azt hiteles képmásnak, 
mert ugyanez a metszet más történetek illusztrálására 
is szolgál ebben a kötetben és más kiadásokban is.)

Megjegyezhetjük, hogy – így ritka kivételként – a 
magyar protestantizmusnak egy 16. századi kiemel-
kedő személyisége került bele a nemzetközi mártiro-
lógiai környezetbe (Rabus művének számos németor-
szági kiadása volt!), mégsem alakult ki itthon jelentős 
magyar nyelvű recepciója, vagy nem jött létre Dévai 
történetének mártirológiai értelmezése. (Pedig szerepel 
az 1556-os és 1572-es kiadásban is.) Az egyes már-

tírtörténetek többféle igényt elégítenek ki: forrásértékükkel vitathatatlan valós ese-
ményekről tudósítanak, másrészt követnivaló példázatot jelentenek (exemplumok) 
a jámbor keresztények számára, de gyönyörködtetésre (uns sollen ergötzen) is szol-
gálnak.16 Rabus láthatóan műfaj(csoport)ként is értelmezi és kínálja a mártírtörté-
neteket, amelyek prédikációkban és más kegyességi műfajokban kaphatnak szerepet 
(durch jhr Exempel gebessert), de lényeges értelmezési lehetőség a gyönyörködtetés 
szempontjának hangoztatása. Valószínűleg ennek is volt járulékos része a munka 

15   Közel százharminc lapon tárgyalja az eseményeket és közöl bőséges részleteket német nyelven Dévai 
Bíró műveiből a következő fejezetekben, clx, clxvi, clxxvii, ccxxiiij: Matthias Deuay ein Doctor auß 
Ungern, Matthias Deuay würt vom Bischoff Fabro examiniert, Matthie Deuay verantwortung uber 
ettliche Schlußreden und Artickel, in welchen die Summa Christlicher lehr kürtzlich begriffen ist, wi-
der das tolle Urtheyl des ungelehrten Mönchs Gregorij Seghediensis Barfüßßer Ordens. Legújabban 
Dévai Mátyásról több vonatkozásban is részletezően ír Csepregi Zoltán, de nem célja ennek a márti-
rológiai értelmezésnek a vizsgálata. Csepregi Zoltán, A reformáció nyelve: Tanulmányok a ma-
gyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Budapest, Balassi Kiadó, 2013 
(Humanizmus és Reformáció, 34), passim.

16   Uo., Vorred: „Yedoch dieweil (wie auch der Herr selber sagt) Der Geyst etwan willig, daß fleisch 
aber gantz schwach und blöd ist. So ist es einem yeden recht war gleübigen, neben dem geoffenbar-
ten H. Gottes wort, inn der Warheyt hochtröstlich, wann er etliche glaubwürdige Exempel, from-
mer lieber Leüth, Mann und Weib, Jung und Alt sihet, höret und weißt, inn denen der Allmechtig 
ewig Gott, durch seinen H. Geyst, nach seiner züsag, solche Helden gemüter, und Gottselige besten-
digkeit erwecket und gewürcket hat, daß sie mit freüden und ohnerschrocktnem Hertzen, nit allein 
bekennet, sonder auch umb der Bekandtnus willen, all jhr hab und Güter, Mann, Weib und Kinder, 
Hauß, Hoff und Acker, Ja auch diß zeitlich Leben verloren haben. So stellet uns auch selber das H. 
Gottes wort, solche und derghleichen und herrliche Exempel für [...] das wir mit solchen Exemplen, 
so züm theyl inn Gottlicher Schrifften, züm theyl aber inn anderen glaubwürdigen Historien verfast 
sein, uns sollen ergötzen, trösten, underweisen und Lehren.”

2. ábra. Dévai Mátyás bírái előtt
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későbbi kiadásainak fametszetekkel való díszítése, amelyek kiváló minőségű képek-
kel dúsították, látványelemekkel egészítették ki a szövegeket. A nyomtatott kép és 
a szöveg együttes hatását egyébként is roppant változatos módon érvényesítette a 
reformáció, ezek a szorosabban liturgikus funkciójú kiadványokban is nagyon gyak-
ran szerepeltek a német környezetben. A gyönyörködtetés szándékáról a reformáció 
nemcsak verbális megnyilatkozásaiban nem mondott le, hanem párosította hozzá a 
nyomtatott képi effektusokat is. 

A protestáns mártirológia önmeghatározásának lényeges eleme a hagiográfiától 
való elhatárolódás.17 Rabusnál is megjelenik ez a szempont, amikor ezekben a mártí-
rokban örömteli és nem szíveket rémítő hősöket (mit freüden und ohnerschrocktnem 
Hertzen) láthatunk. Ez gyakori kritika, hogy a korábbi mártírokat is ijesztő rémké-
pekké torzították. (Ez a látásmód kortársaknál, de a későbbiekben más szerzőknél 
is érvényesül.) Fájdalmas, szomorú az a szokás, hogy más értelemben jó dolgokat 
hamis tanítássá torzítottak, amiből nagy, veszedelmes visszaélés következett. Mert 
az ő legendáikat, ezeket az ostoba meséket és nyilvánvaló hazugságokat legnagyobb 
részben és különösen németül meghamisították és tönkretették, ezért azokat nem 
lehet és nem szabad utánozni. Amellett őket az emberek (ui. a szentnek tekintett 
mártírokat, I. M.) számára közbenjárónak ábrázolták Isten és ember között, amit a 
szegény bűnösöknek kegyesen kellett szerezniük, vagy vásárolni, ami pedig egyedül 
a mindenható, örök Isten fiára, a mi üdvözítőnkre, Jézus Krisztusra tartozik. Ezért 
azoknak külön istentiszteletet létesítettek az Isten parancsa és szava nélkül, hozzájuk 
folyamodtak és az ő képeikkel bálványimádást űztek, ami egyáltalán nem helyes, ha-
nem hazug tévedés, elítélendő és tilalmas.18 Rabus felismerhetően tömegével vett át a 
Flugschriftekből történeteket.19 A későbbiekben Rabus egyik fő forrása volt Andreas 
Hondorff (Calendarium historicum. Oder der Heiligen Marterer Historien, 1573) 
és Job Fincel, Adriaan van Haemstede exemplumgyűjteményeinek. Rabusnak és kö-
vetőinek művei forrásai és mintái voltak a vigasztaló iratoknak, börtönleveleknek, 
bírósági jegyzőkönyveknek és hitvallásoknak. 

Rabus sok kiadást megért művének jelentős hányada gazdag metszetanyaggal je-
lent meg. Már az 1557-es strassburgi kiadás kiváló metszetek tömegét adja közre; 
feltűnő, hogy a képi ábrázolás igen hatékonyan alkalmazza a korábbi hagiografi-

17   Annemarie und Wolfgang brüCkNer, Zeugen des Glaubens und ihre Literatur. Altväter beispiele, 
Kalenderheilige, protestantische Martyrer und evangelische Lebenszeugnisse = Volkserzählung und 
Reformation: Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von Erzählstoffen im Protestantismus, 
hgg. v. Wolfgang brüCkNer, Berlin, 1974, 520–578.

18   Vorred: „Est ist aber leider, solche gewonheyt, wie andere güte ding mehr, durch falsche ver-
fürische lehr, inn einen großßen verderblichen mißbrauch kommen. Dann jhre Legenden (wie man 
sie nennet) sein mit ungeschickten Fabeln, und greifflichen Lügen, den meisten theyl, sonderlich 
in der Teütschen sprach also verfelschet und verderbet, das man ihnen nicht nachfolgen kan [...] 
Darneben werden sie den Leüten für gepildet als Mittler und fürsprechen, zwischen Gott und dem 
Menschen [...] den armen Sündern gnad müssen erwerben, welchs doch allein dem Allmechtigen 
ewigen Son Gottes, unserm Heyland Jheso Christo zugehöret. Darumb hatt man jhnen auch sondern 
Gottesdienst, ohn Gottes wort und befelch gestifftet, sie angerüffen, und mit jnen unnd jren Bildern 
Abgötterey getrieben, welches alles nicht recht, sonder jrrig, strefflich unnd verdammlich ist.” 

19   Peter Burschel, Männliche Tode – weibliche Tode: Zur Antropologie des Martyriums in der frühen 
Neuzeit, Saeculum: Jahrbuch für Universalgeschichte 50, 1999, 75–97. 
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kus látásmód ikonográfiáját, amely a kínzás, testi szenvedés, gyötrelem kíméletlen, 
részletező bemutatására törekedett.20 Nem véletlen, hogy szinte minden protestáns 
mártirológia – így Rabus is – István protomártír (diakónus) történetét a legelsők 
között részletesen tárgyalja és közöl róla fametszetet, mivel ez tipológiai alapja volt 
a Krisztus-követő mártírok sorának, története is döntő volt Saulusnak Paulussá vá-
lásában. (ApCsel, 7, 8.)

Külön gazdag fejezete a protestáns mártirológiának az anabaptisták mártírének-iro-
dalma. Az anabaptisták sajátos emlékezetközösség (Erinnerungsgemeinschaften; 

20   A herborni Theologisches Seminar Alte Bibliothek gyűjteményének AB 1513 jelzetű példányából 
származnak a képek. A hagiográfiai elbeszélés lényeges eleme volt a kínzások, testi szenvedések 
sokoldalú szöveges és képi ábrázolása, amelyek a hitükben megingathatatlan szentek/vértanúk fon-
tos attribútumaivá váltak, ezért nem is takarékoskodtak ezekkel az effektusokkal. A protestáns 
mártirológiák ugyan hangsúlyáthelyezést végeztek el, szövegszerűen elhatárolódtak a hagiografikus 
értelmezés kifogásolt sajátosságaitól, a felhasznált ikonográfiai ábrázolások viszont még sokszor 
követték a korábbi eljárásokat. Vö. Peter Burschel, Distelrath götZ, Lembke sveN, Eine historische 
Anthropologie der Folter: Thesen, Perspektiven, Befunde = Das Quälen des Körpers: Eine histo-
rische Anthropologie der Folter, hg. von Peter Burschel, Köln, 2000, 1–26. 

3. ábra. Szent Bertalan megnyúzása
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5. ábra. Hitvalló Polycarpia

4. ábra. Szent István protomártír megkövezése

6. ábra. Szent Polycarpus
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memory communities) kifejezőjeként és hordozójaként is alkalmazták mártirológiai 
írásaikat, annak megtartásában fontos szerepet szántak. Nagyon erősen és tartósan 
fennmaradt náluk a konstantinusi fordulat (die Konstantinische Wende) alapgon-
dolata. A mártirológiát mint médiumot használták fel a közös szenvedéstapasztalat 
bensőségesebbé tételére.

Az evangélikus Kirchenkalender műfajában Kaspar Goldthurm (Goldwurm) 
Kirchen Calender című műve 1559-ben jelent meg. Ennek előzménye a Calendarium 
Historicum: Ejn newes lustig buchlin, darin angezeigt werden nicht allein die Monat, 
Tag vnd Fest des Jars, sonder auch daneben merckliche vnd ahnmutige Historien 
[...] so sich [...] zugetragen haben [...] 1554-ből.21 1559-es ajánlása február hetedi-
kén Reinhart von Isenburg, büdingeni grófnak szól, amely számos fontos megállapí-
tást tartalmaz részben a Kirchenkalender sajátosságairól, részben a mártirológiáról. 
Idézzük föl e bevezető néhány gondolatát.

„Röviddel ezelőtt, néhány éve egy történelmi kalendáriumot írtam, amelyben sok 
minden, különleges históriák szerepelnek. Azonban nemcsak olyan hatalmas fejedel-
mekről és urakról írt világi történetek vannak benne, amelyeket hasznos és mulatsá-
gos olvasni, hanem olyanok is minden keresztény számára okulásul, hogy megerősít-
sük a mi keresztény hitünket. Szükséges tudni Isten kedves szentjeinek és a keresztény 
hősöknek a valódi és megalapozott történeteit, akiknek az igazi megismerése és a 
nyilvános megismerésük szándéka Krisztus akarata és az ő szentjeinek szavai, az 
őáltaluk nyújtott véráldozatuk és kiontott vérük kötelez. Ezért hasznosnak és jónak 
láttam egy papi, keresztény és egyházi kalendáriumot ezennel megteremteni és elké-
szíteni, amiben röviden a szent Apostol és más, hasonló tanítványai és a keresztény 
egyház elöljárói, hitük, hitvallásuk, és abban az állhatatosságuk le van írva, ahogyan 
ugyanez az apostol és más megbecsült mártírok esetében történik az egész kalendá-
riumban, így az hasznos és szükséges lehet. Ahol pedig én közöttük olyat találtam, 
amelyik nem az igaz hitnek és hitvallásnak volt a bizonyítéka, akik a régebbi és mos-
tani időkben éltek, ahelyett én mások életét, hitét és hitvallását írtam meg. A gonosz 
és legálnokabb Sátán nagy türannusai a szeretett szenteket mintegy rémképként (als 
zu einem furchbildt) ábrázolták a megromló egyházban, akik a valódi keresztény 
szentek, Isten szent férfiainak történeteit meghamisították és eltorzították hazug fon-
dorlatukkal, a türannusok segítségével, így kevés igazi történet maradt fenn, amit 
pedig Eusebius és mások írásai alapján megírtak és a mi korunkra maradtak. Mégis, 
nem egészen mindenben hihető, amit Esebius és mások úgy az egyháztörténetben 
megírtak, amelyet Szent Jeromos is panaszol a Ctesiphonteshez írott levelében. De 
hasonlóan, ahogyan maga a Sátán Krisztus megromló egyházában, kézzel és lábbal 
addig fáradozott, hogy nem tudtuk Krisztus szent mártírjainak igazi történetét ma-
gunknak felhasználni. Tehát a türannus hasonló fondorlatával fáradozott és azon 

21   Vö. Bernhard deNeke, Kaspar Goltwurm. Ein lutherischer Kompilator zwischen Über lieferung 
und Glaube = Volkserzählung und Reformation: Ein Handbuch zur Tradierung und Funktion von 
Erzählstoffen und Erzählliteratur im Protestantismus, Berlin, 1974, 124–177. A szerző névalakjá-
nak írása nem egységes, használatos a Goldthurm, Goldwurm, de a Goldtwurm is. Vö. Gerhard 
kNodt, Leitbilder des Glaubens: Die Geschichte des Heiligengedenkens in der evangelischen Kirche 
(Calwer Theologische Monographien, Reihe: C: Theologie und Misionswissenschaft 27) Stuttgart, 
Calwer Verlag, 1998.
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munkálkodott, hogy csak a sok istentelen, lusta és falánk szerzetes (vil Gotloser/ 
fauler und gefressiger Mönch) és akik hasonlókat akartak, akik a keresztény egy-
házban számtalan és hatalmas könyveket hazugságokkal és hazug mesékkel teljesen 
megterhelték, akiknek egy ideig a gyalázatos Sátán is adott tanácsokat. Pedig a világ 
olyan nyilvánvaló koholt és kitalált írásokkal és hazugságokkal volt megterhelve és 
elöntve, hogy legnagyobb része alig származott a próféták, apostolok, pátriárkák és 
más szentek, így az isteni és más valódi írásokból. Az istentelen, minden hájjal meg-
kent tanítók a szegény népnek erkölcstelen írásokat vetettek, és az csak ezekből a ha-
zug, vénasszonyoknak való mesékből (altweibische fabeln) ismerhette meg a legtöbb 
prédikációt. Most nékünk meg kell édesíteni mézzel a savanyú mérget és keserű italt, 
amit a szegény néppel itattak, hogy visszataláljon az igaz isteni szóhoz, és azokat az 
oly nagy sötétségből és szolgaságból irgalmasan kell megszabadítani és az ő szent 
szavaival megvilágosítani. Isten kedves szentjeink és mártírjainak az életéről olvasni, 
prédikálni, elmélkedni és azokat helyesen szemügyre venni kellene (lesen/ predigen/ 
bedencken und recht betrachten). Ezután minden időben a szent, isteni iratokban 
Isten szent emberei példázatok lesznek nékünk, amikor a valódi hitben és kegyes 
életben az állhatatosságot kell követni.”22 

22   Caspar GOLDWURM, Kirchen-Calender, Frankofurti ad Moenum, Eggenolf, 1583. A Tiszán túli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár A 1321 jelzetű példányét használtuk, ebben 
nem szerepelnek metszetek. Vorred: „Ich hab vor kurtz verschinen jaren/ ein Historisch Calendarium/ 
darinn allerlei merkliche historien/ so sich uffjeglichen besonderen tag zügetragen/ verfasset sein/ im 
truck lassen außgeben/ Dieweil aber nit allein soliche weltliche historein/ so von grossen Fürsten und 
herrn beschriben/ lustig und nützlich sein zu lesen/ Sonder es sein auch allen Christlichen stenden zu 
Christlicher underweisung/ und sterckung unsers Christlichen Glaubens/ nötig zu wissen/ die war-
hafftigen unnd gegründeten historien der lieben heiligen Gottes/ und der Christlichen Ritter/ welche 
umb wares erkantnuß unnd freies offentlichen bekanntnuß willen Jesu Christi/ und seines heiligen 
worts/ jhr güt und blut dargestreckt und vergossen haben/ Derhalben hab ich für nützlich unnd güt 
angesehen/ auch ein Geistlich/ Christlich unnd Kirchen Calender hiemit zustellen und zuuerfertigen 
[...] Wo aber etwa einer darunder gefunden/ der in keiner warhafftigen histori seins glaubens und 
bekantnuß gewiß zeugnuß hat/ hab ich andere/ so von alten unnd newlichen zeiten gelebt/ und ihr 
leben/ glaub und bekantnuß warhafftig beschriben sein/ an die statt gesetzt/ und ihrn stand und 
wesenoff kürtzst verzeichnet/ Es hat aber nit allein mich als den geringsten/ und wirdigsten/ sonder 
auch vor alten und ietzigen zeiten vil Gotselige und gelehrte Menner/ solicher Historien offt unnd vil 
in gemeinen offentlichen Predigen zugedencken/ unnd die zühörenden zu gleicher erkantnuß/ unnd 
bestendigen bekantnuß Jesu Christi zuuermanen/ und durch offentliche gewisse schrifften unnd zeug-
nuß/ die lieben heyligen als zu einem furchbildt den selbigen nach zu volgen/ fürzustellen/ bewegt 
unnd verursacht/ die grosse Tyrannei des arglistigen und bösen Sathans/ welicher baldt in der ange-
henden Kirchen/ die warhafftigen historias von den waren Christlichen heyligen männer in Gottes/ 
zuuerleschen/ und zudempfen/ durch seine arglistigkeit/ und Tyrannei understanden hat/ also daß 
wenig ware Historien/ dann was in der Apostel geschicht [...] Gleich aber wie sich der Teuffel in der 
angehenden Kirchen Christi/ mit henden unnd füssen dahin bemüht hat/ damit ja kein war hafftige 
geschicht der Heyligen Martyrer Christi zu uns möchten gebracht werden/ Also hat er sich mit glei-
cher arglistigkeit und Tyrannei beflissen/ unnd dahin bearbeit/ wie er nur vil Gottloser/ fauler und 
gefressiger Mönch/ und jres gleichen erwecken möchte/ welche die Christliche Kirchen mit unzelichen 
unnd großen Büchern/ voller lügen und fabeln möchten beschweren/ welches dem leidigen Teuffel 
auch ein zeitlang gerathen/ Dann die welt solchen offenlichen erlogen unnd erdichten schrifften unnd 
lügenden dermassen beladen und überschüttett worden/ daß der meiste theyl wenig nach den his-
torien der Patriarchen/ Propheten/ Könige/ Aposteln und anderer Heiligen/ so in Göttlichen und an 
dern warhafftigen schrifften verfasset sein/ gefragt/ unnd der selbigen gedacht haben/ ja die Gottlosen 
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A felsorolás bizonyítja, hogy Gold(t)wurm munkáját mindenkinek olvasmányul 
szánja, de a prédikáció számára is exemplum, vagyis sokféle homiletikai felhaszná-
lású explikatív és interpretatív alapnak tekintette, amely a gyönyörködtetésnek is 
helyet ad. Gold(t)wurm műve igen népszerű volt az 1500-as években végig, de még 
a következő század elején is volt kiadása (1559, 1561, 1564, 1570, 1574, 1576, 
1583, 1587, 1588, 1597, 1612). Ezeket a kiadásokat több tucat kiváló fametszettel 
díszítették, amelyeket használóik – vagy már a kiadók? – számos esetben kiszíneztek! 

(Már a címlapon bejelentik, hogy új és még 
több metszettel bővítették a kötetet: [...] mit 
vielen schönen Figuren/ uber vorige Edition/ 
gezieret und gemehret.) Itt is Ábeltől indul 
az elbeszélés és a képi ábrázolás.  A metsze-
tek között sok ismert bibliai esemény vagy 
személy ábrázolása látható, itt szinte illuszt-
rációnak tekinthető a párhuzamos kép (Ábel 
és Káin, Saulus-Paulus-történet, a damasz-
kuszi út, menekülés Egyiptomba). Más cso-
portba  a  korábbi  hagiografikus  értelmezé-
sű személyek tartoznak, akik azonban nem 
számítottak mártírnak (Szent Ambrus, Szent 
Ágoston, Assisi Szent Ferenc, Árpád-házi 
Szent Erzsébet). Közülük néhány ikonográ-
fiai ábrázolása határozottan középkorias jel-
legű, néhol még a kéziratosság korából szár-
mazó minia túrák látásmódja érvényesül. 

Közülük többeket teljes főpapi ornátusban 
ábrázolnak. Újabb csoportot alkotnak a már-
tíriumot elszenvedő, korábban hagiografikus 
értelmezésű személyiségek, aki ket azonban 
az értelmező szöveg ugyan jámbor, hitvalló 
kereszténynek ábrázol, de hagiografikus je-
lentés  nélkül,  legtöbbször  még  polemizál  is  

korábbi oktalan vagy éppen hazug kultuszukkal (Entsakralisierung). A szöveghez 
társuló metszet azonban ilyenkor is bőven merít a korábbi hagiográfikus ikonográ-
fiai látásmódból: a szenvedés, gyötrelem, kínzás felkavaró érzelmi effektusaival él-
nek a képek; sok helyen a fej körül ragyogó glória is megmarad a korábbi attribú-
tumok közül (Szent Sebestyén, Szent Vitus, Otilia, Szent Katalin, Szent Ágota).23 

leerer haben jhnen die selbigen auf den henden gerissen/ unnd als für ärgerliche/ und unzüchtige 
beschribne historias verworffen/ und das arme einfeltig völcklin allein auff jre lügenden und alt wei-
bische fabeln unnd merleins Prediger gewisen.” 

23   A metszetek a herborni Theologisches Seminar Alte Bibliothek gyűjteményének 2912 jelzetű köte-
téből származnak. Elgondolkoztató, hogy a protestáns mártirológiák egy csoportja (a lu theránus 
Rabe, Goldwurm kiadásai) rendkívül képgazdag kiadványtípussá válik, ahol metszetek sokasága 
szemlélteti, gazdagítja a szöveges jelentést. A nyomtatott kép kommunikációs-propagandisztikus 
ereje bizonyára csábította a szerzőket-kiadókat, akik a vizuális látvánnyal akartak még összetet-

7. ábra. Szent Anselmus
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Megjegyzendő, hogy sokszor a képek 
ikonográfiai hagyománya és szemantiká-
ja, valamint az interpretáló szövegnek a 
korábbi hagiográfiai jelentéseket eluta-
sító vagy korrigáló törekvése olykor fe-
szültségbe kerül egymással.

Szent  Sebestyén  ábrázolása  azért  is  
sajátos, mert kiveszi római históriai kör-
nyezetéből, másrészt a nyilakkal átlőtt 
testű szent még élő emberként inkább 
vádlóként áll bírái előtt. Ugyanakkor 
viszont Rabe és Gold(t)wurm is erősen 
törekszik a mártírtörténetek textuális 
explikációjára és applikációjára, azokat 
olvasmánynak szánja, amelyek más ke-
gyességi műfajok számára is felhasznál-
hatók: olvasandók, exemplumként pré-
dikációba illenek, elmélkedésre valók. 
Azonban bizonyára nem véletlen, hogy 
a genfi kálvinista Crispinus mártírköny-
vének kiadásai merőben más elveket kö-
vetnek. Feltűnő „képszegénység”, inkább 
a képek teljes mellőzése jellemzi ezeket a 
kiadásokat.24 A herborni Rabe nyomda 

1590-től jelenteti meg Crispinus művének német fordítását, de egyetlen kép sem ke-
rül bele. (Kiadásai itt: 1591, 1595, 1597, 1603, 1608, 1617, 1641, 1682.) Néhány 
kiadásban majd később találunk metszettel díszített címlapot, ugyanezt tapasztaljuk 
a hanaui latin és német nyelvű kiadásoknál is. A református német kiadók alapve-
tően hasonló elveket követnek.25 Paul Crocius fordítása hasonlóképpen csak díszes 
címlappal jelenik meg. Vagyis elmondható, hogy a lutheránus és kálvinista mártír-
könyvek kiadásai erősen eltérnek egymástól: az evangélikusok nem mondanak le a 
nyomtatott kép gazdag ikonográfiai hatásairól, a református editiók viszont mellőzik 
azokat. 

Abraham Sauer terjedelmes, Calendarium Historicum című 1582-es műve egye-
síti az egyháztörténet és világi történet kettősségét, illetve éppen ezek szoros kap-

tebb és intenzívebb hatást kiváltani. Amellett a képekkel díszített művek még kelendőbbek voltak 
a könyvpiacon. A kérdés abban a tekintetben is fontos, hogy ugyanakkor a protestantizmus heves 
képkritikát is fogalmazott meg és alkalmazott, a mártirológiai művek pedig elutasították vagy kor-
rigálni akarták a hagiográfia eredeti teológiai tartalmait, ikonográfiai eszközeit azonban részben 
felhasználták, azokról nem mondtak le.

24   Némi különbség megfigyelhető a svájci és németországi kiadások között is ikonográfiai szempont-
ból. A svájci kiadások (Genf, Basel) olykor díszes címlapmetszettel jelennek meg, de a szövegben ezt 
másutt nem alkalmazzák. 

25   Ezeket a kiadásokat Herbornban, a Theologisches Seminar Alte Bibliothek gyűjteményében tanul-
mányoztuk.

8. ábra. Szent Eusebius
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csolatát bizonyítja. Melanchthon hat szempontját idézi: miért kell a történelmet az 
egyházban emlékezetben tartani és vizsgálni. (Sechs Ursach Philippi Melanthonis/ 
warumb man die Historien in der Kirchen behalten und betrachten sol?) A második 
szempont a csodatételekről és a csodákról szól. „Egyébként meg kell gondolni a cso-
datételeket és csodákat, mivel azok a tanítást erősítik. Ezekben nékünk különösen 
arra kell figyelnünk, és a keresztény egyház ilyen történeteiben azt látni, amelyeknek 
mindegyike a tanításhoz vezet minket és amit az bármely hitcikkelyből és a hit egész 
alapjából magába foglal.”26 A csodatételekről és csodákról szóló gondolatmenet bi-

26   Diarivm Historicvm, Das ist: Ein besondere tägliche Hauß vnd Kirchen Chronica darinn Summarischer 
weise auff ein jeden Tag, Monat, vnd Jar etlich besondere Nam vnd warhafftige Geschichte, schreckliche 
Mirackel, lustige Exempel, merckliche Beispiel, mancherley Ankunfft, seltzame Verenderung [...] so vor 
vnd nach der Geburt vnsers Herrn vnd Heylands Jesu Christi sich zugetragen haben, kürtzlich vnd eigent-
lich annotirt vnd verzeichnet werden, Franckfurt am Mayn, Nicolaus Basseus, 1582, Seschs Ursach [...]: 
„Zum andern, sind die Wunderwercke und Mirackel, die da die Lehre bekräfftigen, zu bedenken. Hie 
sollen wir sonderlich darauff mercken, unnd in solchen hystorien der Christlichen Kirchen sehen, was ein 
jeder für ein Lehr geführet unnd hinder sich gelassen, und was er von allen Artickeln, und von dem gantzen 

9. ábra. Szent Sebestyén
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zonyosan vonatkozik a szentek és mártírok korábbi kultuszára, amelynek egyik fon-
tos eleme éppen a Wunderwerck és a Mirackel volt. Ezek gondos mérlegelését kell vé-
gezni és csak a hit alapzatához kapcsolódhatnak részleteikben és egészében is. A tör-
ténelmi folyamat így Isten igaz és örök egyházának (ewige Kirche) eseményeit tartja 
számon, amelyek bizonyítékként szolgálnak az igaz tanítás számára és exemplum-
ként valamennyiünknek az isteni szándék értelmezésére. Ezekben az exemplumok-
ban, történetekben megmutatkozhat számunkra a mindenható Isten irgalmassága és 
jósága, annak jelei és bizonyítékai.27 Augusztus végének tárgyalásánál legnagyobb 

Fundament deß Glaubens gehalten habe.” A München, Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek,  
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00029496/image_5 példányát használtuk. 

27   Uo: „[...] wir sehen, wie Gott uber menschlich Verstandt unnd Vernunfft, alle zeit wunderbarlich 
ein Christliche Kirche samlet, und die nicht allein samlet, sondern auch beschützet und schirmet. [...] 
Zum dritten, wann denn solche Lehrer und Liechter der Christlichen Kirchen, Geschichten und his-

10. ábra. Szent Vitus
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meglepetésünkre egy négylapos, terjedelmes leírás mutatja be a mohácsi csatát, elő-
készületeit, szereplőit, lefolyását, hiszen az ütközet valóban augusztus 29-én zajlott 
(368–371). Nyilván több forrást is használhatott Sauer, így részletesen elmondja a 
bőr nélkül született II. Lajos baljóslatú történetét, amely több 16. századi szerző-
nél is olvasható.28 A leírásban a korban másoknál is ismert történet egyértelműen 
mártirológiai értelmezést nyer, amely nemcsak a szeren csétlen királyra, de a csata 
hőseire is kiterjed. Joachim Camerarius retorikájában nagyjából hasonlóan szerepel 
az elbeszélés, ott azonban a narratióban használatos, valóságos történetet felhaszná-
ló retorikai exemplum, Sauernél viszont mártirológiai jelentést hordozó exemplum. 
Úgy, ahogyan Rabus is értelmezte és alkalmazta a mártírtörténeteket exemplumként. 
Sauer polemikussága is érvényesül: fesztelenül „emeli ki” a szent életű Szent Ferencet 
zavaros és képmutató pápista környezetéből, hogy felmutassa benne az evangéliumi 
élet nemes mintáját, hitvallóját.29

A reformáció számára fontos exemplumirodalom is számos mártirológiai rész-
letet tartalmaz, ezek látásmódja hasonló a primer mártirológiai művekhez. Talán 
abban mutatkozik némi különbség, hogy az exemplumok még jobban törekszenek 
az elbeszélői módszerek alkalmazására, több irodalmiasított eljárást használnak, di-
daktikusabbak és mellőzik vagy mérsékelik a polémiát. Céljuk az emlékezet és a 
tanítás, valamint a gyönyörködtetés együttes megvalósítása. Erre jó példa Andreas 
Hondorff, akinek van hagyományos Kirchenkalendere mártirológiai célkitűzéssel 
és látásmóddal, módszerekkel: Calendarium sanctorum & historiarum historicum. 
Oder der Heiligen Marterer Historien. Előszava erőteljesen polemikus, érvei hason-
lóak a Gold(t)wurm és Rabe műveiben olvasottakhoz. Ugyanakkor hosszasan bizo-
nyítja, hogy ezek a mártírok hűséges és állhatatos tanítványai voltak Krisztusnak, 
akiknek erényei most is példázatok lehetnek számunkra. Azonban tévedés és súlyos 
hiba közbenjáróként hívni őket a bűnbocsánat megszerzésében (als Vergebung der 

torien angeschauwet werden, soll dardurch unser Glaub gesterckt, dann wir sehen und befinden vil 
Exempel Gottes deß Allmechtigen Barmhertzigkeit und Güte. [...] So sollen wir uns solcher Exempel 
trösten, und gewißlich dafür halten, daß unser lieber Herr Gott, wenn wir nur lehrhafftig seyn, 
gleich falls mit uns halten, und unsere Schwachcheit und Aberglauben dulden wölle[...] Zum fünff-
ten, so zeigt Gott mit den Exempeln der lieben Lehrer in der Kirchen dieses an, daß er gleicherweiß 
und meynung unser Gebett und Seufftzen, die wir thun (wie er der lieben seiner Lehrer Gebett 
erhöret hatt) auch Gnädiglichen auffnemmen, so wir von grund unsers Hertzen (wie sie gethan) zu 
jm schreyen und ruffen [...] Zum sechsten, ir Tod und Marter, den sie von wegen der Bekanntnuß 
der Christlichen Lehr gelitten, das ist, Zeugnuß, daß alles, das sie gelehret, das sey von jhres Hertzen 
grund gangen.” 

28   Sauer részletező és pontos, ugyanakkor elfogult is a magyarok rovására. Pl. nagyon elmarasztaló 
és megvető véleménye van Tomoriról, általában az önző magyar urakról. A csata után kifosztják 
a budai várat és a várost a törökök, itt különösen fájlalja Mátyás király híres, gazdag kulturális 
hagyatékának (könyvtár, festmények, szobrok, épületek) barbár elpusztítását: „Dieses Schloß war 
zuvor mit sonderlichem fleiß/ mit wunderbarliche Wercken/ als mit mancherley Wapen/ Wappen/ 
und von allerley Büchern/ mit einem unzehligen hauffen/ von dem König Matthia gezieret. Denn wie 
der König Matthias/ der warhafftigen erlichen Tugendten ein lieber und förderer/ also hat er gute 
Künste und Weißheit/ mit unaußsprechlicher liebe/ und grossem fleiß gefördert.” 371.

29   Hasonló munka David chytraeus, Onomasticon theologicum, recens recognitum, in quo praeter 
nomina propria fere omnia, quae in Bibliis extant, plerorumque etiam sanctorum, qui Calendario 
usitate inscribi solent, item doctorum, ecclesiae, martyrum, haeresicorum & synodorum nomina & 
historiae breviter indicantur (1578).
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Sünde), könyörögni hozzájuk. Ezért kell nagyon alaposan megvizsgálni és kritikával 
értelmezni  a  korábbi  mártírtörténeteket,  az  igazságot  megkülönböztetni  a  hazug-
ságtól. Az exemplumok az idő tanúi, jelzői, emlékezetei, az igazság fényei, amelyek 
mintegy tükörben mutatják fel az emberi nemnek a jót, rosszat, amelyet meg kell is-
merni, követni vagy elvetni. A történetek, exemplumok azonban nemcsak hasznosak 
és szükségesek, hanem a művészetekhez hasonlóan gyönyörködtetnek, mulatságosak 
és szórakoztatnak. (Ebben a tekintetben Rabe fentebb bemutatott látásmódjához ha-
sonlít.) A csodákat különösen fontos megbízható források alapján értelmezni: ben-
nük valóban isteni jel mutatkozik meg, vagy emberi megtévesztés eszközei. Azonban 
a mártírtörténetek az emlékezés eszközei is, amelyek megőrzik számunkra a keresz-
ténységben folyamatosan megjelenő, állhatatos és Krisztusra tekintő áldozatvállalók 

sokaságát. Különösen hazug és kártékony volt a mártírokat később a szerzetesi élet 
mintájaként értelmezni és úgy elfogadtatni, hogy életmódjuk a mártírokat követné 
(aszkézis, nőtlenség, önmegtagadás, böjt). Mindezeket a pápa később kanonizálta 
Jézus Krisztus örök szégyenére és gyalázatára. A szerző művét éppúgy szánta az 
egyházi embereknek, mint az iskolákban tanulóknak és tanítóknak.30 Másik műve 
30   Vorrede: „Und ist Historia nichts anders/ wie Cicero saget/ denn ein Zeuge der Zeit/ ein Liecht 

der Warheit / ein Leben der Gedechtniß/ eine Unterweiserin oder Meisterin des Lebens/ unnd der 
vergangenen Welt verkünderin/ welches zu lesen/ zuerforschen/ zuergründen/ dem Menschen  nicht 
allein nützlich unnd nötig/ sondern auch ergetzlich/ lustig und kurtzweilig ist. Unnd nachdem al-
ler Kunstwissenheit dem menshlichen Geschlecht/ nutzbar und ergetzlich/ ist ohne zweifel die er-
kenntniß der Historien/ die aller nutzbarste und ergetzlichste/ dadurch wir aller Exempel unnd 
Beyspiel/ Lehr/ gleich wie in einem scheinbarlichen Spiegel besichtigen/ auch welchen Geschichten 
nachzuvolgen/ unnd was zu fliehen sey/ erkennen mögen. [...] Weil denn nun in den Historien 
und Exempeln/ allerley Erinnerung und Lehr vorgestellet werden/ in welchen man auch sihet unnd 
erkennet/ was für jammers und elends im mensclichen Geschlecht allwege gewesen/ und wie wun-
derbarlich und seltsam es unter den Menschen Kindern jmmer zu zugehen pfleget/ [...] Derhalben 
man bey den Historien der warhafftigen Heyligen betrachten soll/ Erstlich jhre Lehre/ Glauben 
und Bekändtnuß/ ob sie recht gewesen/ und umb der Warheit willen/ und Liebe zu Christo gelitten 
haben/ Oder ob sie mit Irrthumb verhafftet/ damit man die Warheit von der Lügen unterscheide 
[...]. Also mag der christlicher Leser erstlich dieser Calender halten für eine sonderliche Legenda 
sanctorum. Wiewol aber viel Legenden der Heyligen im Bapstthumb noch zu finden/ dareyn viel 
ungläubliches/ sonderlich von den München mit untergemischet/ also/ daß viel Legenden mehr 

11. ábra. Hondorff exemplum-
gyűjteményének címlapmetszete

   12. ábra. Metszet a Promptuariumból
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hatalmas exemplumgyűjtemény, de jól érzékelhető, erőteljes hagiografikus tartal-
mi vonásokkal: Promptuarium exemplorum. Das ist: Historien und Exempelbuch. 
Különösen az utóbbi volt nagyon népszerű, a 17. század fordulójáig közel húsz ki-
adása jelent meg.31 Címlapja is erősen érvényesíti a mártirológiai szempontot, a kö-
zölt metszetek hagyományos motívumrendszere jól bizonyítja ezt.

A Kirchenkalender sajátos változata volt a krisztianizált Fasti, amely verses for-
mában jelenítette meg az átértékelt, protestáns nézőpontú mártirológiát, ehhez az 
imitáció változatos formáit használja fel. Mivel itt gazdag poétikai-retorikai ha-
gyomány táplálta a műfajt, a kortárs protestáns, neolatin költészet legjobbjai is 
művelték. Szerzőik ennek a műfajtípusnak nagy szerepet szántak az iskolai okta-
tásban, latin nyelven. (Mivel ezek többnyire terjedelmes művek, versformájuk ál-
talában a görög-római költészetben, a verses epikában használatos hexameter vagy 
disztichon, esetleg a hendeca-syllabus volt.) Már az 1530-as évektől sürgeti írásu-
kat Melanchthon, leveleiben javasolja Eoban Hessusnak, Georgius Fabriciusnak. 
1556-ban dicséri ugyan Carolus Sigonius Fasti-feldolgozását filológiai erényei miatt, 
azonban sajnálja, hogy a protestantizmusból mindeddig hiányzott a hitújítás elveit 
követő Fasti. A zsoltárköltészetben is jelentős Nathan Chytraeus Fastorum ecclesiae 
christianae libri duodecim című műve 1573-ban jelenik meg először. Előszava tuda-
tos programot hangoztat, amely részben az antik forrásokhoz való kötődést fejti ki, 
részben a hamis és istentelen katolikus hagyomány helyett az új kegyesség igényét 
fogalmazza meg és határozottan elutasítja a katolikus mártirológiai-hagiográfiai 
előzményeket.32 Adam Siber ugyancsak termékeny és jeles neolatin költő, aki 1577-

 einem Mehrlein/ denn einer warhafftigen Historien gleich sind/ wie sonderlich in der Lombardica 
Historia zu finden. [...] Daß sie aber solten angefangen und geführet haben ein Möniches Eremitisch 
Leben/ und Gesetz deß Eheverbots/ Unterscheidt der Speise/ Gelübde/ new Gottesdienste/ Fasten und 
Casteyung zu Verderb jrer Gesundtheit/ Geisselung und Zerreissung ihres Leibsgliedern (wie lang 
hernach Abergläubische Früchtle deß Bapstthumb gethan/ erfunden und auffgericht haben/ davon 
haben sie gar nichts gewußt oder gesetzet/ hat jnen auch nicht davon gträumet.) Darumb billich 
solche Fabulosae Mendaces Narrationes auß Gottes Kirche weg zuthun und zuverwerffen sind/ mit 
ihren erdichten Teuffels Heyligen/ welche die Geistlosen Bäpste canonisiert/ und ihren Calendarium 
Sanctorum gesetzt haben/ zu Schmach und Lästerung deß ewigen Sohns Gottes Jesu Christi/ unsers 
einigen Mittlers/ Erlösers und Hohenpristers/ und seiner warhafftigen Heyligen/ Lehrer/ Bekennern 
und Märterer.” 

31   Heidemarie schade, Das Promptuarium exemplorum des Andreas Hondorff: volkskundliche Studien 
zum protestantischen Predigtexempel im 16. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1966.

32   Nathanis chytraei, Fastorum ecclesiae christianae libri duodecim, Hanoviae, 1594, Praefatio, 3/r: 
„[...] ex universo illo et vario rerum multiplicium cumulo, ea potissimum, et aliis interim relictis, mihi 
seligenda existimavi, quae et maximi momenti essent: et ad fastos Christianos proprie pertinerent: 
et quod caput est, quae ad sinceram quoque religionem et pietatem in animis legentium excitandam 
et confirmandam aliquid conducere posse viderentur [...] Primo igitur, quod in hoc genere negligi 
nequaquam potuit, operam dedi, ut festorum tam ecclesiae Iudaicae quam Christianae omnium, suo 
loco mentionem facerem: et doctrinas, et imagines ac ritus quoque illis proprios minime praetermit-
terem: nonnullorumque abusus quoque et superstitiones impias reprehenderem et exploderem [...]. 
Sanctorum quoque, ut vocant, qui Calendariis vulgo inscribuntur, paene omnium, de quibus certi 
aliquid constat, vitas, confessionem, supplicia, iis ubi oportuit locis inserui: magis ut consuetudi-
ni horum temporum et locorumq, quantum tamen salva pietate fieri posset, obtemperarem: quam 
quod pontificiam illam apotheosin; aut impiam, veroq Deo exosam mortuorum in precibus com-
pellationem approbarem.” Ezt a protestáns kritikai szempontot igen változatos módon érvényesíti 



36

ben zsoltároskönyvének második részébe illesztette a protestáns értelmezésű Fastit: 
Psalterium Davidis Prophetae, et Regis Hebraeorum, veteris translationis, cum lem-
matibus ac notis Adami Siberi. Acc. hymni festorum dierum insignium. Et fasti sacri, 
seu calendarium biblicum. 

Amint hiányolhatjuk eddig a protestáns mártirológia kutatásának érvényesülését 
a hazai tudományosságból, ugyanúgy hiányolja kötetünk több tanulmányának szer-
zője az európai protestáns mártirológia korabeli recepcióját a magyar reformáció 
műveltségéből. Erre az utóbbi jelenségre többféle válasz is adható. Sem máglyák nem 
lobogtak, sem a francia vagy németalföldi, angliai üldözéshez fogható retorzió nem 
sújtotta a magyar protestánsokat a 16. században, de olyan méretű és időtartamú 
belső konfliktus, konfesszionális, politikai szembenállás sem állandósult és pusztított 
a magyar társadalomban. Talán ez is oka a nyugati protestáns mártirológiai iroda-
lom viszonylag lassú recepciójának. (Dévai Bíró Mátyás pedig nagy „karriert” futott 
be a német mártirológiai irodalomban, ez azonban itthon elmaradt.) A társadalom-
történeti okok között szerepe lehet a tartós külső – politikai, katonai hódításnak 
– fenyegetettségnek, a gyorsan túlsúlyra jutó protestantizmus huzamos – különböző 
okokból bekövetkező – hegemóniájának. (Az még megválaszolatlan, hogy a tartó-
sabban – és többszörös függőségi rendszerben élő – üldözött protestáns közösségek 
körében, mint az antitrinitáriusoknál, létezett-e valamilyen mártirológiai tudat mint 
közösségi identitásforma, emlékezetkultúra.) A kötet tanulmányai is bizonyítani 
látszanak a késlekedő szegényes recepciót, különösen a 16. század szűkölködik a 
magyar nyelvű fordításokban, átdolgozásokban, bár a latin – és más – nyelvű for-
rásanyag jelenlétét külön kutatásnak kell megvizsgálnia, amely könyv- és könyvtár-
történeti föltárást igényel. (Annyi alapos kutatás nélkül is bizonyos, hogy Crispinus, 
Fox, Hondorff és Rabus műveinek számos példánya volt jelen a 16–17. században 
korabeli tulajdonosok és gyűjtemények anyagában, ezeknek jelentős része ma is haj-
dani helyén föllelhető, így Debrecenben, Sárospatakon, Kolozsvárott.)33 Sokkal át-

Chytraeus, bírálatában sokszor előbukkan a szerzetesség, életmódjuk, felesleges és hazug aszkézisük, 
általában a monasztikus egyház és a hagiografikus-mártirológiai hagyomány. A végképp elvetett 
mártírok helyett másokat illeszt be a naptári rendbe. Ennek vannak magyar vonatkozásai is, így 
nagy megbecsüléssel szól Hunyadi Jánosról, de a mohácsi csata áldozataként II. Lajos is mártiro-
lógiai színezetet kap augusztus 29-nél; a várnai csata veszteseként viszont II. Ulászlót határozottan 
elmarasztalja és „nem jár neki” mártirológiai értelmezés Cesarini befolyása miatt, inkább ostoba 
hiszékenységgel és esküszegéssel vádolja. Wolfenbüttelben a Herzog August Bibliothek T 555 Helmst 
8o jelzetű kötetét használtuk.

33   A kötetben szereplő tanulmányában említi P. Vásárhelyi Judit, hogy Szenci Molnárnak megvolt 
Crispinus egy levele: „Crespintől magától Molnár Albert levelet is őrzött abban a tekintélyes szemé-
lyiségek leveleit tartalmazó gyűjteményben, amely sajnos nem került a levelezéssel együtt a Magyar 
Tudományos Akadémiai Könyvtárába.” (Említi Szenczi Molnár Albert Naplója, levelezése és iro-
mányai, jegyzetekkel ellátva kiadta déZsi Lajos, Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1898, VII.) 
Ez nyilván a fokozott érdeklődést bizonyítja, a fordításra való felkészülés jelének is felfoghatjuk, 
akár német, akár svájci közegben szert tehetett arra, vagy netán Rabe herborni nyomdász révén 
juthatott hozzá, hiszen kiadója jelentette meg Crispinust latinul és németül is. Szenci Szíjgyártó 
Lukács – Szenci Molnár unokatestvére – is rendelkezett egy latin nyelvű Crispinus-kiadással, ame-
lyet nagy valószínűséggel Albert révén szerezhetett meg. Most a Nagykönyvtárban őrzik a példányt 
Debrecenben, címlapját mellékletként bemutatjuk, rajta a possessori bejegyzés (Sum Lucae C. 
Szenciensi postremum ab anno 1628), jelzete: Y 384.
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fogóbb és részletesebb könyv- és könyvtörténeti, olvasástörténeti föltárás szükséges 
azonban az elsődleges és másodlagos recepció fölrajzolásához, ennek a munkának 
még csak az elején sem járunk.

A korai kálvinista mártirológia recepcióját német földön majd csak a 16. század 
utolsó és a 17. század első évtizede gyorsítja föl, ekkor kezdődik az Histoire des 
Martyrs diadalmenete. Jean Crespin-nek Németországban csak 1606-tól volt teljes 
német fordítása, előtte szemelvényeket adott ki Christoph Rabe Herbornban néme-
tül, latinul; általában Hessen-Kassel, Pfalz, Nassau-Dillenburg, Bréma kiadói jelen-
tették meg. Ez nyilván összefügg a zweite Reformation ekkoriban fölerősödő folya-
mataival és kálvinista programjával, előtte a lutheránus közegben született hatalmas, 
kimeríthetetlen mártirológiai irodalom uralkodott.34

Ez magyarázza is Szenci Molnár elhatározását, amikor Crispinus magyarra fordí-
tását tervezi, hiszen működési területe ezekhez a német államokhoz, konfesszionális 
folyamatokhoz kötődik, maga sok mindenben a zweite Reformation törekvéseinek 
megvalósítója.

34   Burschel, 2004, 58–59. Először a zürichi származású Rabe adta ki 1590-ben Herbornban Crispinus 
részleges német fordítását, aminek később kilenc kiadása jelent meg 1682-ig ugyanitt. Paul Crocius 
is ennek a folyamatnak a részeként értelmezhető. Crocius a nassaui tartománygrófok nevelője volt, 
egész sorozatot készített Kálvin prédikációinak német fordításából. Vö. Gerhard meNk, Paul Crocius 
– Ein kalvinistischer Pfarrer in konfessionellen Zeitalter = uő, Zwischen Kanzel und Katheder: pro-
testantische Pfarrer- und Professorenprofile zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, Ausgewählte 
Aufsätze, Marburg, Jonas-Verlag, 2011, 651–676. Ebből az is kiderül, hogy Crocius először még 
Herbornban, a Rabe-kiadónál akarta kiadni a maga mártírkönyvét, de az meghiúsult. Ez nyilván 
ütközött Rabe kiadói-fordítói érdekei vel. Pedig a könyv megjelentetését pártfogolta VI. János nas-
saui tartománygróf, Matthias Martinius és Bernhard Textor is. Az 1606-os hanaui kiadás ajánlását 
Crocius hesseni Móricnak és feleségének, nassaui Juliannának ajánlotta. További kiadásai német 
területen – a zweite Reformation kálvinista térségeiben jelentek meg, de népszerű volt Svájcban is. 

13. ábra. Részlet Crispin művének címlapjáról
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3.

Korszakhatárt jelent a tridenti zsinat, amely sokoldalúan átgondolta a protestantiz-
mus mártirológiájára adandó választ és kiadványpolitikája igen offenzív polemikus 
folyamatot indított be.35 1563. december 3-án a zsinat fontos határozatot hozott De 

35   Peter Burschel, Paradise der Gewalt. Martyrium, Imagination und die Metamorphosen des nach-
tridentinischen Heiligenshimmel = Jahrbuch des Historischen Kollegs 2001, München, 2002, 139–
181.; uő, „Imitatio Sanctorum” Oder: Wie modern war der nachtridentinische Heiligenhimmel? 

14. ábra. J. Crispin mártirológiájának címlapja



39

invocatione, veneratione et reliquis sanctorum, et sacris imaginibus címmel. Petrus 
Canisius Martyrologium című műve jól mutatja az erősödő polémiát, ami a hitújítás 
és a katolikus tábor között kibontakozik. Viszonylag korán – már 1562-ben – meg-
írja művét, amely erőteljes vitát fogalmaz meg a protestánsok idő- és történelemér-
telmezése, mártírfelfogása ellen: Martyrologium. Der Kirchen Kalender, darinnen 
angezeigt werden die Christlichen Feste und Heiligen Gottes, beyder Testament, 
wie man dieselbigen durch das gantz jar in der Christenheit, von tag zu tag begeht, 
Auch mit verzeichnuß unzalbarer Heiligen, [...] Alles auffs newest [...] auß alten, 

warhafften, Catholischen büchern und schriff-
ten zusamen bracht.36 

Canisius jezsuitaként, a dillingeni jezsuita 
egyetem professzoraként kiemelt szerepet ját-
szik ebben az értelmezői folyamatban. A dillin-
geni Academia Hieronymitana volt a német bi-
rodalomban az első jezsuita alapítású egyetem, 
amely 1563/64-ben kapta meg a működéséhez 
szükséges engedélyeket a pápától és a császártól. 
Alapítója az az Otto Trusches von Waldburg 
kardinális, aki energikus képviselője és terjesztő-
je volt az ellenreformációnak.37 Adam Walasser 
1562-ben, Dillingenben datált ajánlása hangoz-
tatja a német nyelvű mártirológiák megjelente-
tésének fontosságát, mivel sokféle mártirológia 
lát napvilágot mostanában.38 Nyilván a protes-
táns riválisokra kell gondolnunk, ezért valóban 
gyors német nyelvű választ adnak a katolikus 
kiadványok. A jól áttekinthető, könnyen hasz-
nálható, forrásait gondosan megválogató német 
mártirológiák szükségesek. Terjedelmes elősza-
va (Erklärung unnd bevestigung Christlicher 

= Das Konzil von Trient und die Moderne, Hg. v. Paolo prodi und Wolfgang reinhard (Schriften 
des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 16) Berlin, 2001, 241–259.; uő, Der 
Himmel und die Disziplin. Die nachtridentinische Heiligengesellschaft und ihre Lebensmodelle 
in modernisierungstheoretischer Perspektive = Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 
17. Jahrhunderts, Hg. Hartmut lehmann und Anne-Charlott trepp (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, 152) Göttingen, 1999, 575–595. 

36   Dillingen, Sebaldus Mayer, 1562, 400 S. 8° Utóbb számos kiadása született Dillingenben és másutt 
is. 1638-ban Matthaeus Formica nyomdája is kiadta Bécsben, számos magyar vonatkozással meg-
bővítve. A DEENK 762.668 jelzetű kötetét használtuk.

37   Vö. Anton schindling, Johannes Sturm, das Gymnasium in Lauingen und die Jesuiten in Dillingen = 
Johannes Sturm (1507–1589): Rhetor, Pädagoge und Diplomat, Herausgegeben Matthieu ArNold, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2009 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation), 261–292.

38   canisius, 1638, Aij/v: „Es ist aber ein wunder, dieweil zu dieser zeit so unzahlbare Teutsche Bücher, 
gut und böß, außgehen, daß dis buch, so in Latein MARTYROLOGIUM genannt wird, so viel Jahr 
her begehrt, und doch unverteutscht, ja schier unbekandt bliben ist. Darumb für gut angesehen 
worden, daß zu hülff der frommen und wahren Christen, ein solcher Schatz den Teutschen mitgeteilt 
wurde.”

 15. ábra. Petrus Canisius mártirológiája 
(Kirchenkalender)
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Bekandtnuß von den Heyligen) – harminckét lapon keresztül – vitázik a protestán-
sokkal, sorra véve Luther, Melanchthon, Bucer, Oecolampadius, Zwingli mártírok-
ra, mártirológiára vonatkozó véleményét. Már a kezdő mondata erős elhatárolódás, 
konfesszionális identitás kifejezője: Wir Catholischen unnd alten Christen, ami – el-
utasítóan – nyilván a reformáció irányába mutat. A szentek ereklyéinek, képeinek 
kultusza dicső és méltó őrzője emlékezetüknek. Az előszó egyébként folyamatosan 
hivatkozik az emlékezet megőrzésének fontosságára, amely jól mutatja, hogy itt va-
lóban zajlik mindkét részről az Erinnerungskonkurrenz és -Politik folyamata.39 A 
szentek legendáit kiváló írók megbízható műveikben hagyták ránk. Tiszteletüket 
nemcsak legendáik, de relikviáik, templomokban és kolostorokban lévő képeik, 
szobraik, és a róluk szóló liturgikus énekek is őrzik. Megállapítása szerint saját ko-
rának számtalan megjelenő Kirchenkalendere (amit jelentős részben a protestánsok 
írnak) a mártírok tiszteletének tagadására, az egyház korábbi korszakának kigúnyo-
lására irányul. Ezért kell most bemutatnia az igazi kultusz jellemzőit, segítségére, vi-
gasztalására és megerősítésére lenni a hűséges és meg nem ingó igaz keresztényeknek 
(zu Trost und Sterckung aller recht Christglaubigen).

„Nézd, nyájas olvasó, milyen hatalmas az igazság, az ő ellenségeit kényszeríti, 
hogy bármely hazugságot és tévedést megbüntessen, a keresztényi tanítást és igazsá-
got pedig hogy megismerje és megerősítse. Azon kell csodálkozni, hogy a mostani új 
világ olyan vak és felfordult, hogy a kedves szenteket és az ő illendő dicséretüket és 
tiszteletüket eltörölni és megszüntetni akarja és az ember emlékezetéből kipusztítani 
és kiirtani. Kérdezed, hogyan? A régi, jámbor szenteket, mártírokat az egyházi kalen-
dáriumban kivakarják, ugyanabban helyettük az új kitalált szenteket vörös betűkkel 
beillesztik. Így az egyházban a régi legendákat mint mesekönyvet vagy hazugságot 
gyalázzák és elvetik [...]. Ez a horda és a szektavezérek (die Rotten und Sectenmeister) 
a képeket a templomokból kiszaggatják, kidobják és felgyújtják, ahogyan a régi ki-
átkozott képrombolók, sőt ahogyan az istentelen pogányok és a vérszomjas törökök 
ugyanezt tették. [...] Tehát meg fogja büntetni Isten a mostani világot, hogy az ön-
magát, saját értelmét elcsúfítja, egyik zűrzavarból a másikba zuhan, az reformálja 
és deformálja, megsebesíti, megsebesíti jobban a betegeket, minthogy gyógyítaná, 
elpusztítja szemmel láthatóan napról napra e világi és lelki értelemben, elhagyja az 
egyház régi épületét, és új hordák, szekták után szalad, [...] a szegény kereszténység 
általános szégyenére.”40

39   Uo., Vorrede, b2/v: „So ist auch klar und offenbar, daß man in der Catholischen Kirchen helt unnd 
braucht die Bildnussen der Heyligen, nemblich zu jhrer Löblichen Gedächtnuß [...] Uber solche 
Nahmen, Fest und Bildnussen der Heyligen, schemet sich auch die Catholisch Kirch nit, derselbigen 
Begräbnussen, Gebain und Heiligthumb in Ehren zu halten, zu jhrer Ehr und Gedächtnuß Kirchen 
und Stiffte aufzubawen und zu ziehren, jhre grosse Wunderzaizhen [...]”

40   Uo., Cij/r: „Sihe, freundlicher Leser/ wie gewaltig ist die Warheit/ daß sie auch ihre feindt tringt und 
zwingt/ etwan die Falschheit und Lugen zu straffen/ die Christliche Lehre aber unnd Warheit zu 
bekennen und zu bestättigen. Ist darumb größlich zu verwundern/ wie noch die jetzig newe Welt so 
blindt und verkehrt bleibt/ daß sie den lieben Heiligen jhr gebürlich Lob und Ehr abzustricken und 
zu nehmen so gar geneigt ist/ [...] auß der Gedächtnuß der Menschen zu reissen unnd außzutilgen 
sich befleißßet/ daß alles aber mit ihrem grossen Schaden unnd Schanden. Fragst tu als wie? Da hat 
man die alten frommen Heiligen im Kirchen Calender außgekratzt/ unnd an derselben statt die newe 
vermainten Heylige mit rothen Buchstaben hinein gestickt. Item die alten Legendt Bücher müssen 
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Lugen unnd Fabelbücher gescholten und verworffen sein. [...] Uber daß hat die Bildnussen auß 
der Kirchen gerissen/ hingeworffen/ und verbrent/ wie auch die alten verdampten Bildstürmer/ ja 
auch die Gottlosen Heyden/ unnd Bluetgierige Türcken dasselbig zu thun pflegen. Nun hat die sein 
Zucht angefangen/ daß für solche Christliche Bildnussen schier alle Häuaser und Stätt/ dem laidigen 
Sathan zu dienst unnd gefallen. [...] Also wird nun die jetzige Welt von Gott gestrafft/ daß sie durch 
jhren aignen für witz sich selbst zu schanden macht/ fält von einer unordnung in die ander/ ist jhr 
reformieren nur deformieren/ verwundert mehr die Krancken dann sie heilet/ verdirbt im Zeitlichen 

16. ábra. A szentek, mártírok kara Surius művében
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1570–1575-ben jelenik meg Kölnben Laurentius Surius De probatis Sanctorum 
historiis című hatalmas hétkötetes műve (kötetenként legalább ezerlapnyi terjedelem-
ben!), amely egyike a katolikus válaszoknak, amelyet adnak a protestáns mártiroló-
giai művek törekvéseinek cáfolatára, elutasítására.41 Az első kötet bevezetése forrásai 
között nevezi meg Canisius művét. A szentek életéről sokféle kézirat létezett eddig, 
ezek némelyike megbízhatatlan, zavaros és fel kell mutatni a protestánsok gyűlölkö-
dő és hazug rágalmai ellenében a szentek valódi forrásokra alapozott rendszerezését. 
Mindegyik kötet élén ajánlás áll, kétszer is XIII. Gergely pápa a címzett, ami mutatja 
a vállalkozás legmagasabb köröket megcélzó szándékát. A legfőbb pásztortól a sérült 
kereszténység helyreállítását reméli, bár rendkívül heves gyűlölettel és a lelkek meg-
mérgezésével kell szembenézni: ahol a pápát az Antikrisztussal azonosítják. A Sátán 
ártó démonai szállták meg a legelvetemültebb eretnekeket, akik felforgatták az 
Egyház szentségét és hagyományait, ezek között megnevezik Luthert, Melanchthont 
és Kálvint is. A többi ajánlás más olasz és német főpapoknak szól, valamint a kar-
thauzi rend elöljáróinak. A köteteket három-négy lapos Praefatio vezeti be, amelyek 
heves polémiát folytatnak a protestánsok hagiográfiát tagadó, mártirológiát átértel-
mezni kívánó álláspontjával. A magyar szentek közül szerepel itt Szent István, Imre, 
Gellért, Margit, és a legjelentősebb, Szent Erzsébet ábrázolása közel harminclapnyi 
terjedelemben (VI. Tomus, 442–478). Jacobus Montanus (1460–1534) a szerzője 
az Erzsébetről szóló terjedelmes résznek, akinek a kiválasztása sem lehet véletlen. 
Művét (Vita Sanctae Elisabeth, regis Hungarorum Filiae, Authore Iacobo Montano 
Spirensi) 1511-ben adta ki Marburgban, amely köztudottan az Erzsébet-kultusz ki-
emelkedő helyszíne. Ugyanakkor a reformáció éppen a század második negyedétől 
sokoldalú tevékenységet fejt ki az Entsakralisierung érdekében, és ebben kulcsszere-
pet játszik a protestáns Szent Erzsébet-recepció.42 

Montanus műve több szempontból is jó választás Surius számára: tekintélyes szer-
ző, aki kapcsolatban állt Erasmusszal, az 1520-as években maga hajlott a reformáció 
irányába, azonban szembekerült Lutherrel és szakított a hitújítással. Vagyis olyan 
szereplője saját korának, akit a reformáció ugyan megérintett, azonban visszatalál a 
római egyházhoz a veszedelmes eretnekségből, mintegy a hitben való állhatatosság 
– ám a kísértésekkel sikeresen megharcoló – hiteles példája. Az Erzsébet-életrajz a ha-
giografikus hagyományok szintézise (számos mártirológiai utalással), műfaji jellem-
zőik markáns érvényesítése, restituálása. Thüringiai Lajos itt egyértelműen keresztes 
háborúba megy az eretnekek – a kereszténység ellenségei – ellen, amiben Erzsébet 
feltétlenül támogatja. IX. Gergely pápa rokonszenvvel figyelte Erzsébet tevékenysé-
gét, és támogatta azt, számára a szenteket például állította.43 Assisi Szent Ferenc is 

und Geistlichen von Tag zu Tag augenscheinlich/ verläßt daß alt Haus der Kirchen/ unnd laufft den 
newen Rotten unnd Secten nach/ [...] zu gemeinem Schaden der Armen Christenheit.”  

41   A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár D65 jelzetű példányát hasz-
náltam.

42   A szerzőnek jó kapcsolatai voltak a német humanistákkal (Willibald Pirckheimer), művelte a neola-
tin költészetet, Erzsébet-tárgyú antik mértékű verse (De Sancte Elizabeth preconijs atque virtutum 
insignibus, Ode dicolos) sok kiadásban megjelent.

43   III. Tomus, 496: „[...] piis vero plurimae venerationi, in tantum, ut & Pontifex Maximus Gregorius 
nonus, audita fama virtutum eius, tanquam filiam sub Apostolicae sedis protectionem assumpse-
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példaképe volt Erzsébetnek. Mindig tisztelte a szenteket, mártírokat, akik követendő 
eszményei voltak, relikviáikat, képeiket, szobraikat felkereste és gondozta, ápolta, 
másokat is arra intett. Kegyhelyeiken a liturgia egyik fő feladatát ebben jelölte meg.44 
Erzsébetre is jellemző a Christiformitas és a praesentia Dei átélése.45 Már életútját is 
csodák kísérték, halála után azok folytatódtak sírjánál, amely kegyhellyé és zarán-
dokhellyé változott. Ennek hosszadalmas bemutatása zárja az életrajzot. Mindez fel-
tétlenül összefüggésbe hozható az ekkor zajló protestáns Szent Erzsébet-recepció ese-
ményeivel, amelyeknek súlypontja Türingia, Szászország, és Nagylelkű Fülöp tevé-
kenysége következtében egyre erőteljesebben Hessen-Cassel fejedelemsége, Marburg. 
(Ez kiterjed irodalmi és képzőművészeti műfajok sokaságára, a kulturális és politikai, 
udvari reprezentációra.) Ebben az esetben jól megfigyelhető a Peter Burschel, Thomas 
Fuchs és mások által is vizsgált emlékezetpolitika (Erinnerungspolitik) és emlékezet-
konkurencia (Erinnerungskonkurrenz) érvényesülése, amely az emlékezethelyekért 
(Erinnerungsorte) vívott sokoldalú küzdelem nek is tartalmazza az elemeit. Ez Erzsébet 

esetében különösen jól érzékelhető, hiszen 
Mon tanus (Surius) visszaállítja a hagiografi-
kus nar ratívát,  amelyet  a  reneszánsz (Eoban 
Hes sus, Johannes Ferrarius Montanus) és a 
protestantizmus (Dillich, Lautze) erősen meg -
gyengített, illetve átértel mezésére törekedett. 
Erzsébet esetében különösen jól megfigyelhe-
tő a narratívák és műfajok sokaságának hasz-
nálata,  amelyek  a  klasszikus  hagiográfikus  
legendától ívelnek a reneszánsz szinkretizmu-
sán át a hesseni udvari történetírás műfaji jel-
lemzőiig (Dillich, Lautze). De esetében a kul-
turális emlékezet és az emlékezethely átalaku-
lása, radikális átértelmeztése is látványosan 
bizonyítható. Melanchthon éppen úgy verset 
ír hozzá, mint ahogy Eoban Hessus heroidá-
jának is hősnője.46

rit, assumptam Christi sacerdotem Conrado Marpurgensi commendauerit, commendatae solatium 
pariter & adhortationem adhibuerit, docueritque eam, propositis sanctorum exemplis, patientiam, 
castitatem, perseverantiam seruare, ac animo saepius agitare, non esse aliud ad beatitudinem con-
sequendam iter, quam quod Christus sanctique omnes indefesso labore, vigilantique studio praetri-
uerunt [...] legitimam sacri profectus viam edoceri.”

44   VI. Tomus, 501: „Quanquam autem Eilsabeth sanctorum reliquias pro Christiano more cereis & 
thure studiosissime venerabatur, nummis etiam, quos manuum labore conquisisset, ad aras reveren-
ter oblatis: visa tamen est sumptuosiora simulacra non admodum probare, ut etiam coenobitis qui-
busdam paupertate professis, in sanum ipsorum ingressa, obiecerit anaglyptica opera ac sumptuosas 
imagines, dicens precium curandis pauperum corporibus adhibendum esse, sanctorum memoriam 
religiosius animo, quoque exteriore cultu habendam. Itidem cuidam praesens simulacrum, quod 
arte simul & precio excellere videretur, laudibus prosequenti: Ego, inquit, veritatem rei huius animo 
teneo, cuius tu iconem foris tantopere miraris.”

45   Uo., „Christus Iesus illi iucundissime apparuit, dicens. Audit caelestes melodias, pariter ipsa cantans.” 
46   Vö. imre  Mihály,  A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár 

Albert műveiben = uő, Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protes-

17. ábra. Árpád-házi Szent Erzsébet 
Goldturm művében
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A kutatás jelenlegi fázisában a 16–17. századi – hazai és külföldi – neolatin forrás-
anyag nem eléggé feltárt, ennek ellenére a mártirológiai irodalom lehetséges részé-
nek kell tekinteni az ott fellelhető műveket, műfajokat is. Különösen a török elle-
ni küzdelem, az „antiturcica”-irodalom rejthet sok idevágó művet, szempontokat. 
Tapasztalatunk szerint a korszak retorikai irodalma is gazdag forrásanyagot tartal-
mazhat. Elegendő csak a jelentős nyugat-európai rétoriskolák magyar vonatkozású 
anyagára gondolni Wittenbergben, Strassburgban; Melanchthon, Johann Sturm, 
Melchior Junius művei, magyar peregrinusok itt publikált írásai szorosan kapcso-
lódnak ide. Zrínyi Miklós mártíriumértelmezése ezekben jól láthatóan formáló-
dik.47 E művekben a török elleni küzdelem állandóan a felszínen tartja a mártírium 
értelmezésének valamilyen formáját, és ez tompítja, rejti a felekezeti sajátosságokat: 
vagyis a protestánsok közismert tartózkodása ebben a tekintetben nem érvényesül. 
A török elleni küzdelem kifejezése protestáns szerzők esetében is jobban utat nyit a 
mártirológiai értelmezésnek, témák, műfajok sokasága jelzi ezt. Pl. a Balassi fiú kat 
parentáló 1595-ös bártfai antológia is ebbe az irányba mutat, számos eleme márti-
rológiai színezetű. Kicsit korábban ennek nyomait már ott láthattuk az 1587-es 
wittenbergi Zrínyi-albumban is. Ezekben a művekben a mártírium a keresztény-
ségen kívülre irányul, annak megosztottsága, ellentétei a legritkábban jelennek 
meg. Ebben a forrástípusban inkább a nagy közösségi identitásformák kifejezése, 
megformálása kap ösztönzést a mártirológia antropológiai modelljétől és a retorika 
nyelvi, beszédművészeti eljárásaitól, a latin nyelvű közeg gyakran alkalmazza szink-
retizmus módszereit is. Nagy hatású irodalmi toposzok váltak részben mártirológiai 
jellegűvé, így a Querela Hungariae, de ez jelent meg a 17. század végén Georgius 
Peucerus és Christophorus Mazarius műveiben is. 

Arra is találunk példát, hogy kifejezetten mártirológiai művek a törökkel vívott 
küzdelmet mártirológiai értelmezéssel látják el, bekapcsolják ebbe a jelentéskörbe. 
Ezt láthatjuk Crispinus Martyrologium. Complectens memorabilissima praecipuo-
rum Martyrum, dicta et facta című művének hanaui kiadásában, két fejezete is ezt 
tárgyalja: De persecutione Christianae Ecclesiae diuturna sub Mahometanis illis 
Saracenis, De Persecutione Christianorum sub Turcis.48 A két fejezet számos törté-
nelmi esemény kapcsán emlegeti a magyarokat (Várna, Nándorfehérvár, Szigetvár 
védelme), bár szemlélete meglehetősen birodalmi nézőpontú (V. Károly törökellenes 
érdemei), előkerül Hunyadi János és Cesarini bíboros is.

tantizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád Tiszáninneni Református Kiadó, 2012, 255–281.
47   imre Mihály, A török–magyar háborúk témája a XVI–XVII. századi nyugat-európai retorikai iro-

dalomban = uő, 2012, 45–67.
48   Hanoviae, apud G. Antonium, é. n. Y 384 jelzetű példányát a Tiszántúli Református Egyházkerületi 

és Kollégiumi Nagykönyvtárban tanulmányoztuk: 59–65, 70–81. Jó néhány Crispin-kiadást átte-
kintettünk, de ez a törökellenes mártirológiai értelmezés legtöbbjükre nem jellemző, vagyis ez más 
típushoz tartozik. Meglehet, különbség van a francia, német és svájci kiadások között ebben a 
tekintetben, inkább a németországi kiadványok fogékonyabbak, érzékenyebbek erre a szempontra. 
A hanaui kiadók igen tájékozottak ebben a vonatkozásban: pl. Bonfini-kiadások (1606), más anti-
turcica témájú művek jelennek meg gondozásukban. 
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A magyar(országi) mártirológiának láthatóan van egy második korszaka – talán 
a legjelentősebb – a 17. század utolsó harmadában, amely nagyjából egybeesik az 
egyik leghosszabb és legkeményebb protestánsüldözés korszakával, az egyháztörté-
netírás ezt hagyományosan (bár nem pontos fordítással) persecutio decennalisnak, 
gyászévtizednek nevezte. Jóllehet a jelen kötet írásainak többsége erről a korszakról 
szól, mégsem tudunk eleget. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyar(orszá-
gi) szereplők révén rendkívül erősen kibővül ennek a mártirológiai korszaknak a 
szellemi és valóságos topográfiai színtere: Itália, Svájc, Németország, Hollandia, 
Anglia és kisebb részben Franciaország jelentős szerepet játszik ebben a folyamat-
ban. Másfelől ezekben az országokban gyors és intenzív érdeklődés jelentkezik a 
magyar mártirológia iránt a nemzetközi tudományosság nyelvein (latin, német, 
francia, angol, holland). Jól példázza ezt a – magyar vonatkozású – mártiroló giai 
irodalom svájci virágzása, amely a legtekintélyesebb szerzők támogatását élvezi, 
műveik kiterjedten foglalkoznak magyar témákkal. (Különösen Johann Heinrich 
Heidegger szerepe kiemelkedő e tekintetben, aki a magyarok mártíriumát majd a 
nantes-i ediktum visszavonása után a franciák számára tekinti példaadó mintakép-
nek. Heidegger mártirológiai művének francia nyelvű változatai születtek: francia 
fordítása jelenik meg kétszer is Genfben, német nyelvű fordítása is készült ugyanen-
nek a nagy összefoglalásnak.)49 A mártírium 16. századi formáinak, értelmezésének 
markánsan új korszaka a gályarabok európai története. Az időszak egyben a Szent 
Bertalan-éjszaka centenáriumával közelítően egybeesik, közel vannak egymáshoz. 
Izgalmas új kontextus keletkezik ezáltal, a magyar gályarabok története része egy 
nagy európai összefüggésrendszernek, amelynek számos párhuzamos eleme van. 
Ezzel szinte azonos időben a hazai egyházi irodalomban is megsokasodnak a hason-
ló témájú, magyar nyelvű művek. Mindez ráadásul párhuzamos a századvég nagy, 
megrendítő történelmi folyamataival, eseményeivel: török elleni háborúk, Erdély 
hanyatlása, korai kuruc mozgalmak.

Az is egyre világosabb, hogy a „gályarab-irodalom” eddig is sokfélének tudott ha-
talmas halmaza még összetettebb. A nyelvi sokféleség (magyar, német, latin, francia, 
holland, angol) mellett kirajzolódik egy markáns felekezeti elkülönülés is, a reformá-
tus és evangélikus között nemcsak eltérés, de halványabb, erősebb konfliktus is felfe-
dezhető. Az is nyilvánvaló, hogy a kiszabaduló foglyok más-más időpontban, másfelé 
keresik boldogulásukat, más-más narratíváját hozzák létre a fogság-szabadulás-sza-
badítás-szökés-száműzetés történetének. (Mártirológiai értelemben majd jelentős kü-
lönbség mutatkozik e fogalmak között, amit maguk a szereplők érzékelnek és fogal-
maznak meg önmagukról, vagy mások róluk. Jól mutatják ezt Johann Simonides, 
Tobias Masnicius és Georg Lani művei.) A Pozsonyban megszentenciázott, elítélt 
evangélikusok közül sokan távoztak Németországba. Ott jelentős publicisztikai, 
szépirodalmi tevékenységet fejtettek ki latin és német nyelven, amely művekben a 
mártirológiai gondolatkörnek sok változatát olvashatjuk. A nekik menedéket, se-

49   Erre vonatkozik jelen kötetünkben a Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben 
című tanulmány.
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gítséget nyújtók közössége is eltérő kulturális nyilvánosságot ajánl, teremt meg szá-
mukra; ebben is erőteljes különbség mutatkozik az evangélikus és református közös-
ség között. (A német kulturális nyilvánosság óriási intézményi-személyes potenciálja 
roppant változatos narratívákat fogad be, ösztönöz és terjeszt.) A mártirológia el-
méleti reflektáltságának jele, ha megjelenik egyetemi disputációk tárgyaként is olyan 
szerzők tollából, akik maguk is elszenvedői voltak az üldöztetéseknek. Meglepő, de 
csak felvidéki – német ajkú – evangélikus szerzők művelik e disputáció műfaját né-
met egyetemeken, magyar ajkú református szerző tollából ilyen munka nem születik 
sehol sem. A narratívák rendszerében éppúgy helyet kap az eszkatologikus, biblikus, 
mint az egyházpolitikai, egyháztörténeti, államelméleti vagy a belletrisztikus látás-
módok, eljárások számos változata, ezek kontaminációja. Korábbi felekezeti-közös-
ségi identitásmodellek (fertilitas Hungariae, propugnaculum Christianitatis) hatnak 
folyamatosan, vagy telnek meg új tartalmakkal. 

Ennek a forrásanyagnak a nemzetközi kutatás eszközeivel való feltárása, vizsgá-
lata feltétlenül indokolt a jövőben. A mártírium, persecutio elbeszélésének nagyon 
változatos narrációs formáit használják latinul, németül, amelyek kiterjednek a bib-
likus-kegyességi műfajokra (imádság, meditatio, lamentatio, planctus, threnodia) 
éppúgy, mint a latin nyelvű – erősen szinkretisztikus – reneszánsz műfaj-imitációkra. 
(Pl. az Argonauták történetét applikálják a mártírok szenvedéseinek elbeszélésére 
mint Christophorus Mazarius, Ludovicus Lucius, Johann Simonides, vagy hossza-
dalmas, mesterkedő vergiliusi centót írnak, mint Georgius Peuker.50 Simonides szö-
késük után a nápolyi-itáliai környezetnek – a mártirológiai irodalomban – egyedi 
ábrázolását teremti meg, amely nem eszkatologikus, hanem kulturális jelentésű em-
lékezethelyként értelmezi Nápolyt és Itáliát.) E sokféle narratíva eredményesen és 
újszerűen kutatható a kulturális emlékezet, de az emlékezethely-kutatás módszertana 
és eljárásai alapján is.51

Az is valószínűnek látszik, hogy azok a közösségi identifikációs formák, amelyeket 
a mártirológia segítségével „beszéltek el” a magyar protestánsok, a 17. század végén 
fokozatosan erősen megváltoznak. Ugyanez természetesen elmondható a mártiroló-
gia nemzetközi műfajairól, fogalomhasználatáról is, így például a nantes-i ediktum 
visszavonása körül keletkező irodalom is jelentősen átalakul. Ennek egyik megha-
tározó oka az, hogy a bibliai hermeneutika eszközeivel, vagy reneszánsz, késő rene-
szánsz imitatiós eljárásokkal, retorikai-poétikai eszközökkel csak részben fejezhető 
ki az a politikai-államelméleti kérdéskör, ami ehhez szükséges. Másrészt fokozatosan 
megváltozik az eszkatologikus dimenzió súlya, értéktudata, amiben eddig  alapvetően 
értelmezte önmagát a mártirológia antropológiája és temporalitása. Jelenleg még 

50   Christophorus mazarius, Jasones Pannonici, Wittenberg, C. Schrödterus, 1676, RMK III 2786; 
Georgius Peuker, Ecclesia praeprimis in Hungaria, gravem Persecutionem patiens, triste suum 
Fatum deplorat, ac Misericordiam Divinam implorat. Centone Virgiliano representata a G. P., 
Wittebergae, J. Borckard, 1674, RMK III 2678.  

51   Most nem célunk a megjelent kötet tanulmányai alapján az új kutatási eredmények tételes számba-
vétele. Annál inkább nem vállalkozunk erre, mert a kutatási program következő állomásaként 2014 
novemberében újabb konferenciát rendeztünk ebben a tárgykörben, amelynek anyagát következő 
konferenciakötetünkben kívánjuk megjelentetni. Az ott elhangzott előadások a felsorolt témacso-
portok valamelyikéhez tartoznak, abban jelentenek előrelépést. 
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csak sejtéseink vannak arról, hogy ennek a nemzetközi mártirológiai irodalomnak 
milyen volt a magyarországi recepciója (a módszeres könyv- és olvasmánytörténeti 
vizsgálatok hiányoznak), milyen szakaszai, csomópontjai léteztek. 

A kötet tanulmányainak döntő többsége a 17. század utolsó harmadához kapcso-
lódik, a bemutatott szerzők és műveik legtöbbje a magyar puritanizmus valamely 
vonulatához kötődik, jellemzőiket meghatározza. Alighanem különleges sajátossága 
e viszonylag kései mártirológiai irodalomnak (talán még Európában is), hogy ennyire 
a puritanizmus szabja meg jellemzőit, antropológiai fogalmait, műfajait, nyelvezetét. 
(Szöllősi Mihály, Czeglédi István, Köleséri Mihály, Nógrádi Mátyás, Pósaházi János, 
Szőnyi Nagy István, Bethlen Miklós művei szólalnak meg a kötet tanulmányaiban.) 
A puritanizmus ugyanakkor igen nagy hatású a 17. század nagy közösségi identitá-
sainak megformálásában, működtetésében, voltaképpen a nemzettudat sajátos alak-
zatainak létrehozásában, ebben a folyamatban a mártirológia hatékonyan szerepel. 
Egyre nyilvánvalóbb tanulsága kötetünknek, hogy a nagy közösségi identitásoknak 
mélyen meghatározó religiózus gyökérzetük van, a nemzettudat alakzatai sem írha-
tók le ezek nélkül: a 17. században ezt magyar környezetben, magyarul nagy haté-
konysággal a puritanizmus és mártirológia gazdag interferencia-rendszere szervezi. 
A puritanizmus antropológiai rendszere az individuális, legbensőségesebb élettörté-
net, vallomásosság elbeszéléséhez, kifejezéséhez is hatékony eszközöket alkalmaz, 
narratívákat, műfajtípusokat (imádság- és emlékirat-irodalom) használ, amelyek 
ugyancsak levezethetők sok tekintetben a mártirológiai elbeszélésekből. Olyan ki-
emelkedő életmű származtatható lényeges elemeiben a puritanizmus mártirológiai 
olvasatából, mint a Bethlen Miklósé. 

A mártirológiai irodalomban kialakult narratívák sokfélesége és polemikussága 
egyre inkább közismert, de fontos kutatási feladat ennek vizsgálata már a 16. szá-
zadtól kezdődően (hagiográfia contra mártirológia), amelyben meg kell jeleníteni az 
egyes felekezetek (protestánsok-katolikusok) között zajló vitákat, de a protestáns tá-
boron belüli konfliktusok feltárása is sok eredményt hozhat. Ez utóbbi még a „gálya-
rab-irodalom” vonatkozásában sem kellően feltárt, holott nemzetközi – ugyanakkor 
hazai vonatkozású – forrásanyaga jelentős. 

A kora újkorban a konfesszionális mozgások, ütközések közegében gyakori mind 
az individuum, mind valamely közösség szintjén a hitváltás/hitváltoztatás döntésének 
meghozatala vagy elfogadása (esetleg kikényszerítése): a konverzió. Ez a közös ségi 
és egyéni identitás szintjén is erős intellektuális, morális és spirituális késztetéseket, 
reflektáltságot gerjeszt, amelyek saját verbalizálható, elbeszélői formákat teremte-
nek. Ez a konverziós irodalom azonban szoros kapcsolatban van a mártirológiai 
narratívákkal, gazdag összefüggésrendszerük értelmezése még hiányzik. (Otrokocsi 
Fóris Ferenc életműve erre bőséges lehetőséget kínál, amely páratlan módon egyesíti 
a protestáns mártirológia, majd a konverzió katolikus narratíváját úgy, hogy később 
a korábbi protestáns mártirológia visszavonását végzi.) 

A mártírium értelmezésének polémiája is jelen van a magyar közegben, ezt jól mu-
tatja a gályarab-irodalom – eddig még kellő mélységben nem kutatott – számos műve. 
Katolikus oldalon megtaláljuk az ellenérveket, ezek között kiemelkedik Otrokocsi Fóris 
Ferenc szerepe, aki izgalmasan egyesíti életművében a mártirológia és konverziós iroda-
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lom szövevényes kapcsolatát. Annál is inkább, hiszen – éppen református korszakában 
– számos munkájában és megnyilatkozásában jelentős szerepet játszott üldözetésük, 
fogságuk mártirológiaértelmezése és -felmutatása a nemzetközi közvélemény számára: 
egyéni és közösségi identitásuknak ez a legerőteljesebb attribútuma. Konverziója után 
számos latin nyelvű művében jól kirajzolódik ez az átértékelő elhatározás. (Examen 
reformationis[...]) Magyarul az 1699-ben kiadott, az Isten előtt járóknak tökelletes-
sége: Avagy igaz kegyességnek és szentségnek úttya című műve is érinti a kérdéskört. 
A kötetben polémia körvonala érzékelhető, többször is megjelenik a mártírium korábbi 
fogalmának átértelmezése. Tauler és Suso szerint azonban nem a külső szenvedéseket 
elviselők az Isten előtt igaz mártírok: „Jóllehet (ugy mond) sok vétkekben részeseknek 
tartyák ezek magokat; de Isten előtt igaz és NAGY MARTYROMOK; holott senki elött 
nem kétséges, hogy sokkal keservesebb fajdalmat szerez az illy szüntelenül való (belső) 
nyomorgatás, hogy nem mint a’ hóhérnak a’ nyakon egyszer vett vágása.”52 Ebben az 
esetben valóban tetten érhető az 1694-es fogadalom, amely a revidealni, és a’ Catholica 
Hit szerint corrigalni és conformalni programját ígérte.53 Otrokocsi mellett más szerzők 
műveiben is megfigyelhető a protestáns mártirológia polemikus elutasítása, valószínű, a 
hitviták is jobban értelmezhetők mártirológiai megközelítéssel. Ugyanilyen nóvumot je-
lenthet a pietizmus mártirológiai elveinek, szerzőinek, műveinek bemutatása, amelyről a 
német kutatás mostanában egyre több eredményt publikál, amelyben új – a korai felvi-
lágosodás irányába mutató – vallásfilozófiai megfontolások érvényesülnek. (Különösen 
Gottfried Arnold életműve gazdag ebben a tekintetben, és magyar vonatkozásai is szá-
mottevőek.)

Az 1973–1974-es évforduló fölerősítette az érdeklődést, az „egyházi” (In Memo-
riam eliberationis verbi Divini Ministrorum Hungaricorum ad triremes con dem-
natorum MDCLXXVI) és „világi” (Galeria Omnium Sanctorum) tudományosság 
1976-ban külön-külön emlékezett a korszakra. A témakör idegen nyelvű irodalmát 
áttekintő legutóbbi bibliográfiai összegezés (In Memorim eliberationis[...]) szerint 
1671–1681 között mintegy százötven nyomtatott mű jelent meg, amihez még a – 
csak részben felderített – kéziratos anyagot hozzászámíthatjuk.54 Ez a tekintélyes 
forrásanyag sok tekintetben még kiaknázatlan. Ezekről a szerzőkről és műveikről 
legtöbbet eddig az egyháztörténet-írás mondott el. Azonban e bonyolult műfajrend-
szer eszmei-teologikus, liturgikus-esztétikai, egyéni és közösségi identitásformákat 
használó-teremtő-átalakító jellemzőit még csak kevéssé derítette fel és értelmezte a 
kutatás, az további feladat a kultúratudomány egésze számára. Visszatekintve azon-
ban ma már világos, hogy az évforduló ünneplésén túl jelentős deficit maradt ránk, 
amely az akkori tudományos szerkezet torz adottságaiból, kényszereiből származik, 

52   otrokocsi Fóris Ferenc, Isten előtt járóknak tökelletessége: Avagy igaz kegyességnek és szentségnek 
úttya, Nagyszombat, 1699, 144. RMK I 1547. Vö. jelen kötetünkben erre vonatkozik Otrokocsi-
tanulmányunk.

53   Vö. kötetünkben „A konverzió nyelve? A misztika nyelvhasználata Otrokocsi Fóris Ferenc Isten 
előtt járóknak tökélletessége című művében” tanulmánnyal. 

54   Opere Ladislai mAkkAi, Josephi bArCZA ac Joannis csohány directoris et collaboratorum Instituti 
Historiae Reformationis Europae Medio-Orientalis Collegii Doctorum Ecclesiae Reformatae in 
Hungaria, Budapestini, Editio Sectionis Typographicae Officii Synodalis Ecclesiae Reformatae in 
Hungaria, MCMLXXVI.
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tehát az újraolvasásnak és -értelmezésnek mindenképpen eljött az ideje. Ezt jelen 
kötetünk tanulmányai is bizonyítják, de még ezzel együtt is nagy feladatok tornyo-
sulnak előttünk, hiszen alig vetettünk pillantást a külföldön megjelent nem magyar 
nyelvű (latin, német, holland, angol, francia) mártirológiai vonatkozású művek so-
kaságára. 

Az 1976-ban rendezett nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza a Rebellion 
oder Religion? című tanulmánykötet.55 Különösen Fabiny Tibor, Bucsay Mihály, 
Zsindely Endre és Hans Schaffert tanulmányai tanulságosak a szempontunkból. 
Megjegyzendő azonban, hogy a kötetben egyáltalán nem jelenik meg a korszak bár-
mely jelenségének mártirológiai értelmezési lehetősége, egyetlen szerző sem véli ezt 
relevánsnak vizsgált forrásai alapján, vagy nem érzékeli a rá utaló fogalom- és nyelv-
használatot. (Ennek okai nyilván számosak és összetettek, amelyre csak a megújuló 
kutatás válaszolhat. Talán annyi megkockáztatható, hogy sajátos „farkasvakság” 
összegeződött ebben a mártirológiai diskurzust feltűnően kerülő, mellőző látásmód-
ban.) A konferenciakötet megjelenése óta azonban ebben a tárgykörben született 
szakirodalmi eredmények hasonlóképpen alig érzékelik a mártirológiai vizsgálati 
szempont lehetőségét. 

Egyelőre nagyon hiányos a 18. század – mind kéziratos, mind nyomtatott – forrás-
anyagának feltárása, jelenségeinek leírása, értelmezése; így csak óvatosan mondha-
tunk valamely bizonyosságot ennek a korszaknak a jellemzőiről.56 Pedig nem tűnik el 
a mártirológiai diskurzus, a számos joghátrányt és megtorlást elszenvedő protestán-
sok sokban az előző század folytatását élik meg. Erős cenzurális tiltások és ellenőrzött 
kulturális nyilvánoság fékezi a mártirológiai műfajok megjelentetését; a kulturális 
emlékezet hagyományokat építő és fenntartó tevékenysége is megszakad vagy válik 
töredezetté. Ismerünk olyan cenzori listát, amely az 1730-as, 1740-es években vissza-
felé cenzúrázza a protestáns mártirológiát, Szőnyi Nagy István Mártirok Coronája 
és a Kegyes Vitéz… olvasása nemkívánatos. (Különösen Gusztáv Adolf mártirológiai 
értelmezése – és annak lehetséges magyar jelentése, párhuzama – minősül ekkoriban 
elfogadhatatlannak.) Erősen megnő egy újabb kéziratosság, másolatokban csempé-
szik a nyomdákból kitiltott műveket, ezeknek még a számbavételéig sem jutottunk 
el, így azt sem tudjuk, milyen változás következik be a mártirológia alapvető fogalmi 
rendszerében. A Narratio Brevis Bod Péter-féle magyar fordításának nagyon sok kéz-
iratos másolata (és változata) készül ezekben az évtizedekben.57

A mártirológia kiváló kutatója, Peter Burschel még mindig keveselli a mártiro-
lógia kutatásának nagyon releváns, lehetséges eredményeit és azok felhasználását. 
Szerinte, bár a konfesszionális hagyományképződés folyamatában a történelmi kuta-

55   Die Vorträge des Internationalen Kirchenhistorischen Kolloquiums Debrecen, 12. 2. 1976. Edd. Peter 
bArtoN und László mAkkAi, Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1977.

56   Győri L. János legújabb, jelentős kutatási eredményei a 17–18. század mártirológiai témáira vonat-
koznak: győri L. János, Református identitás és magyar irodalom: Irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok, Budapest, Kálvin Kiadó, 2015. Különösen a Mártírium és magyar református kegyes-
ség című fejezet négy tanulmánya tartozik a tárgykörhöz: 165–224.

57   Ebben a tekintetben komoly előrelépést jelentett 2014-ben rendezett konferenciánk, amelynek elő-
adásai közül több irányult éppen erre a korszakra és szerzőire. (Bod Péter művei is ezek közé tartoz-
nak.) A konferencia anyagát tartalmazó kötet megjelenése rövidesen várható.
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tás érdeklődése és az emlékezetpolitika ismerete az elmúlt évek folyamán jelentősen 
gyarapodott, és amellett a protestáns mártirológia szerkezeteti funkciója újra és újra 
figyelmet kapott, megerősíthetjük, hogy ennek a fogalomnak jelentés- és konszenzus-
alapító potenciálja még csak a kezdetén áll. 

Úgy összegezi megfigyeléseit, hogy a kora újkori protestáns mártírium elsősorban 
a nyugat-európai térségben hatott, ugyanitt kutatta eredménnyel a tudományosság, 
vagyis nincs tudomása a mártirológia máshol ható, érvényesülő szerepéről, jelentő-
ségéről. (Pedig a 17. századi magyarországi mártirológiai korszak lényeges forrásai 
nem magyar nyelven széles körben, számos európai gyűjteményben és könyvtárban 
hozzáférhetőek.) Kötetünk értékei reményünk szerint éppen ennek a kedvezőtlen 
megítélésnek erőteljes cáfolatául szolgálnak és dokumentálják kapcsolódásukat a 
nyugat-európai forrásaikhoz, az ottani kutatási eredményekhez.58 

58   Burschel, 2004, 9: „Hinzu kommt, daß das frühneuzeitliche Martyrium in erster Linie für den 
westeuropäischen Raum historisch untersucht wurde – und das auch nur selten methodisch ela-
boriert und in größerem Umfang: so vor allem von David el Kenz für Frankreich und von Brad 
Stephan Gregory für Frankreich, England und die Niederlande, wobei El Kenz ausschließlich das 
protestantische Martyrium und seine Protagonistinnen und Protagonisten in dem Blick nimmt, wäh-
rend Gregory eine konsequent bekenntnisübergreifende Perspektive verfolgt, ohne allerdings das 16. 
Jahrhundert zu verlassen.”
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consolatio és rePrezentáció –  

mártírok vigasztalása zürichBen

Ecclesiam Deus per crucem, 
persecutiones et martyria propagat. 

[...] spectaculum gloriosum  
praebuerunt Deo, Angelis & hominibus[...] 

[...] theatrum mundo, Angelis  
& hominibus facti sunt [...] 

Johann Henricus Heidegger

1.

1678-ban jelent meg Zürichben David Gesner nyomdájában a Consolatio Christiana 
S. Martyrum, Omniumque Persecutiones sustinentium című hatvanegy lapos érte-
kezés.1 A hosszadalmas címből kiderül, hogy két Heidegger-tanítvány disputáját 
olvashatjuk a kiadványban. (A tanítványok nem futhattak be jelentős szellemi-tu-
dományos pályát, ennek semmi nyomát sem találtuk.) 

Tehát a szokásos egyetemi módszert követve Heidegger két tanítványa: Johann 
Heinrich Ziegler és Felix Brunnerus disputált professzoruk irányítása alatt, amit va-

1   Az írás a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen), (rövidítése 
a továbbiakban: TREKN) F 289 jelzetű kolligátumában található, annak 12. darabja. Teljes címe: Ex 
Dei Verbo, Protrepticis & Consolationibus S. Patrum, aliorumque ad Martyres, ipsorum denioque 
S. Martyrum veterum & recentiorum emortualibus dictis asserta. Quam Spiritus S. Paracleto duce 
et auspice, Placido eruditorum examini subjicit JOH. HENRICUS HEIDEGGERUS, SS. Theol. D. 
& P. P. Respondente JOH. HENRICO ZIEGLERO, V. D. M. Assumente FELICE BRUNNERO. 
S. Theol. Stud. 
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lójában professzoruk művének tekinthetünk. Heidegger szerepe közismert a magyar 
gályarabok svájci, közelebbről zürichi történetében.2 Egyik legtekintélyesebb párt-
fogójuk volt politikai-egyházpolitikai értelemben, aki nemcsak segítette a száműze-
tésbe kényszerült magyarokat, de irodalomi-tudományos működésének egyik fontos 
része lett a megrendítő történet minél nagyobb európai nyilvánosság számára történő 
feldolgozása, műfajok sokaságát használta erre a célra. Valóságos szellemi műhely 
fáradozott ezen, a „persecutio decennalis” egyik svájci szellemi értelmezője és nagy 
hatású propagátora volt. Az itt tárgyalandó értekezés azért is jelentős, mert elméleti 
áttekintést végez a protestáns mártírértelmezésekről, immáron közel másfél évszázad 
idevágó szakirodalmának szerzőit, szempontjait használja fel. Ehhez kapcsolódnak 
még más Heidegger-értekezések és -iratok, amelyek a mártír tematika egyre tágabb 
perspektívájú értelmezését teremtik meg, tekintettel annak magyar vonatkozásaira. 
A szabadulás után Svájcban megpihenő magyar protestáns lelkészek és tanárok körül 
feltámadó érdeklődés és együttérzés a mártírium protestáns értelmezésének igényét, 
szükségletét ösztönzi. Ez fejeződik ki az elkészült értekezésekben. 1676. május 20-án 
fogadja Heidegger Zürichben a Grossmünster alapítványához tartozó lelkészi testü-
lettel együtt a huszonegy megszabadított prédikátort és tanárt, egy igen megrendítő 
latin beszéddel üdvözli őket. Az itteni tanárok és lelkészek köszöntik a magyarokat, a 
Szentírás ezen szavaival fogadták őket: „[...]ezec azok az kic iöttec az nagy nyomoru-
ságból, és meg mostác s-meg feiéritettéc az ö ruháiokat az báránnac vérében.” (Ján. 
Jelen, 7:14, a Vizsolyi Biblia szavait idéztük.) A beszéd a mártírok vigasztalásáról 
szólt: bizonyosra vehetjük, hogy ebből nőtt ki a Dissertatio de martyrio című tanul-
mány, amely 1677-ben jelent meg Zürichben. Az alkalmi beszéd szoros összefüggés-
be hozható az 1678-as disputációval. 

Az 1676. május 20-ai fogadás és köszöntés önmagában is megrendítő és fölemelő 
alkalom, azonban egyediségén túlmutató különleges reprezentációs és identitásképző 
jelentősége is érzékelhető. A megpróbáltatások vállalása és elviselése Európa-szerte 
ismertté tette ekkorra már a szenvedő magyar protestantizmus nevét, széles körű fi-
gyelem irányult hazájukra és személyükre egyaránt. Igen ritka pillanat, amikor a nyu-
gat-európai protestantizmus ilyen szimbolikus eseménnyel (eseménysorral) fordul a 
magyar felé, az elmúlt egy-két év történetében sűrűsödtek a fogoly, fogság, üldözött, 
száműzött, áldozat (mártír, vértanú, hitvalló sokszorosan összetett jelentései) és a 
megszabadító identitásmintái. Ennek a cselekménysornak az első szakasza a Nápolyi-
öbölben a holland hajókra szállás drámai-ünnepélyes eseményeiig ível; valójában a 
fogság és szenvedések, illetve a megszabadulásért/megszabadításért folytatott küzde-
lem alkotják legfőbb tartalmát. Jól mutatja ezt a jelentésképződést Otrokocsi Foris 
Ferenc 1676. május 7-én Velencében, a szabadítás után kelt levele, amelyet Frans 
Burmann-nak írt, illetve egy másik, ugyanezen a napon írott Otrokocsi-levél. (Ezt a 
Délholland Egyházmegye zsinatának írta.) Ebben a „prédikátorok a szabadítás mű-

2   Vö. Hans schaFFert, Johann Heinrich Heidegger, Eine ökumenische Gestalt in Zürich, Professor 
der Theologie, Protektor der ungarischän Prädikanten, Zürich, 1975. A kétnyelvű – magyar–né-
met – kiadvány részletezően áttekinti Heidegger szerepét a magyar gályarabok svájci megsegítésével 
kapcsolatban.
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vét és szabadítójukat, Michiel de Ruyter admirálist dicsérik.”3 A megmeneküléstől 
induló történet a zürichi megérkezésig tart, majd az ottani fogadtatás és időzés és en-
nek csúcspontja: ez az események második szakasza. Egyben a persecutio decennalis 
svájci helyszínének legösszetettebb, leggazdagabb fejezete, amely a szöveges és képi 
reprezentáció és narratívateremtés sok formáját alkotja meg. A szereplők okkal érez-
hették, hogy az egész keresztyén világ segítő akarata összegeződik és sokszorozódik 
meg a Gondviselés erőivel. Joggal gondolhatták, amit Heidegger is megfogalmazott, 
hogy dicsőséges látványt nyújtottak az Úrnak, az Angyaloknak és az embereknek ([...]
spectaculum gloriosum praebuerunt Deo, Angelis & hominibus[...])4 Ennek a tudata 
sokféleképpen megjelent a zürichi fogadtatás és tartózkodás során, aminek sokszoro-
san meg is akartak felelni a magyar prédikátorok, amit megerősíteni és tudatosítani is 
akart a zürichi közeg.

Ez a szakasz a történtek értelmezésének, az első narrációnak és a reflexiónak-ön-
reflexiónak, de a consolatiónak is időszaka, a vigasztalásé és a vigasztalódásé. 
A zürichi időszak mindezeknek megteremti a feltételeit és műfajait, szellemi-liturgi-
kus-spirituális-reprezentációs tekintetben egyaránt. Itt hangoztatni kell a reprezen-
tációs szempontot is, hiszen sokoldalú reprezentáció bontakozik ki: köszöntik őket 
érkezésükkor, ünnepélyesen elbúcsúznak távozásukkor, írnak róluk, írnak maguk-
ról, sokan megfestetik az arcképüket, a fogadók kívánságára képet festenek róluk, 
a készülő kiadványok fametszetek tömegével ábrázolják egyéni és közös sorsukat. 
Zürichben mintegy másfél évig tartózkodik a többségük, 1676. május 19-től 1677. 
október 20-ig.5 Közülük huszonkilencen Johannes Lavater felszólítására életük főbb 

3   Bujtás László Zsigmond, A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról szóló, ma gyar szerzőktől 
származó szövegek sorsa 17–18. századi holland kiadványokban, Könyv és Könyvtár, A Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve, XXV. kötet, 2003. 131. A levelek szövege 
már 1676-ban megjelent Lambert Van den Bosch Leeven en daden doorluchtigsten zee-helden en 
ontdeckers van landen deser eeuwen című, Amszterdamban kiadott gyűjteményében. Bujtás, 120. 

4   A fordulat tulajdonképpen idézet Pál apostol Korinthusbéliekhez írott első leveléből, 4:9.: „Mert úgy 
itélem hogy az Isten minket aláb való Apastalokat, adott ez világ szeme eleibe, úgy mint halálra való-
kat: Mert löttünk czudája ez vilagnac, az Angyaloknac, és az embereknec.” A Hanaui Biblia szövegét 
idéztük. A gloriosum spectaculum kifejezés azonban kissé a hírnév és látványos csodálat jelentéseit is 
érvényesíti a kifejezésben; Szenci Molnár szótára is megengedi ezt a Spectaculum esetében: Czudalas, 
Iatec nezes. 

5   Távozásuk alkalmából Séllyei István mondott mindannyiuk nevében latin búcsúbeszédet, amely nyom-
tatásban is megjelent: Oratio valedictoria a viro venerando ac clariss. Stephano Séllyei, superintenden-
te, constantissimo Christi martyre, pridie discessus ex Urbe Tigurina cum inde a 19. maii Anni 1676. 
ad diem 20. octobris anni 1677. hospes in eadem fuisset, nomine RR. DD. fratrum suorum exhibita. 
(Séllyei beszédére vonatkozóan lásd jelen kötetünkben a Hazai protestáns szerzők mártirológiai tárgyú 
disputái és orációi a gyászévtizedből c. tanulmányt.) A címben figyelmet érdemel, hogy Séllyeit Krisztus 
legállhatatosabb mártírjának nevezik, ami talán nem önmegnevezés, hanem a kiadótól származik. 
Annyit azonban bizonyít, hogy a mártír identifikáció az egész zürichi időszakban megmarad. Vö. rácz 
Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben, Sárospatak, 1874, 160. Egy német nyelvű 
kéziratról is beszél a szakirodalom, amely címe alapján az előző latin nyomtatvány fordítása lehet: 
Danksagens Rede, mit welcher die vertriebene ungarische Prediger von der Stadt Zürichsten Abscheid 
demüthigst nehmen, gestellet im Namen seiner Mitfrömdlingen durch Stephanum M. Séllyei, der refor-
mierten Kirchen zu Pápa in Nieder-Ungarn gewesenen Pfarrer und selbiger Gegend superintendentem. 
Anno 1677. A német cím – eltérően a latintól – nem nevezi Séllyeit mártírnak, semmilyen mártiro-
lógiai értelmezést nem használ. Sajnos, sem a nyomtatványt, sem a német kéziratot eddig még nem 
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eseményeit, különösen szenvedéseiket feljegyezték, tizenöten pedig bejegyzést tettek 
Johannes Kaegius bilsteni református lelkész album amicorumába. Azonban már ezt 
megelőzően kezdetét veszi ez az „arcformálási folyamat”, amikor Velencében gyü-
lekeznek Svájcba indulásuk előtt 1676 tavaszán. Ezek az effektusok igen bonyolult 
identitásteremtő folyamat részei, elemei.

Így készül el Séllyei István pápai református prédikátor, dunántúli szuperintendens 
és Harsányi Móricz István arcképe még 1676-ban, Konrad Meyer festménye.6 A hát-
térben a tengeren egy gálya is látszik, nyilván utalásként a kiállt szenvedésekre. Alul 
pedig latin nyelvű versek olvashatók, Séllyei képe alatt ez áll: 

Hungaricos inter papensis Mysta Ministros 
Sellaeus Stephanus tollit ad astra caput. 
Verbera, tonsuras, ergastula, vincla, triremes, 
Pro Christo Martyr vivus ovansque tulit.7

(Égre emelt fővel magyar egyház papjai közül/ Séllyei István ez: pápai pap, ki verést/ 
Nyirést, tömlöcöt, és robotot, s gályát örömest türt,/ Mint élő s győztes vértanu 
Krisztusáért.) Harsányi arcképe alatt a következő latin nyelvű vers olvasható: 

En Stephanum Harsány, quem Christi Martyra vivum, 
Tot mala perpessum dicere jure potes. 
Per varios casus, per tot discrimina rerum, 
Gloria Martyrii sic celebrata nitet. 

(Harsányi István ez, kit Krisztus vértanujának/ Méltán mondhatsz, mert érte nyo-
morga sokat./ Annyi viszontagság s sok próbák terhe alatt is/ Győze, s a vértanuság 
fénye ragyogja körül.) A háttérben látható hajó alatt is vers áll a következő szöveg-
gel: 

Heic duo spectantur Stephani, par nobile fratrum 
Sellei, Harsányi: servus uterque Dei! 
Par studium semperque pares habuere labores, 
Musarum juvenes, Martyriique senes. 

sikerült felkutatni, pedig bizonyára tanulságos lenne számunkra. Magyar fordítását kiadta a Magyar 
Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1884-es évfolyamában Csuthy Zsigmond: 414–426: Üdvözlő 
beszéd, melylyel (sic!) néhai nagytekintetű és tudományu (sic!) Séllyei István Alsó-Magyarországban a 
pápai ref. egyháznak érdemes papja, és a dunántuli egyházkerület nagytudományu (sic!) és tapasztalásu 
(sic!) püspöke, Krisztusban hű szolgája, és állhatatos vértanuja (sic!), mint vendégünk 1676. május 
19-től 1677. október 20-ig, tegnap megvált volna, tőlünk elbucsuzott testvér-társai nevében. Csuthy 
arról semmit sem árul el, hogy a szöveghez hogyan jutott hozzá, az milyen gyűjteményből származik. 

6   Zürichben a Városi Könyvtárban őrzik. A kompozíció Heidegger közbenjárására, megrendelésére 
készült J. R. Hospinianus közvetítésével. 

7   A kép részleteinek reprodukciója: Galeria omnium Sanctorum: A magyarországi prédikátorok emlé-
kezete, szerk. mAkkAi László, Budapest, Magyar Helikon, 1976, 43, 57.
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(Itt két István van, méltó testvérek az Urban,/ Séllyei, Harsányi: Krisztus igaz tanui; 
/ A tudomány mezején s a nyomorviselésben egyenlők,/ Ifjan a múzsáknál, agg kor-
ban a vértanuságnál.)8 A kompozíció teljes szélességében alul újabb értelmező felira-
tot olvashatunk: Nomina venerabilium Martyrum virorum Ecclesiarum et schola-
rum Hungaricarum Pastorum et Rectorum, et Triremibus Neapolitanis, aliisque 
carceribus Liberatorum, Tiguri pro nomine Christi inde a die 19. May Ao 1676. 
pro tempore exulantium[...], ezt követi huszonnégy református és négy evangélikus 
exulans neve. A Heideggernél szereplő névsortól ez annyiban tér el, hogy itt szerepel 
Ceglédi Péter neve, aki ugyan végigélte a megpróbáltatások sorát (hazai és itáliai 
börtönök), azonban nem került a gályákra. A kép dátuma szerint május 19-én ké-
szült el, vagyis egy nappal a hivatalos zürichi köszöntő ünnepség előtt (május 20.), 
mondhatni, szoros – ikonográfiailag megkomponált – része volt a reprezentációs 
események csúcspontjának. (Nagyon átgondolt és kifogástalan szervezés kellett ah-
hoz, hogy ennyire összehangolják az effektusokat. Bizonyosra vehetjük, hogy a fest-
mény a nagy ünneplő spectaculumnak és a kultuszteremtésnek is fontos része volt. 
Arról sajnos nem sikerült részleteket megtudni, hogy ezt a képet pontosan hogyan 
illesztették a huszadikai verbális-liturgikus reprezentáció eseményláncolatába.) Az 
üdvözlő-értelmező versek és a névsor bevezetője is feltűnően sokszor tartalmazza 
a mártírium identitásának hangsúlyozását. Séllyei és Harsányi esetében is legmeg-
határozóbb attribútumuk egyértelműen a mártírságuk. A rabságukból szabadult 
magyarok – legtöbbjük gályarabságot elszenvedve – a protestáns mártíriumfoga-
lom ideáltipikus megtestesítőjévé váltak. Ez jól érzékelhető, ha pillantást vetünk 
az 1674 óta – vagyis a pozsonyi per kezdete óta – keletkezett rendkívül gazdag iro-
dalmi visszhangra és általában az eseményeket kísérő dokumentumok sokaságára.

A forrásokból kiderül, hogy az üldözött vagy fogságba vetett magyar(országi) pré-
dikátorok-tanárok sorsa nagyjából két modell alapján írható le. Egy részük vagy 
nem jelent meg a törvényszék előtt (esetleg már korán elmenekült az országból), 
vagy aláírta az obligatoriát és lemondott lelkészi-tanítói hivataláról és kivándorolt a 
Birodalomba. A fogság különböző formáit elszenvedők, de a gályarabságtól megme-
nekülők (Johann Simonides, Tobias Masnicius) is inkább Németországban kerestek 
oltalmat és pártfogókat. Az így távozók többsége Wittenberghez kapcsolódott a ké-
sőbbiekben. Hányattatásaikról szóló műveik jelentős részét Wittenbergben, Jénában, 
Lipcsében jelentették meg. A wittenbergi ág nagyon kiterjedt, sokszor jelenik meg a 
teremtett elbeszélésben a mártírium fogalma, amint önértelmezésként is találkozunk 
vele. (Pl. Christopohorus Mazarius, Threnodia filialium Lamentatorum, 1675, RMK 
III. 2767, Lani Georgius, Martyrium Protectoris, 1676, RMK III. 2764.) A mártírium 
elbeszélésének nagyon változatos narrációs formáit használják, amelyek kiterjednek 
a biblikus-kegyességi műfajokra éppúgy, mint a latin nyelvű – erősen szinkretisztikus 
– reneszánsz műfaj-imitációkra. (Pl. az Argonauták történetét applikálják szenvedé-
seik elbeszélésére, vagy hosszadalmas vergiliusi centót írnak.) Mindez csak részben 
mondható el a Hollandiában kiteljesedő irodalomról, az inkább marad politikai, 
egyháztörténeti és publicisztikai-polemikus jellegű, csak első szakaszában jellemzi a 
mártirológiai szemlélet. Heidegger a zürichi eseménysort egyediségében is sokrétűen 

8  rácz, 1874. Közli a latin szöveget és azok fordítását: 77–78, 159. 
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elemzi és értelmezi (mártírium, consolatio), de ki is ragadja onnan és beilleszti az 
egyháztörténeti folyamat egészébe, amit korábban megfogalmazott Bullinger az igaz 
egyház húsz nagy üldözési hullámáról. (H. Bullinger Veruolgung. Von der schweren/ 
langwirigen veruolgung der Heiligen Christlichen Kirchen, című 1573-as műve.)9

A kiterjedt forrásanyagból kiderül, hogy a gályára jutottak igen széles körű dip-
lomáciai levelezésbe kezdtek szabadulásuk/kiszabadításuk érdekében. 1675 nyarától 
levelet írtak a nápolyi reformátusoknak, a zürichi városi tanácsnak és egyháznak, a 
német választófejedelmeknek és a rendeknek, a német egyetemeknek, a velencei re-
formátusoknak és evangélikusoknak, II. Károly angol királynak, Genfbe, és Károly 
Lajos pfalzi választófejedelemnek. Emellett hollandiai kapcsolataikat is igyekeztek 
minél hatékonyabban kihasználni. A gályarabságot végigszenvedők együtt szabadul-
tak ki és szinte valamennyien Svájcba jutottak az ünnepélyes fogadtatásra, reprezen-
tációra, amely ezekben a napokban-hetekben a zürichi eseményekben sűrűsödött, 
koncentrálódott. Mindkét modell igen jelentős írásbeliséget teremtett. Kétségtelen, 
hogy a németországi ág már 1674-től kezdve tájékoztatta a nemzetközi közvéleményt 
az eseményekről, és befolyásolni is igyekezett azt, amihez a legkülönfélébb formájú, 
jellegű, műfaji sajátosságú írott műveket használt fel.10 Emellett másik központtá vált 
Hollandia, ahol rendkívül nagy politikai-valláspolitikai-műfaji-liturgikus gazdagság-
ban születnek az idevágó írások. Ennek egyik kézenfekvő oka, hogy a „szabadító” 
(Ruyter) nemzete a holland. A gályákra jutottak közül többen tanultak korábban 
Hollandiában, Otrokocsi Fóris Ferenc volt az, akinek kellő ismeretsége volt ahhoz, 
hogy eséllyel próbálják Hollandiát is bekapcsolni a nemzetközi szabadítási akcióba. 

  9   Teljes címe: Veruolgung. Von der schweren, langwirigen veruolgung der Heiligen Christlichen 
Kirchen: ouch von den vrsachen der veruolgung: vnd vermanung zur gedult, vnd bestand, sampt er-
zellung der raach vnnd straaff Gottes, wider die veruolger, Verzeichnet durch Heinrychen Bullingern, 
Dienern der Kirchen zu Zürych. Zürych, Froschover Christoph, 1573.

10   A témakör irodalmát áttekintő legutóbbi bibliográfiai összegezés (In Memorim eliberationis verbi 
Divini Ministrorum Hungaricorum ad triremes condemnatorum MDCLXXVI 1676, Opere Ladislai 
mAkkAi, Josephi bArCZA ac Joannis csohány, Budapestini, MCMLXXVI). 1671–1681 között mint-
egy százötven nyomtatott mű jelent meg, amihez még a – csak részben felderített – kéziratos anya-
got hozzászámíthatjuk. Ez a tekintélyes forrásanyag sok tekintetben még kiaknázatlan. Ezekről a 
szerzőkről és műveikről legtöbbet eddig az egyháztörténetírás mondott el. Azonban e bonyolult 
műfajrendszer eszmei-teologikus, liturgikus-esztétikai, egyéni és közösségi identitásformákat hasz-
náló-teremtő-átalakító jellemzőit még csak kevéssé derítette fel és értelmezte a kutatás, az további 
feladat a kultúratudomány egésze számára. Az 1976-ban rendezett nemzetközi konferencia anya-
gát tartalmazza: Rebellion oder Religion? Die Vorträge des Internationalen Kirchenhistorischen 
Kolloquiums Debrecen, 12. 2. 1976, Edd. Peter bArtoN und László mAkkAi, Budapest, Református 
Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1977. Különösen Fabiny Tibor, Bucsay Mihály, Zsindely Endre és Hans 
Schaffert tanulmányai tanulságosak a szempontunkból. Megjegyzendő azonban, hogy a kötetben 
egyáltalán nem jelenik meg a korszak bármely jelenségének mártirológiai értelmezési lehetősége, 
egyetlen szerző sem véli ezt relevánsnak vizsgált forrásai alapján, vagy nem érzékeli a rá utaló fo-
galom- és nyelvhasználatot. A konferenciakötet megjelenése óta azonban ebben a tárgykörben szü-
letett szakirodalmi eredmények hasonlóképpen nem érzékelik a mártirológiai vizsgálati szempont 
lehetőségét. Bujtás László Zsigmond már hivatkozott (2003) tanulmánya mellett további forráski-
adványokban vizsgálta a korszak irodalmát, főként a hollandiai vonatkozásúakat: uő, A gályarab 
prédikátorok levélváltása Frans Burmannal (1675–1676), Lymbus 1999, 35–74, uő, A megsza-
badítással kapcsolatos holland vonatkozású levelek a gályarab prédikátorok levéltárában (1676), 
Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest, 2005, 79–95. 
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Professzora volt Frans Burmann és Johannes Luesden. Otrokocsi segítségkérő leveleit 
lefordították hollandra és ki is nyomtatták, amelyek rendkívül széles körű ismert-
ségre tettek szert. (Vagyis ezek a levelek egy politikai-konfesszionális nyilvánosság 
számára készültek és váltak hozzáférhetővé.) Ezekben a levelekben Otrokocsi beszél 
az átélt szenvedésekről, de soha nem nevezi magát vagy társait mártírnak; két esetben 
ugyan használja ezt a kifejezést, de mindig halott sorstársaira vonatkoztatva: „[...]
hárman szerencsésen kiállták a próbát, már elnyerték a vértanúk mennyei koroná-
ját.”11 1675. augusztus 19-i levelében Burmann viszont a megszólításnál Otrokocsit 
Krisztus mártírjának nevezi, ez a fordulat később is visszatér a levélben: „Reverendo 
et Doctissimo Viro, Christi Martyri et Servo, Francisco Foris Otrokotsi Franciscus 
Burmannus salutem plurimam dicit.”12 

A forrásokból kiderül, hogy az eredeti elképzelés szerint valamennyi prédikátor 
Svájc érintésével Hollandiába érkezik, vagyis a szabadító Ruyter hazáját tekintették 
kiszabadulásuk megünneplésére a legfontosabb helyszínnek. 1676. május 7-i leve-
lében így ír Otrokocsi Burmann-nak: „Jónak láttam, hogy a hosszadalmas tengeri 
útról történő megszabadulásunk alkalmából valamennyi testvérem nevében írjak 
önnek és Hollandia valamennyi lelkipásztorának és professzorának most, hogy elő-
ször (Isten segedelmével) Svájcba, majd (ha Istennek tetszik) Hollandiába készülünk 
indulni.” Ugyanebben a levélben kifejti, hogy fontos feladat fogságuk, szenvedésük 
elbeszélésének gondos megszerkesztése és a világ elé bocsátása, vagyis egy érvényes 
narratívának az elkészítése és kiadása: „Nem tartottam szükségesnek, hogy ez alka-
lommal akár általában, akár részletesen leírjam kiszabadításunk történetét; részben, 
mert tudom, hogy az egész Hollandiában ismert, másrészt egy ilyen fontos mű nem 
lehet hiányos, és nem lehet kapkodva hozzáfogni. Remélem, Isten elég időt ad majd 
ahhoz, hogy mindezek a dolgok méltó módon napvilágra kerüljenek.”13 Zürichi tar-
tózkodásuk alatt született a megállapodás svájci és holland támogatóik között, hogy 
csak hat-nyolc tagú kisebb csoportjuk látogat el Hollandiába.14 Ennek az is lett a 
következménye, hogy a szabadulás utáni események súlypontja Zürichre tolódott, 
helyeződött, ez vált a reprezentáció és az identitásépítés meghatározójává. 

11   Bujtás, 2003, 69. 1675. június 6-i levelét így írja alá: „[...] nunc vero cum aliis fratribus captivus pro 
sua religione & pro suo Domino.” 49. 1675. augusztus 25-ei levelében: „[...] pro nomine Domini 
sui captivi commiseratione digni [...]” 56.

12   Uo., 52: „Quantum vero illud veritati et nomini Christi martyrion reddere, us(que) ad exilia, vincula 
et gravissimas operas, gloriosum illud supra modum, ad Martyris et confessoris honorem assurgere.”

13   Uo., 68. Otrokocsinak ez a szándéka hamarosan meg is valósul, amikor megírja a Furor Bestiae 
című művét még 1676-ban, amelynek holland fordítása is készül és megjelenik nyomtatásban. 
Ugyancsak 1676-ban, vagyis közvetlenül a szabadulásuk után, Zürichben írja meg Kocsi Csergő 
Bálint nevezetes művét, a Narratio brevist. 

14   Ennek a történetét dolgozza fel Bujtás László Zsigmond, A megszabadított gályarab prédikátorok 
küldöttsége Hollandiában = Történetek a mélyföldről Magyarország és Németalföld kapcsolata a 
kora újkorban, szerk. boZZAy Réka, Debrecen, Printart-Press, 2014, 10–69.
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2.

Thury Etele forrásgyűjteménye jól kirajzolja a nyelvhasználat és a narratíva szüle-
tésének sajátosságait. A szabadulásért vívott küzdelemben a diplomáciai, politikai, 
egyházpolitikai érvek szerepelnek az iratokban. 1675. szeptember 5-én levelet írnak 
a zürichiekhez Nápolyból, hogy vegyék rá Lipót császárt a kiszabadításukra. Az 
irat történeti, egyháztörténeti érvelésű. A dokumentumgyűjtemény adatai szerint 
önmegjelölésre megszabadulásukig egyáltalán nem használják a mártír elnevezést; 
a főbb elnevezések a következők: nos servi Dei carno sanguine Jesu Christi redemp-
ti, Christus Jesusnak méltatlan foglya, a Christus foglya, Die Diner der Kirchen, 
Ungarische Prediger, reformierte Kirchendiener, Die Diener der Evangelischen 
Kirchen in Ungarn, Exules et captivi pro Christo Jesu, olim ministri ecclesiarum 
et scholarum rectores in Hungaria, minister Verbi Dei, captivorum praedicantium 
Hungarorum ablegatus comissarius, quondam ecclesiae minister, olim minister 
sacri evangelii in Hungaria superiori, pro tunc tamen exul, olim minister ecclesia-
rum reformatae[...]nunc vero propter Christum exul, propter Christum exul, olim 
minister ecclesiae Putnokiensis, nunc extra patriam Hungariam vagans, unus ad 
mon tem Buccarini detentis captivis, qui olim erat pastor ecclesiae Simoniensis, nunc 
vero exul pro Christum, nunc vero propter Christum in Italia exul, olim magister, 
nunc vero exul, olim pastor ecclesiae[...], nunc vero exul pro Christo, nunc vero 
propter Christum, nunc exul servus Christi; nuper cum aliis, veritatis evangelicae 
testibus catennis vinctus, nunc misericordia Dei, iisdem solutus et liberatus, patria 
tamen extorris et exul; nunc miser exul pro nomine Jesu, concaptivus.15 

Nicolaus Zaffius nemcsak odaadó elkötelezettje volt a gályarabok kiszabadításá-
nak, de levelezésében nagy hatású nyelvi megformálását is végzi az események köve-
tésének-alakításának és értelmezésének. Leveleiben a szabadulás előtt csak a fogság 
megpróbáltatásaiba belehaltakat nevezi mártíriumot elnyerőknek: „enecti Martyrii 
coronam adepti in Domino obdormire, quatuor languentibus fratribus ibidem reli-
ctis.” A mártíriumság önreprezentációja mindössze egyszer tűnik föl immáron a ki-
szabadulás után, de akkor is inkább általánosítva, nem vonatkoztatja szorosan saját 
sorsára Beregszászy István: „Exul pro Christo, martyr et ipse Dei.” Ugyancsak in-
kább utalásszerű Szalontai Istvánnak, a gályarabok ügyvédjének megfogalmazása a 
bibliai szöveg közvetettségével: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé 
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben 
élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”16 
(Pál lev. a Galatákhoz, 2:20) Jacob Vedrasy zürichi dékán minden kétséget kizáróan 

15   thury Etele, Adatok a magyar protestáns gályarab-lelkészek történetéhez, Budapest, Athenaeum, 
1912, 185–194. Az adatok Gennatius Elias Johannes velencei kereskedő Albumából valók, aki 
a gályarabok jótevője volt, velencei tartózkodásukat segítette Svájcba indulásuk előtt. Vö. még: 
thury Etele, A Dunántúli Református Egyházkerület története, I–II., Pozsony, 1998 (Csallóközi 
Kiskönyvtár).

16   Uo., 186: „Pauli ad Galatas cap. 2. versic. 20. Una cum Christo crucifixus sum, vivo autem non amp-
lius ego; sed vivit in me Christus, et vitam quod nunc vivo in carne, vivo per fidem illam Filii Dei, qui 
dilexerit me et et tradidit semetipsum pro me.” Itt a szöveg alapján valamiféle conpassio értelme-jelen-
tése formálódik meg, amely a Christiformitas jellemzőit is mutatja. 
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még a kiszabadulás előtt írott levelében (1675. december 14.) szintén a szenvedé-
seikbe belehaltakat tekinti mártírnak: „Illorum vero bini Martyres ad portum op-
tatum patriae coelestis, atque beatae pervenerunt: et spectaculo miserabili, alterius 
corpus, aquis mandatum, in litore fuit discerptum.”17 

A mártirológiai identitás megformálásában láthatóan nagy szerepet játszott 
Nicolaus Zaffius. Levelei jól kirajzolják ezt a folyamatot. Még a fogság időszaká-
ban is megfigyelhető nála kettősség. Részben az események konkrét, pontos diplo-
máciai-politikai jelentésükkel bukkannak fel, amelyek alakításában maga is jelentős 
szerepet vállal, részben azonban biblikus, majd egyre inkább eszkatologikus értel-
mezésük figyelhető meg. Ez felerősödik a kiszabadítás/szabadulás utáni időszakban. 
1676. február 29-i levelében már az oroszlánok közül szabaduló Dánielhez, a tüzes 
kemencéből megmenekülőkhöz és Jónáshoz, a cetből, tengeri gyötrelmekből megme-
nekvőkhöz hasonlítja a magyarok sorsát. Április 25-én írja, hogy a magyar prédiká-
torok megszabadultak a pokolból és a paradicsomba jutottak. Május 2-án tudatja 
zürichi pártfogóival, hogy azokat az oroszlánok verméből szabadult Dánieleket, a 
babiloni tüzes kemencéből megmenekvőket és a tengeri szörnyeteg gyomrából ki-
került Jónásokat szemtől szemben láthatta. Ezek a legfehérebbre mosattattak a bá-
ránynak vérében. Szinte szó szerint ezzel azonos május 5-i levele, amelyet ugyancsak 
a zürichi egyház és iskolák elöljáróinak írt. Május 9-én újra nyomatékosítja a züri-
chieknek: Kéri őket, hogy ezeket, az oroszlánok verméből csodálatosan megmene-
kült Dánieleket, ezeket a babiloni égő kemencéből, mint égő üszköket kiragadt tár-
sait, ezeket az iszonyú tenger gyomrából a megváltás révpartjára hajított Jónásokat 
öleljék magukhoz szeretettel és becsüljék meg őket. Oltalmukba ajánlja a Krisztus 
szerelméért és a báránynak véréért, amelyben megfürösztötték felső ruháikat.18

3.

Ennek a reprezentációs és identitásképző folyamatnak 1676. május 20-a volt a 
csúcspontja, amikor Heidegger a Chorherrenstubéban fogadja lelkész- és tanártársai-
val a megszabadított magyarokat, és latin nyelvű szónoklattal köszönti őket.19 Ezt az 
17  Uo., 93.
18   Uo., 182: „Danieles istos ex leonum fovea ereptos eiusdem socios ex fornace urdente Babylonica, 

centitiones extractos totidem Jonas ex monstrorum marinorum ventre ad gratiae littus (sic!) eiectos 
amplecti, vah, quam fuit volupe! [...] candidissima haec viscera per viscera Jesu, per sanguinem 
agni, in quo lavarunt stolas suas isti, qui certe veniunt ex magna afflictione, animitus commendo. 
184: Danieles istos ex fovea leonum ereptos, eiusdem socios ex ardentis Babylonicae fornacis igne, 
tanquam titiones extractos, Jonitas hosce, Commendo illos per viscera Jesu, et per sanguinem Agni, 
in quo lavarunt stolas suas, et veniunt ex magna afflictione [...] 195: Danieles istos ex fovea leo-
num mirabiliter ereptos, ejusdem socios ex ardente fornace Babylonica, tanquam titiones, extractos, 
Ionitas hosce monstrorum marinorum ventre ad redemptionis littus eiectos amplectamini exoscule-
mini en jilÀmati ¥g×‰. Commendo vestris visceribus haec candidissima viscera per viscera Jesu, et 
per sanguinem Agni, in quo lavarunt stolas suas Viri, qui veniunt ex magna afflictione.” 

19   A szónoklat latin nyelvű kézirata fennmaradt a zürichi Staatsarchiv gyűjteményében, innen adta ki 
Thury Etele, i. m. 205–208. Bern város könyvtárában megvan az egykorú Escher-féle gyűjteményben 
ugyanennek a német fordítása, a következő utóirattal: „Mit dieser Anred wurden den 20. May. Anno 
1676 auf der Chorherrenstuben bewillkomet 21 ungarische Predikanten, welche von Herr Admiral 
Ruyter ab den Neapolitanischen Galeren erlediget worden.” 
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eseményt a későbbi – 1698-ban kiadott – Historia Vitae Johannis Henrici Heideggeri 
című életrajz is kiemelt helyen kezeli és közli az akkor elmondott üdvözlőbeszédet. 
A kiemelt eseményhez méltónak nevezi a szónoklatot, amelyet Heidegger az élő már-
tírok fogadásán mondott el egyházi és polgári személyek nagy nyilvánossága előtt 
azok nevében, könnyeit a legbőségesebben ontva, amely az ő élettörténetének az 
ékességeként az utókor számára is megjelent. Látható, az életrajzíró is kiemelt je-
lentőségűnek tekinti a rendkívüli érzelmi hatásokkal zajló eseményt, amely az utó-
kor emlékezetében is Heidegger életének ékessége: méltó effektusaiban és különle-
gességében a reprezentációs alkalomhoz, amit az utókor is méltán őriz és becsül.20 
Már a megszólításban hangsúlyos a mártirológiai megközelítés, ahol háromszoros 
a megerősítés: nevezi őket Jézus Krisztus bajnokainak és dicső mártírjainak, az Úr 
hitvallóinak. (Jesu Christi [...] athletae et Martyres gloriosi,[...] Domini confessores) 
„Nem szívünk legmélyének könnyei és sóhajtása nélkül nézzük tiszteletre méltó ar-
cukat, miként az Úr angyalaiét, dicsőítjük, köszöntjük és csodáljuk. Ugyanis mi az 
Apokalipszis ismeretes vénei közül az egyikhez hasonlónak gondolhatjuk őket. Kik 
ezek a fehér ruhába öltözöttek, kik ezek, és honnan jöttek? Az isteni kinyilatkoztatás 
nékünk mintegy válaszol: Ezek azok, akik a nagy gyötrelmekből érkeztek, akik meg-
mosták a ruháikat, azokat a Bárány vérében megfehérítették. A hajdan olyannyira vi-
rágzó magyar egyházak – Krisztus annyi hű követője – az Antikrisztus prédájává vál-
tak. Ti is éppúgy őriztétek a templomaitokat, mint az egykori Milánóban Ambrosius 
a bazilikát az őrjöngő Auxentius ellen, ti pedig a rettenetes tigrisnek – az alvilág ga-
néjának –, Kollonics Lipótnak ellenálltatok (immani illi tigridi Collonitschio, inferni 
excremento, tradere recusastis). Jóllehet sok nyomorúságot kellett elszenvedniük, de 
az Úr nem hagyta el megalázott szolgáit, miután őket a Báránynak vérében fehérre 
mosta, az ártatlanság fehérített ruhájába öltöztette és a nagy veszedelemben elküldte 
értük a szabadítót Ruyter tengernagy személyében. Az isteni kinyilatkoztatás tehát 
– ahogyan mondottam – felénk harsogja: Ezek azok, akik a nagy szenvedésekből jöt-
tek, és a ruháikat a bárány vérében kifehérítették. A mindenható Isten, élet és halál 
ura, akié az élet és halál kulcsa, aki a hősöket támasztotta, aki a hőseit mennyei lélek-
kel és erővel felruházta, azt a holland Periklészt, vagy mondhatjuk inkább Gedeont, 
ez megszabadított titeket az üldözőktől, és miként második Dánieleket az oroszlánok 
verméből és a babiloni tüzes kemencéből is megmentett. Mentünk a tűzbe és a vizek-
be, de te kivezettél minket a bőségbe és a vigasztalásba. Amikor Jehova visszaállítja 
a tiszta Siont, ott vagyunk, mint a csodálatos álmot látók. Akkor betölti szánkat a 
nevetés és a nyelvünk ujjong: akkor mondják a nemzeteknek: Nagy dolgot tett az Úr 
értünk, nagy dolgokat tett az Úr miértünk, örvendezők vagyunk. Ennélfogva Isten 
kiváló férfiai, mi mint Isten angyalait köszöntünk, befogadunk, megvendégelünk ti-
teket. Ahogyan korábban reformátor őseiteket a mi zürichi egyházunk és egész kö-
zösségünk szeretettel és szívesen fogadta, amint segítséget nyújtott és befogadta az 
20   Historia Vitae Johannis Henrici Heideggeri, theologi Helvetio-Tigurini. Cui non pauca historiam 

Ecclesiae temporis ejusdem, nec non literas concernentia inferuntur. Tiguri, Typis Davidis Gessneri, 
1698. m3/r : „Haud, opinor, indigna est Oratio, qua Tiguri ex triremibus adventantes tot vivos 
Martyres Heideggerus in Curia Ecclesiastica, ministerio universo, & civibus aliis coram publico 
nomine inter lachrymas uberrime effusas, salutavit, quae historiae vitae ejusdem inserta ad poste-
ritatem abeat.” 
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emlékezetes Bullinger az akkoriban – a katolikus Mária által könyörtelenül – szám-
űzött, világszerte leghíresebb angol püspököket és teológusokat, ugyanazzal a hittel 
és szívbéli kegyességgel fogadunk be titeket, az Úr megszabadítottjait, megmentettjeit 
és néki szentelteket.”21 

Heidegger egész mondanivalóját János jelenéseinek gondolatmenetére építi, kü-
lönösen erősen hat a 7. fejezet nyelvezete, fogalomkörei.22 Ennek érvényesülését 
megfigyelhettük már Zaffius leveleiben, az ottani kulcsfogalmak visszaköszönnek 
Heideggernél, vagyis a szabadulás utáni narratíva megformálásának első üteme a ve-
lencei orvoshoz köthető. Heidegger a történetet szinte teljes egészében apokaliptikus, 
eszkatologikus szinten értelmezi, az „e világi” történeti-politikai jelentéstartalmak 
csak nagyon áttételesek maradnak. (Erre utalnak az átélt szenvedések és a vágya-
kozás, hogy visszajuthatnak egykori hazai egyházaikba. Amihez a reményt Jézus 
Krisztus adja, aki lesújt és bünteti a bűnösöket, szétzúzza a Sátán és az Antikrisztus 
erőit.) Sokszorosan működteti az apokaliptikus nyelv és cselekmény aktualizálásá-
nak eljárásait. Az Úr angyalainak arcához mutatja őket hasonlatosnak, ami nagyon 
erőteljes eszkatologikus átértelmezés, hiszen az angyalok Isten trónja körül állnak és 
magasztalják az Urat, kihirdetik az isteni ítéletet, a feltámadottak angyalokhoz lesz-
nek hasonlatosak.23 Kétszer is elhangzik a szövegben ez a nyomatékosítás. Heidegger 
elbeszélőként szól legtöbbször a köszöntöttekhez (vos, vobis), azonban olykor el-
tűnik ez a grammatikai határ és összeolvad a megszólító a megszólítottal valamely 

21   Uo., m3/v: „Quibus vos titulis aliis, pietate & constantia vestra dignis compellem, exornemque, 
vix reperio. Faciem vestram venerandam, ut Angelorum Domini, intuemur, salutamus, suspici-
mus, non sine imis cordis nostri suspiriis & lachrymis. Etenim liceat nobis cum uno ex senioribus 
illis Apocalypticis quaerere: Hi vesti stolis albis quinam sunt, & unde venerunt? Divinum quasi 
oraculum nobis respondet: Hi sunt, qui venerunt ex magna tribulatione, qui lavarunt stolas suas, 
easque sanguine Agni dealbarunt [...]. Seculum integrum, & quod excurrit, elapsum est, ex quo 
Ecclesiastica nostra Tigurina, quam inde a Reformationis tempore, prae multis aliis, Deus ineffabili 
gratia prosecutus est: nec non, tum ejusdem Antecessor & Reformator, vestris quoque Ecclesiis tum 
notissimus, Bullingerus simili fere modo flagrante persecutione Mariana, exules Anglos, Episcopos 
& Theologos toto orbe celeberrimos excepit, & cum iisdem hospitalem tesseram sincere fideliterque 
communicavit. Eadem fide & sinceritate vos, salvati, liberati & asserti Domini, excipimus [...] Vos 
ut Angelos Dei excipimus, salutamus, reveremur, & pectoris nostri labiis praesentes exosculamur.” 

22   A Hanaui Biblia szövege alapján idézzük: „Azután tekintéc és imé vala nagy sokaság, mellyet senki 
meg nem számlálhatna, minden nemzetségből, ágazatból, népec és nyelvec közzül, és állanac vala 
az széc előtt és az bárány előtt, fejér ruhákba öltözve, és az ő kezekbe pálma ágac. Es kiáltnac vala 
nagy szóval, mondván: az idvösség az mi Istenünktől vagyon az ki a székben ül, és a bárántól. Az 
Angyaloc pedig mind, az széknec, az véneknec és az négy lelkesállatoknac környülöc állanac vala, és 
ez szék előtt artzúl lebúrulánac, és imádác az Istent. Ezt mondván: Amen. Aldás, tisztesség, bölcze-
ség, hálá adás, diczőség, hatalom az mi Istenünknec mindöröckön öröcké, Amen. Ackor megszólita 
engemet egy az vénec közzül, s-monda nékem: ezec az kic fejér ruhába öltöztettec, kiczodác és 
honnét jöttec? Es mondéc néki: URam te tudod, és monda nékem: ezec azoc az kic jöttec az nagy 
nyomorusagból, és megmostác s-megfejérítettéc az ö ruhájokat az báránnac vérében. Annakokáért 
vadnac az Uristen székinec elötte, és szolgálnac néki éjjel nappal az ö templomában, és az ki ül az 
székben, lakic ö vélec. Nem éheznec többé sem szomjuhoznac és az napnac hévsége, vagy valami 
egyéb hévség sem árt nékiec. Mert az bárány az ki vagyon az széknec közepiben, az legelteti öket, és 
az vizeknec élő forrásira viszi őket, és eltöröl Isten az ö szemekröl minden könyhullatást.” 

23   Ebben a nyelv- és fogalomhasználatban – változó mértékben – tetten érhető a Christiformitas (con-
formatio ad Christum) néhány jellemzője, amely egyébként a protestáns mártirológiai irodalomnak 
is – a hagiografikus előzményeket követően – sokszor meghatározója.
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üdvazonosság bizonyosságában (nos, nobis). Ez igen jelentős döntés volt Heidegger 
részéről, mert így merőben más dimenzióba helyezte az egész narratívát és annak 
interpretációját. Ezt megelőzően a történet alapvetően e világi dimenzióban zajlott, 
most pedig szinte teljes perspektívaváltás játszódik le. Jól látszik a perspektívák kü-
lönbsége, ha Miklós Ödön tanulmányára gondolunk. Ez árnyaltan mutatja be azt 
a diplomáciai-egyházpolitikai-politikai fogalmi rendszert, amelyben értelmezték a 
gályarabok kiszabadításának feladatát, feltételeit. Ebben kulcsszerepet játszott a dip-
lomáciai közbenjárás, az intervenció egyházpolitikai-politikai értelmezése, esetleges 
katonai erő alkalmazása, a császári kegyelem, a prédikátorok elvesztett hazai jogai-
nak visszaszerzése, a magyar protestáns egyházak jogainak restitutiója, az interven-
ció fogalmának teológiai értelmezése (Beza–Kálvin). A császári kegyelem elfogadása 
a vésztörvényszék jogos ítéletének beismerését jelentette volna.24

 Egyetlen pontja van Heidegger gondolatmenetének, amely e világi históriai pon-
tosságra törekszik, ez pedig az egyháztörténeti összefüggések megnevezése. A magya-
rok sorsát a svájci és magyar protestáns egyháztörténet kapcsolatrendszerébe illeszti 
úgy, hogy párhuzamba állítja az ősegyház (Ambrosius), majd az angolok üldözte-
tésével is. A magyarok megpróbáltatása és ellenállása Ambruséhoz fogható, amint 
Auxentius őrjöngése is Kollonicséhoz mérhető. (Az ősegyház protestantizmussal való 
párhuzamba állítása a reformáció egyik gyakori önlegitimációs eljárása, saját múlt-
konstrukciója az emlékezetpolitika – Erinnerungspolitik – fontos eleme.)25 Ez egyér-
telmű utalás Bullinger nevezetes művére a De persecutionibus ecclesiae christianae, 
liberre, amely 1573-ban jelent meg Zürichben latinul, Josias Simler fordításában.26 
A Szent Bertalan-éjszaka utáni évben születik Bullinger műve, amely választ keres az 
egyetemes egyháztörténetben kora legnagyobb protestánsüldözésére: tulajdonképpen 
az egész kereszténység történetét az igaz és hazug vallás ellentéteként-küzdelmeként 
írja le.27 A protestantizmus egyháztörténet-írása a későbbiekben ezt alapvető elméleti 
munkaként használta, a mártirológiai jelleg hangsúlyozásánál gyakran hivatkoztak 
rá. Bullinger műve sűrűn alkalmazza a mártirológiai fogalomrendszert, az igaz egy-
ház üldözöttjeinek megnevezése franciául: Les enfans martyrs. Ezeket a mártírokat 
kiemeli a középkori egyháztörténet folyamatából, sőt szembeállítja a hagiografikus 
szentek kultuszával és a pápaság intézményével: állítása szerint ezek a mártírok már 
24   miklós Ödön, Holland intervenció a magyar protestantizmus érdekében (1674–1680), Pápa, 1918. 
25   Vö. Thomas Fuchs, Traditionsstiftung und Erinnerungspolitik Geschichtsschreibung in Hessen in der 

Frühen Neuzeit, Kassel, Verein für hessische Geschichte und Landeskunde e. V., 2002.
26   Germanicè conscriptus, et ex Germanico sermone in Latinum conversus, per Josiam Simlerum, 

Tiguri, Froschoverus, 1573.
27   Gyorsan lefordították francia és angol nyelvre is Bullinger értekezését, hogy minél szélesebb körben 

mozgósítsák az európai protestáns közvéleményt, több kiadása is megjelent mindkettőnek: Histoire 
des persecutions de l’Eglise, contenans le denombrement des persecutions que l’Eglise de Dieu a 
souffertes depuis la naissance de Jesus Christ jusques à present. Ensemble des causes des persecu-
tions, et les jugemens de Dieu contre les persecuteurs. Item plusieurs excellentes consolations et 
exhortations à patience et perseverance en la conoissance et crainte de Dieu. Composée par Henri 
Bullinger, Ministre de l’Eglise de Zurich, et nouvellement traduite en François. Genève, Eustache 
Vignon, 1577; The Tragedies of Tyrantes. Exercised vpon the church of God, from the birth of 
Christ vnto this present yeere. 1572. Containing the causes of them, and the iust vengeance of God 
vpon the authours. Also samoe notable comfortes and exhortations to pacience. Written by Henrie 
Bullinger, and now Englished. London, William How, 1575.
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elutasították a bálványimádást, a mise szentségét, a szentek közbenjárói szerepét és 
a hozzájuk való fordulást, a szerzetességet és a kolostori életet.28 A szent mártírokat 
az evangélium igazi, drága kincsének és a kereszténység hitvallóinak, tanúságtevői-
nek nevezi. Ezek, a próféták, doktorok és hitvallók már sokkal régebben elhívattak 
hozzánk, mint a zsinatok. Ők bizonyságok és tanúságtevők, és az ő boldog haláluk 
Krisztus szerelméért (heureusement morts pour l’amour de CHRIST) hamarabb volt, 
mint a pápaság.29 Utolsó fejezetében közli Afrikai Fulgentiusnak a mártírokról írott 
levelét: Fulgence Evesque en Afrique, Au Sermon des Martyrs.30 Önálló fejezetben 
foglalkozik a mártírok vigasztalásának kérdéskörével. Chap. XVII. Consolation es 
persecutions, & exhortation à patience & perseuerante, Consolation en toutes per-
secutions. Bullinger gondolatmenete is azt bizonyítja, hogy a mártirológia és hagio-
gráfia szétválasztása nagyon fontos volt a protestantizmus számára, a mártirológiát 
beilleszteni kívánta egyháztörténeti koncepciójába.31

1676. július 11-én Rudolphus Hospinianus a menekülteknek egy Buccariból va-
lamivel később érkező ötfős csoportját köszöntötte szónoklattal a zürichi paptársak 
nevében.32 Már a megszólító üdvözlés markánsan alkalmazza a mártirológiai fogal-
makat: „Viri Reverendi Clarissimi Doctissimi Martyres Jesu Xri gloriosissimi Fratres 
in Christo pluriumum Colendi Anandi! Cum tantos Viros Athletas pro Nomine Jesu 
fortissimos, tum nuper e Triremibus Neapolitanis ad nos adductos, tum paucis ab 

28   Vö. Christian moser, Die Dignität des Ereignisses: Studien zu Heinrich Bullingers Reformations-
geschichtsschreibung, Leiden, Brill, 2012; Peter Burschel, Sterben und Unsterblichkeit: zur Kultur 
des Martyriums in der frühen Neuzeit, München, Oldenbourg, 2004; Peter gemeinhardt, Märtyrer 
und Martyriumsdeutungen von der Antike bis zur Reformation, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 
Stuttgart, Kohlhammer, Bd. 120., 2009, 3, 289–322. Fritz büsser, Die Prophezei: Humanismus 
und Reformation in Zürich; ausgewählte Aufsätze und Vorträge; zu seinem 70. Geburtstag am 
12. Februar 1993. Hrsg. von Alfred schindler, Bern, Lang, 1994; Wolf-Dieter hauschild, 
Märtyrergedanken in der evangelischen Kirche, Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 120. 2009, 
3, 323–339. 

29   Histoire des persecutions de l’Eglise [...], 1577, 108: „Par ainsi ces saincts Martyrs nous laisserent 
le sainct & precieux thresor de l’Euangile, & de la foi Chrestienne. Ces Apostres ou docteurs & 
prescheurs enuoiez vers nous ont esté long temps deuant, & sont bien plus anciens que les Conciles. 
Il sont vescu, enseigné, & sont heureusement morts pour l’amour de CHRIST, auant que la Papauté 
fust. Car la Papauté n’estoit pas encores à Rome, comme elle a esté depuis. Il n’y auoit point encores 
d’idoles en Eglise, ni de sacrifices de la messe, ni d’invocation des saincts, ni de moines, ni de cloistres.” 

30  Uo., 294–296.
31   Azonban arra is találunk példát bőségesen, hogy a protestantizmus hagiográfikus hagyományok 

asszimilálására törekszik. Vö. Fuchs, 2002. Különösen a Das Zentrum der historiographischen ’me-
moria’: Die heilige Elisabeth és az Enttraditionalisierung und Traditionsstiftung c. fejezetek: 48–159; 
imre Mihály, A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert 
műveiben = Árpád-házi Szent Erzsébet: Magyar–német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, 
szerk. gáBor Csilla, knecht Tamás, tAr Gabriella Nóra, Cluj-Napoca, Verbum, 2009, 67–82. 

32   A terjedelmes kéziratos forrásgyűjtemény a TREKN R 2754 jelzetű kötete, teljes egészében a gá-
lyarab-irodalom dokumentumait tartalmazza közel nyolcszáz lapon. Címe nem fejezi pontosan a 
tartalmat: Historia ministrorum protestantium. Anno 1673., mert néhány évvel későbbi források is 
szerepelnek a kötetben. A dokumentumok 18. század eleji másolatok, a gyűjtemény összeállítója lát-
hatóan nagyon tájékozott volt a témakörben, nagy szakértelemmel végezte munkáját. Ebben olvasha-
tó Hospinianus szónoklata: Oratio Venerandi Viri Domini Rudolphi Hospiniai, Praepositi Collegii 
Canonicorum dignissimi, qua Fratres quinque Hungaros Bucarino Liberatos, in Stuba Canonicorum 
totius, totius Venerabilis Ministerii Tigurini nomine affatus est 11. die Julij Anno 1676.
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fine diebus ex iniquissimis carceribus Buccarinis siue advenientes tamquam Angelos 
Dei intuemur[...]” Jól látszik, hogy két szinten: az e világi és a túlvilági-eszkatologi-
kus szinten értelmezi az érkezett menekültek sorsát, akik ugyan nagyon konkrétan 
a nápolyi gályákról és Buccari pokoli szenvedéseket okozó börtöneiből menekültek 
meg, ugyanakkor ők Jézus Krisztus mártírjai és a leghősiesebb bajnokai, Isten hoz-
zánk érkező angyalai. Megérkezésükért áldott legyen az Úr, aki irgalmával kiszaba-
dította őket és most megajándékozza valamennyiüket a vigasztalással ezen a helyen 
(Deus omnis Consolationis). A vigasztalás (consolatio) adománya és feladata mind-
két üdvözlőbeszédben kulcsfontosságú, ugyanezt láthattuk Heideggernél is. János 
jelenéseinek 12. fejezete alapján elbeszéli a Napba öltözött Asszony történetét, aki 
megszülni készül gyermekét, majd az üldöző tűzvörös sárkány elől a gyermek Istenhez 
ragadtatott, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helyen 
volt. Az üldöző sárkány pedig nagy küzdelemben levettetett az égből, legyőzték őt a 
bárány vérével és bizonyságtételük erejével azok, akik nem kímélték életüket. Ezért 
vigadjatok, egek, és akik benne lakoztok. Ehhez hasonló a mai egyház, különösen a 
magyar református egyház harca az őt üldözőkkel.33 Ez az egyház az üldözők ellenére 
virul éppúgy, mint a korábbi évszázadok során védelmezői: Nagy Theodosius, Nagy 
Constantinus, VIII. Henrik, Jakab király és Erzsébet királynő idején Angliában, 
IV. Henrik alatt Franciaországban. Üldözői időszakában kemény iga alatt szenvedett 
Nero, Domitianus, Decius, Julianus római császárok, II. Fülöp spanyol király, Mária 
királynő uralkodása alatt, a mohó sárkány által, a babiloni szajha csalárdságainak 
életükkel ellenálltak [...] a közelgő végítélethez, Jézus Krisztus utolsó eljöveteléhez 
állhatatos hűséggel megmaradtak. Ennek a változásnak, ti, tiszteletre méltó férfi-
ak, a ti kedves gyülekezeteitek, a ti családjaitok most ennek tanúi. Mivel ugyanis 
Magyarország a kelet legjobban elpusztított királysága és Európának a korábbi év-
századokban és a tiszta keresztyén hitnek művelt ékessége, a babiloni szajha és az ő 
lator szövetségesei fegyverrel támadtak a magyar egyházra. Hazugul aposztáziára 
akarták papjait kényszeríteni, börtönnel, fegyverekkel és kínzásokkal sanyargatták 
azokat. A nagy üldözés korszakaira való utalás egyértelműen Bullingert követi, a 
jelen eseményeit ebbe az egyház- és világtörténeti folyamatba illeszti Hospinianus.

Otrokocsi Foris esetében is megragadható a változó folyamat: szabadulásuk előtt 
óvakodik a mártír önreprezentáció használatától. A Furor Bestiae elbeszélése szerint 

33   Historia ministrorum protestantium. Anno 1673., 651–654: „Non sine Causa Spiritus Sanctus in 
terra militantem, in Apocalypsi Divi Johannis comparat cum Foemina partui vicina, quae quidem 
Splendidum in modum amicta Sole, Lunam pedibus calcans, & capite 12 Stellas coronata, sed quam 
parturiendi dolores propinqui, et ad tantis rubicandi Draconis frians, & neci proxime dedendi foe-
tus, destinatum os, tantum non enecaret, & cito aufugio in eremium expelleret. Quemadmodum 
enim foeminam Partui vicinam modo praecipiti animo propinquantes parturiendi dolores, exterrent, 
modo foetus quem enixa est, laetissimus aspectus, gaudio ingenti erigit: ita etiam Ecclesia Xti modo 
rebus prosperis fruens, Sole justitiae, nullis impedita errorum, vel persecutionum Nebulis. Laeta 
fruitur, Terrestria & inania Pedibus conculcans, & Astris Liberi, & orthodoxi exercitii Religionis 
pulchre respondens, veluti sub Imperatoribus Theodosio Magno, Constantino item Magno, Henrico 
VIII. Jacobo Rege, & Elizabetha Regina Angliae Henrico IV. Rege Galliae, Magnaticum voluptate 
accidit, modo sub gravi jugo Neronis, Domitiani, Decii, Juliani Imperatorum, Philippi II. Regis 
Hispaniae, & Mariae Reginae Angliae per Draconem hiantem, idest famelicos Satellites, Meretricis 
Babilonicae Vitae ejus insidiae tenduntur, eaque in eremum expellit [...]” 
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a kínzatásokra és fogságra indulókat kínzóik a következőképpen gúnyolták: „Mikor 
az udvarnokok megláttak bennünket fehérneműinkkel, s más csomóba kötött hol-
mijainkkal, mert hiszen tudtuk, hogy előbbi szállásainkra már vissza nem térhetünk, 
tehát felkészültünk az útra mindnyájan – rettenetesen kacagtak és szitkokkal, rá-
galmakkal illettek bennünket, mondogatván: Hova mentek, ti ördög vértanúi? (Ez 
volt a leggyakrabban használt szitkozódásuk.)” (A latin eredetiben: Quo tenditis vos 
Martyres Diaboli?)34 A Furor Bestiae utolsó fejezete áttekinti a fogságba hurcoltakat, 
azonban itt is különbséget tesz a szenvedésben meghaltak és a túlélők között, csak 
az előbbieket nevezi mártírnak, az utóbbiak hitvallók, Krisztus-szolgák, testvérek és 
atyafiak. ([...]nomina Martyrum et Confessorum describuntur[...]Nomina Martyrum 
Hungaricorum, in ipsa captivitate sub onere durissimae afflictionis mortuorum.)35 

1676-ban jelenik meg Zürichben Gyöngyösi István disputációja (De Clavibus 
Regni Dei, Apostolis traditis) Heidegger respondenseként, amelyet sokan köszöntöt-
tek a hazai egyházak képviselői közül. Különösen a pápai és rimaszombati gyülekezet 
emelkedett ki közülük, amelyek nagyon megszenvedték az üldöztetést.36 Gyöngyösi 

34   otrokoCsi foris Ferenc, Furor bestiae – Fenevad dühöngése, ford. Herpay Gábor, kiad. CsikesZ 
Sándor, 1933, Budapest, 24, 25. – A Martyres Diaboli fogalom középkori eredetű, amely a hagio-
gráfiai irodalomban ismert, különösen az eretnekmozgalmak kapcsán emlegették, majd később a 
reformáció körüli polemikus irodalomban is felbukkant.

35   Uo., 68. Megjegyzendő, hogy a kötetet kiadó Csikesz Sándor latin utószavában martyrologium 
Hungaricumnak nevezi azt, a szereplőket pedig egyetemlegesen – minden különbségtétel nélkül – 
mártírnak titulálja. 

36   RMK III 2797 – A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) 
S. 976 jelzetű példányát használtuk. A kötet különlegessége, hogy hajdani gályarab tulajdonosa – 
Rimaszombathi K. János – Zürichben kiadott nyomtatványokat köttetett a kolligátumba. A borító 
belső lapjára írott bejegyzés szerint: „Collectio Johannis K. Rimaszombathi, instituta Tiguri 1677. 
continens opera varia, edita ab 1642. ad 1677. quorum praecipuum est Joh. Henr. Ottii Historia 
Anabaptistica. Acessit Bibliothecae Collegii Reft. Saros. Patak, Ao. 1794. J(ohannes) Sz(ombathi), 
m. pr.” Szombathi János könyvtárnok nyilván biztos információkkal rendelkezett a kötet provenien-
ciájáról, egyébként maga is rimaszombati származású lévén ismerte közelebbről a kötet származá-
sát. A könyv tizenhárom nyomtatványa közül tíz zürichi kiadású (három Rimaszombati Mihály 
– bizonyára János rokonának a – disputációja), a legutolsó pedig a nevezetes mártirológiai érteke-
zés: Dissertatio de Martyrio, amelyet Hottinger Heidegger respondenseként adott elő 1677-ben. 
A kötet szerkezete mutatja, hogy egykori tulajdonosa nagyon is tudatosan állította össze, hiszen 
a Dissertatio de Martyrio valóban a magyar gályarabok sorsára adott elméleti válasz. Azt tudjuk 
Rimaszombatiról, hogy 1676 májusától közel egy évig Zürichben tartózkodott szoros kapcsolat-
ban J. Kaegius, J. Lavater és J. H. Olley itteni prédikátorokkal. Természetesen Gyöngyösi dispu-
tációjának szövegében is megtaláljuk a gályarabság szenvedéseire való utalást, Br-v: „Calamitates 
horrendae, persecutiones sanguineae, quae Ministros Ecclesiarum, conticescere cogunt, quare ita 
conqueritur Jeremias, Lam. 2. 11. Deficiunt lacrymis oculi mei, propter contritionem filiae po-
puli mei, quales in solo mei natali Pannonio, Hungaria, praeter propter, ab Anno 1674. ad haec 
usque tempora grassabantur: ita ut, transverberato Ecclesiae pectore, transfixo pene corde, secto 
vere jugulo, doctrina de unico Mediatore, Redemtore, Servatore Christo, de unico ejus sacrificio 
propitiatorio, nox illunis, rarae stellae, & quae rutilabant, errabundae videantur; apparuit enim 
praesertim in nostro horizonte, caligo illa tristissima, qua mulier illa, purior Ecclesia a Dracone 
fugata [...] Haec ita esse, mecum loquitur experientia rerum rerum magistra nec non Fratres, in vis-
ceribus Jesu dilectissimi, fideles Verbi Dei Ministri, quos ad 5. Martii S. N. Anni 1674. ex Hungaria 
convocando, conticescere coegerunt: Qui proculdubio, eruperunt in haec Gregorii Magni verba: 
Deo largiente quantum potuimus, coram vobis fratres charissimi, rimati sumus, nemo autem nos 
reprehendat, si post locutionem suspenderimus, quia uti cernitis nostrae tribulationes excreverunt, 
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műve címlapjának hátoldalán olvashatjuk a terjedelmes névsort, a Séllyei Istvánra és 
Harsányi Istvánra vonatkozó rész Krisztus élő mártírjaként emlegeti azokat: „His 2. 
Eodem Officio praeditis, illi Eccl. Refor. Papensis M.(inister) Ecclesiarum circumja-
centium Helveticae confessioni addictarum, Superintendenti meritiss. Huic Ecclesi. 
Rima-Szombatiensis Minist. vigilantissimo. Ut & caeteris Ecclesiarum, Scholarum 
Ministris, Rectoribus, ex Triremibus Neapolitanis admirabili Dei providentia li-
beratis, ut vivis Jesu Christi Martyribus, Tiguri Helvetiorum tunc temporis com-
morantibus, submisse offert.” A disputához gályarabságukból szabadult, de még 
Zürichben időző magyarok írnak ajánló verseket (Körmendi György, Komáromi 
István, Szomodi János, Bátorkeszi István, Leporinus Miklós, Czeglédi Péter, Krasznai 
Mihály, Szabolcsi Mihály, Jablonczai János, Zedényi István, Szentpéteri Márton, 
Steller Tamás, Bugányi Miklós, Kocsi Csergő Bálint). Aláírásukban feltüntetik hazai 
állomáshelyüket és jelenlegi státusukat; ezek a következő megjelölések: nunc exul 
pro testimonio Jesu, nunc pro Jesu exul. Ajánló verseikben nincs mártirológiai jellegű 
utalás, de többen is hangot adnak kemény Róma-ellenességüknek.

4.

A Consolatio [...] címlapja után háromlapos ajánlás áll, amelyet a témakör kitűzője: 
Heidegger, Krisztus katonái tündöklő csapatának (Candidae militum Christi cohor-
ti), vagyis az igen tiszteletreméltó és híres férfiaknak, a magyarországi evangéliumi 
eklézsiák és iskolák lelkipásztorainak és tanárainak, Jézus Krisztus legállhatatosab-
ban hitvallóinak és bizonyságtevőinek, és érette tiszta lelkiismerettel, erős lélekkel 
számkivetést elszenvedőknek ajánl; tehát mindezeknek a jeles férfiaknak szól az 
ajánlás. Ezt követően pontosan felsorolja e férfiakat, nevük mellett feltünteti itthoni 
hivatalukat, vagyis eklézsiájukat és iskolai állomáshelyüket. (A magyar hely- és sze-
mélynevek helyesírásába néhol hiba csúszik.) A névsor a következő: Séllyei István, 
Harsányi Móric István, Nikléci Sámuel, Kálnai Péter, Komáromi István, Körmendi 
György, Alistali György, Beregszászi István, Tatai Sámuel, Szomódi János, Újváry 
János, Rimaszombati János, Szentpéteri István, Köpeci Balázs, Leporini Miklós, 
Bátorkeszi István, Otrokocsi Foris Ferenc, Ladmaci István, Nikléci Boldizsár, 
Szalóczi Mihály, Krasznai Mihály, Zedényi István, Szodói B. András, Jablonczai 
János, Bugány Miklós, Szentpéteri Márton, Steller Tamás, Kocsi Csergő Bálint, 
Simoni Péter. Ez összesen huszonkilenc túlélője a gályarabságnak és más sanyargat-
tatásnak. Megjegyzendő, hogy a felsorolásban valaki (nyilván későbbi olvasó) látha-
tóan dühösen áthúzta Otrokocsi Foris nevét, voltaképpen kihúzta a névsorból, és a 

undique gladiis circumfusi sumus, versa est in luctum Cithara nostra, organum nostrum in vocem 
flentium. Die 8. Maii Anno 1675. ad Triremes ducendo, crudeliter & tyrannice tractando, e solo 
delere contenderunt. Sed Jehova, cujus Gratia, Die 11. Febr. S. N. Anni 1676. affulsit, & e faucibus 
leonum, velut alios Danieles, e Fornace Babylonica, insolita Tyrannide ardente, velut Sidrac, Misac, 
Abednego socios, liberos esse voluit, ut eorum, & Ecclesiarum Hungaricarum innocentia, vivo quasi 
in speculo, orbi unoverso ad stuporem, exponeret, declararet, timoremque Bestiae Apocalypticae 
incuteret. De qua haec ingeminare, mihi licitum esto.” Fogalom- és nyelvhasználata, eszkatologikus 
szemlélete erősen hasonlít Heidegger és Hospinianus előbb bemutatott szónoklatainak látásmódjá-
ra. Zárásként következik egy nyolcsoros, igen kemény hangú pápa- és katolikusellenes disztichon. 
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közismert konvertita neve mellé kézzel odaírta: tandem Apostata – végül mégis hite-
hagyott. A névsor alatt magyarázat áll, miszerint a felsoroltak valamennyien a ná-
polyi gályákról, illetve Buccari börtönéből Isten oltalmazó karja által megszabadít-
tatnak, akiket mint nagy nyomorúságból jövő, a bárány vérében kifehérített ruhába 
öltözötten érkeztek meg, akiket vendégként fogadtunk be. Az egykor befogadott 
vendégeknek ajánlva krisztusi vigasztalást kíván, mert Isten erősítette meg őket, a 
gyötrő üldöztetések vadságát szilárd közösségükkel megtörték és a börtönökben, 
gályákon készek voltak a tűrésre, felfegyverkeztek a halál elszenvedésére, ellenálltak 
hősiesen a korszaknak, dicsőséges látványt nyújtottak az Úrnak, az Angyaloknak 
és az embereknek, és testvéreiknek, akik követni fogják őket, példát állítottak (már 
az ajánlásban megtaláljuk a mártirológia kulcsszavait: miles, cohors, confessor, tes-
tis, exul). A magyar prédikátorok és tanárok névsora egyben mártírnévsorként is 
értelmezhető.37

1680-ban jelenik meg J. H. Heidegger Dissertationum selectarum, sacram theo-
logiam dogmaticam, historicam et moralem illustrantium című gyűjteményes tanul-
mánykötete, ebben pedig a De Martyrio, Breviarium című terjedelmes értekezés.38 
(Ez a tanulmány az 1677-es kiadásnak némileg bővített változata. Amint azonban a 
cím is mutatja, valóban breviáriumszerű rendszeres áttekintése és kifejtése a protes-
táns mártirológiának.) A második kötet előszava újra fontos megállapításokat tesz. 
Egyetlen hatalmas – egylapnyi terjedelmű – mondatba zsúfolja a magyar gályarabok 
történetének eseménysorát, annak értékelését és magyarázatát. Hazug vádakkal ha-
zug bíróság elítélte őket, a legválogatottabb módon kínozták, börtönbe zárták, majd 
eladták sokukat rabszolgának a spanyol hajókra. Majd példaként megszabadíttattak, 
az egész világ, az angyalok és az emberek számára látvány lettek. A hős tengernagy 
kiszabadította őket fogságukból, a halál torkából kiragadta azokat, visszaadta va-
lamennyiüket az életnek a nagy szenvedésekből, akik a bárány vére által kifehérített 
palásttal érkeztek közénk. Az élő mártírok élő képének mindennapi szemlélete alkal-
mat adott – nem a legbensőbb rokonszenv nélkül – a mi hitünk épülésére is figyelve 
a De Martyrio, nem kevésbé a De Consolatione Christiana Sanctorum Martyrum 
megírására, és a szentek eseteinek megmagyarázására és értelmezésére.39 Látható, 
37   Consolatio [...] Ar: „CANDIDAE MILITUM CHRISTI COHORTI, Viris plurimum Reverendis, 

Clarissimis, Ecclesiarum quondam & Scholarum Hungaricarum Evangelicarum Pastoribus & 
Rectoribus, Constantissimis Jesu Christi Confessoribus & Testibus, ac pro eodem & bona conscien-
tia Exulibus [...] Ex Triremibus Neapolitanis & Carcere Bucarino, potenti Dei brachio liberatis, 
Hospitibus quondam, cum ex magna tribulatione, stolis sanguine Agni dealbatis, venirent, acceptis-
simis; Consolationem Christianam, qua ipsi Divinitus muniti, persecutionis urgentis ferociam stabili 
congressione fregerunt, & parati ad patientiam carcerum, triremium; armati ad tolerantiam mortis, 
fortiter repugnarunt Seculo, specta culum gloriosum praebuerunt Deo, Angelis, & hominibus, secu-
turis denique Fratribus exemplo fuerunt.” 

38   heidegger, Johann Heinrich, Dissertationum selectarum, sacram theologiam dogmaticam, histo-
ricam et moralem illustrantium, Tiguri, Gessner, 1674–1680. Az értekezés a 283–357. lapokon 
olvasható. A TREKN F 289 jelzetű példányát használtuk. A magyarokra vonatkozó rész a 329–330. 
lapokon szerepel.

39   Johannis Heideggeri Dissertationum Selectarum [...], Tomus II., Tiguri, 1680, Praefatio: „Pastores 
& Rectores innuo Hungaricos, numero triginta, reformatos plerosque, & nonnullos Augustanos 
etiam, qui postquam Clero Romano fictis in speciem criminibus adnitente, in judiciis capitalibus, 
vinculis arctissimis, carceribus foedissimis, denique triremibus Hispanicis famoesissimis, mancipi-
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Heidegger egészen konkrét összefüggést teremt a magyar gályarabok története és sa-
ját művei között: ebben nagy szerepet játszik egy fogalmi összefüggésrendszer, de a 
megrendült érzelmi azonosulás ösztönzése is, amiben önmaguk számára mintaadónak 
tekinti a magyarok történetét.40 A temati kus összefoglalásban is helyet kap a már ko-
rábban megfigyelt kulcsfogalmak közül a bárány vérében kifehérített palást, mint a 
narratíva rögzített eszkatologikus eleme. 

A De Martyrio valóban széles körű elméleti áttekintés, amely ugyanakkor nagy 
példaanyagot vonultat fel a mártirológia köréből. Hetvenhét articulusba rendezi el 
mondandóját kronologikus és tematikus elveket érvényesítve. Az egyházatyáktól és 
az ősegyház mártírjaitól indítja gondolatmenetét. Szándéka hasonló a Bullingernél 
tapasztalt módszerhez: az ősegyház számos mártírja a Krisztus-szeretet példaképe 
(Martyrium exigit amor Dei), de ezeket nem azonosítja a szentekkel és azok kultuszá-
val; voltaképpen leválasztja a hagiográfiáról a mártirológiát. A mártírok üldözése 
az igaz hiten lévők üldözése, akik Krisztust követőként (conformatio ad Christum) 
viselik el az üldöztetést, amely a mártírok egyik fontos ismertetőjele. Határozottan 
leválasztja a hagiográfiáról a mártíriumnak ezt az igazi történetét: visszaélt vele 
Róma, megrészegült a mártírok vérétől. A mai reformált egyház joggal és méltán 
ítéli magáénak a régi egyház mártírjait, a mártírok ma is az egyház legnagyobb díszei 
és dicsőségei Krisztusra mutató példájukkal. Több történelmi példával szemlélteti 
a mártírok üldözetését, amely a múltban zajlott, de saját korában is jelen van.41 Az 
LI. articulus a magyar gályarabok szenvedéseit mutatja be, bár inkább utalásszerűen 
beszél a történetről, megpróbáltatásokról. (Igaz, egyértelműen felismerhető a magya-
rok sanyargatásának története a körülmények rajzából. A még pontosabb azonosítás 
a kötet végén lévő név- és tárgymutatóban jelenik meg, itt a „Persecutiones ecclesia-
rum Hungariae” és a „Martyres hungarici” kifejezés szerepel.) Az érzelmi azonosu-
lást jól kifejezi, hogy az ötvenegy sornyi szövegrészlet egyetlen hatalmas, hömpölygő, 
szenvedélyes körmondat.42 Vannak azonban olyan fordulatok a szövegben, amelyek 

orum profligatisssimorum, per integrum fere biennium, exempla novissima sustinuerunt, mundo, 
Angelis & hominibus theatrum facti, incomparabilis Herois & Archithalassarchi Reuteri, qui pro 
ea, qua flagrabat, pietate & invicto robore, hostes vivos enecuit, & servos ac amicos Dei, in mortis 
faucibus haerentes, vitae reddidit; incredibili fide & industria liberati, ex magna tribulatione, stolis 
sanguine Agni dealbatis, recenti adhuc terrore & consternatione, ad nos venerunt, & perinde ac 
Angeli Domini excepti, pars in Belgio, pars in Germania, pars major apud nos, hospitali cura stu-
dioque nostro fruentes, septendecim menses integros larem fixerunt, tristeque exilium, pro viribus 
nostris sublevati licet, tolerarunt. Viva illa vivorum Martyrum imago, oculis animisque nostris quoti-
die, non sine intima sumpaJe×a, & fidei etiam nostrae aedificatione, observans, De Martyrio, nec 
non De Consolatione Christiana Sanctorum Martyrum, & utrisque oppositis Lapsibus Sanctorum, 
commentandum occasionem suppeditavit.”

40   Historia Vitae Johannis Henrici Heideggeri [...], 1698. n2/v: „Praesentibus adhuc illis Heideggerus 
de Martyrio & Consolatione Martyrum dissertationes vulgavit.” Innen még azt is megtudjuk, hogy 
mindkét művének francia és német nyelvű fordítását készítették el.

41   I. m. 282: „Christi exemplum & praeceptum de fuga in persecutionibus [...]. Veteris Ecclesiae Martyres 
Ecclesia Reformata sibi jure, meritoque, vindicat. Roma Martyrum sanguine ebria est.”

42   Uo., „Et quis, amabo, verorum Martyrum nomen & omen invideat iis, qui (ut exemplo praesentis-
simo rei huic lucem foeneremur) ficti criminis praetextu in jus vocati, ab infensissimo judice causae 
Christi vadimonium ultro deserere, Basilicas sponte tradere jussi, cum ob timorem Dei id illis non 
liceret, & libellis seu Albo praevaricatorum in causa Dei, vel Apostatarum nomina sua dare constan-
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egyértelműen utalnak a magyar szereplőkre, a szenvedés színhelyeire és idejére: post 
integrum plus annum, teterrimo triremium supplicio affecti, post menses decem in 
famosis triremibus illis, tanquam Marpesia caute.

A két írást összehasonlítva – sőt belevonva az üdvözlőbeszédet és annak 1677-es 
nyomtatott változatát – egyértelmű, hogy a Consolatio és a De Martyrio szorosan 
összetartozik, mindkettő Heidegger érveinek, elméleti látásmódjának kifejtését tar-
talmazza, disputáló hallgatói professzoruk álláspontját jelenítik meg. A Consolatiót 
utóbb kiadja Heidegger válogatott értekezései között is, ami bizonyítja, hogy azt 
mennyire sajátjának tekintette. (Itt azonban már elhagyta a magyaroknak szóló aján-
lást, terjedelmes tartalomjegyzék segíti az áttekintést, néhol a szöveget is megváltoz-
tatta.) Megjegyzendő, hogy a Consolatio és a De Martyrio című értekezéseinek volt 

ter renuerent, capitis & fortunarum, lata decretoria sententia, damnati, pars praeter locum supplici, 
stipante carnifice rapti, superato jam mortis terrore & amaritudine victa, ut lentioribus poenis ad 
persecutorum libidinem inflecti, & praevaricandum in causa Christi subigi possent, velut ex morte 
revocati, in carceres foedissimos, squalidissimos compacti, durissimis compedibus & poene   ¡baV© 
ktoiV constricti, dira fame, siti, frigore, laboribus poene intolerabilibus, foedissimis quinetiam & 
spurcissimis; verberibus languineis, nefandis opprobriis, quibus non tam se, quam Christum & in-
nocentem religionem proscindi & lancinari animo tristissimo audiverunt, excrutiati & poena enecti: 
post integrum plus annum per calamitates ejusmodi concatzenatas & insidias quaesitissimas cons-
tantiae illorum structas extractum, ne quid ad barbaram crudelitatem deesset, per remotissima aspe-
raque itinera inter militum, ac inprimis vivo Deo Israelis nefarie illudentium, ad sanguinem usque 
uberrime profluentem coedentium catervas, gravissimis compedibus vel vincti vel onerati, increpan-
do perpetim, tundendo, vires corporis gravi adeo itinere fractas objurgando, servilibus verberibus 
sine fine & modo propulsando, miserrime raptati, teterrimo triremium supplicio affecti, precarium 
inter infidelium blasphemias, ante oculos patrata inquinatissima a barbaris & ¡phlgikàsi scelerea, 
immanissima, quotidianum veluti cibum, verbera, exactos crudeliter labores plusquam serviles, spi-
ritum ducentes, mancipiorum profligatissimorum exempla novissima sustinuerunt, & tanquam pro-
bata oves mactationi destinatae, ceu morti destinatae piaculares victimae, theatrum mundo, Angelis 
& hominibus facti sunt; donec conclamata fere apud homines salute, post menses decem in famosis 
triremibus illis, & plures ab aliis etiam in infernali velut carcere toleratos, fide ipsorum omnibus 
jam contumeliis, calamitatibus, minis, suppliciis majore & excelsiore, & tanquam Marpesia caute, 
ventos, ictus, procellas, fluctus omnes ridente, contemnente, superante; liberatione tandem miraculo 
proxima, ex intoleranda servitute sospitati in libertatem (si libertas est triste exilium, continuaque 
a patria, Ecclesiis, charitatibus avulsio) asserentur. Diceres, novum hoc (uti foecundum in exco-
gitandis suppliciis est persecutorum, Lojolitarum inprimis, ingenium) insolentiusque esse Martyrii 
genus, quo morte ipsa gravior poena sancitur, non occidere fideles Christi testes, ut delassata longis 
diversisque cruciatibus illorum patientia, & victa tandem constantia de fide & virtute illorum, sine 
ullis, quod ajunt, feriis, multiplicium formas sustinente discriminum, laetissimum triumphum hostes 
¡p©nJrwpoi agere possint. Sed benedictus Deus Deus ad salutes (Psal. LXVIII. 21.) qui se ne in tali 
quidem tentatione fideles suos deserere, & quamlibet pêrwsin seu ignitam Sanctorum suorum pro-
bationem, ad optatam tandem catastrophen perducere posse, eximium gratiosumque documentum 
dedit.” Heidegger más műveiben is lépten-nyomon megtalálhatjuk a magyar exulánsok történetére 
való utalást, vagy történelmi értékelést. Így a Dissertatio de miraculis ecclesiae evangelicae [...] 
című disputában is, amelynek Johannes Jacob Cellarius volt a respondense, témavezetője pedig 
Heidegger. (Assumens David Holzhalbius, Tiguri, Typis Davidis Gessneri, 1696. A TREKN F 289 
jelzetű kolligátumában lévő példányt használtuk.) A 121–122. lapokon a magyar mártírok – vagyis 
a gályarabok – üldöztetését mondja el az értekezés, a 131-en pedig a hit védelmezőiként sorolja fel 
az erdélyi fejedelmeket: Bocskait, Bethlen Gábort és a Rákócziakat. Az értekezés abban a tekin-
tetben figyelemre méltó, hogy egyetemi disputa a műfaja, témája szerint lényegében mártirológia. 
Márpedig mártirológiai tárgyú – vagy részben ilyen témájú – református disputákat csak Svájcban 
találunk, azonban – valamilyen okból – egyetlen magyar sincs a szerzők között.
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több német és francia nyelvű kiadása is, ami azt bizonyítja, hogy szerzőjük minél szé-
lesebb körben kívánta biztosítani azok publicitását.43 1686-ban és 1688-ban jelenik 
meg a német fordítás Zürichben, amely mindkét értekezést tartalmazza. (Ugyancsak 
1686-ban jelenik meg az első francia fordítás.) Az előszót Friedrich Utzinger, a fordí-
tó írta. Párhuzamba állítja a magyar protestánsok üldöztetését a francia hugenották 
megújuló üldöztetésével. Amennyire – megpróbáltatásaik közepette – hitükben állha-
tatosak maradtak a magyarok, most éppen ugyanilyen próbatételek sújtják a francia 
protestánsokat. A nápolyi gályákra hurcolt magyarok sorsa ösztönözte tíz évvel ez-
előtt Heidegger akkori írásait, most a franciák megújuló szenvedése indokolja márti-
rológiai műveinek újbóli német nyelvű kiadását. Tudott a francia fordításról, erre 
egyértelmű utalást is tesz Utzinger 44 A kiadványt díszes címlapmetszet ékesíti, amely 
43   Johan Heinrich Heidegger Kampf-Platz Getreuer Blut-Zeugen Jesu: Vorgestellt In dreyen 

Theologischen Betrachtungen/ I. Von dem Martyrthum/ und den Märtyrern ins gemein. II. Von dem 
Trost der Märtyrer/ oder/ wormit sie/ und alle um Jesu willen verfolgte Christen sich stärken und 
trösten mögen. III. Von den Schwachheiten/ und Glaubens-Fällen der Heiligen / In diesen schweren 
Verfolgungs-Zeiten [...] aus der Lateinischen in die Teutsche Sprach übergesetzt Von Joh. Friderich 
Utzinger/ Inspect. des Neuen Collegii, Zürich, Gessner, 1686. 1688-ban újra napvilágot lát a német 
változat: Joh. Henrici Heideggeri, SS. Theol. Doct. & Professoris in Zürich, Heiliges Martyrthum, 
das ist, Kampf-Platz getreuer Blut-Zeugen Jesu Christi: handlende von dem Martyrthum und den 
Märtyrern ins gemein; wie auch von dem Trost der Märtyrern: und endlichen von den Schwachheiten 
und Glaubens-Fällen der Heiligen / in diesen jetzigen schwären Verfolgungs-Zeiten, allen umb des 
Zeugnuss Jesu willen leydenden Christen, zu nohtwendiger Underrichtung und Trost auss der 
Lateinischen in die Teutsche Sprach übergesetzt, und von Johann Friderich Utzinger, Inspect. des 
Neuen Collegii in Zürich, an Tag gegeben, Gedruckt zu Zürich, in Verlag Johann Rudolff Rahnen, 
1688. Két francia kiadása Genfben jelent meg: Traitez du martyre, de la consolation des martyrs et 
de la chute des saints, Composé en Latin Par Monsieur Heidegger Professeur en Theologie à Zurich, 
Et mis en François Par Mr de Saint Amant, A Genève, chez Samuel De Tournes, 1686; Traitez du 
martyre, de la consolation des martyrs, et de la chute des saints, composez en latin par Monsieur 
Heidegger; et mis en françois par Mr. de Saint Amant, A Genève, chez Samuel de Tournes, 1687. 

44   Zuschrifft: „Und eben dahin hat auch Herr Johann Heinrich Heidegger / SS. Theol. Doctor und 
Professor allhier/ der Urheber dieser [...] Theologischen Betrachtungen/ gezielet/ als er dieselbige 
bey Anlaß der harten Verfolgung/ so vor ohngefehr zehen Jahren über die Evangelischen Kirchen 
im Königreich Ungarn ergangen; in Lateinischer Sprach abgefasset/ und sie in Form Theologischer 
Dissertationen / in den Jahren 1677. und 1678. an das Tag-liecht gegeben; auch die jenige Dissertation, 
welche vom Trost der Märtyrer handlet/ denen in selbigen Jahren ab den Neapolitanischen Galeeren 
(dahin sie umb der Wahrheit und der Zeugnuß JESU willen verdammt waren) wunderlich erledigten/ 
und allhier sich einige Zeit enthaltenden Evangelischen Kirchendienern auß Ungarn/ zugeschrieben 
hat. Gleich wie aber erst-gemeldte Dissertationes, oder Betrachtungen damalen allen gottseligen und 
gelehrten Christen wegen ihres schönen und erbaulichen Innhalts sehr beliebt und erwünscht gewe-
sen sind: also/ da vor etwas Zeit das schwäre Ungewitter der Verfolgung über die liebe Frantzösische 
Kirchen mit unerhörter Hefftigkeit außgebrochen/ sind under denen umb der Wahrheit und der 
Zeugnuß Jesu Christi willen vertriebenen Frantzösischen Kirchendieneren/ und anderen gelehrten 
und gottseligen Männeren underschiedliche gewesen/ welche zu diesen trübseligen/ verjammerten 
Zeiten höchst nutz- und tröstlich seyn erachtet/ wann dieselbige in die Frantzösische Sprach über-
gesetzet/ und durch den Druck gemein gemachet wurden; wie dann würcklich/ mit Vorwissen und 
Verwilligung des Herren Authoris, von einem hochgelehrten Mann eine fürtreffliche Ubersetzung 
verfertigt/ und so es GOTT gefällt/ ehist an das Tage-Liecht kommen wird. Bey eben diesem Anlaß 
ist auch von verschiedenen gottseligen Leuten under uns für nicht minder dienst und erbaulich 
angesehen worden/ daß mehr-erwehnte Theologische-Betrachtungen gleichfalls in unsere Teutsche 
Mutter-sprach übergestzet/ und zu gemeiner Erbauung an das Liecht gegeben wurden.” A 127–131. 
lapokon megtaláljuk a magyarok történetét, amely szinte teljesen azonos – a már idézett – latin 
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három részre tagolódik; mindegyik részben egy-egy jelenet áll: végletes kínzások, 
testi gyötrelmek – akasztás, máglya, lefejezés – elszenvedőit láthatjuk. (Lásd a mel-
lékelt képet.) Ez szokatlan a svájci környezetben, szinte páratlannak mondható: az 
itteni református mártirológia bár számos feldolgozását megalkotta a témakörnek, a 
legritkábban használt képi, ikonografikus ábrázolást, azt mellőzte. Ebben markáns 
különbság mutatkozik a lutheránus és református gyakorlat között, az utóbbi alig 
él a képi ábrázolás és illusztrálás eszközeivel. (Vö. jelen kötetünkben a Protestáns 
mártirológia a kora újkorban [Recepció- és kutatástörténeti specimen] című tanul-
mány gondolatmenetével és képanyagával.) Ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy 
ezek a művek németül és franciául ugyan svájci kiadóknál jelentek meg, de hozzáfér-
hetőek lettek az egész francia és az egész német nyelvterület számára. Ez bővítette a 
– korán megszerveződő – hollandiai és angliai nyilvánosság határait más irányokba, 

nyelvű elbeszéléssel. Annyi a különbség, hogy itt pontosabban azonosítja a magyarokat: „[...] damit 
wir die Sache mit einem frischen Exempel unserer gegenwärtigen lebendiger Zeugen Christi/ der 
gewesenen Vorständeren der Ungarischen Kirchen erklären [...].” 

1. ábra. Heidegger német mártirológiai tárgyú műveinek címlapjai
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és egyértelműen a református felekezetűek önreprezentációjának igényeit fejezték ki. 
A német és francia nyelvű kiadványok természetesen kisugározták a mártirológia 
magyar vonatkozásait, értelmezéseit is. 

A De Martyrio 1686-os genfi francia nyelvű kiadását sikerült tanulmányozni, 
amely izgalmas új kontextusba lépteti be a magyar protestáns üldözöttek történetét. 
A fordító: Saint Amant a zürichi polgármesternek ajánlotta munkáját és írt hoz-
zá bevezetőt (A Monseigneur Escher bourgmestre de la Republique de Zurich). Az 
Avertissement legelső mondata párhuzamot von a közelmúltban üldözött magyar 
protestánsok és a most ismét üldözötté váló francia protestánsok sorsa között. A pár-
huzamot egy friss francia történelmi esemény indukálja: 1685-ben XIV. Lajos francia 
király visszavonta a nantes-i ediktumot, amely a francia hugenották tömeges üldözé-
sének teremtette meg a lehetőségét (1685. október 18., fontainebleaui-i ediktum).45 
A legfrissebb üldöztetés immáron a magyarok néhány évvel korábbi példáját eleve-
níti fel saját sérelmeinek felpanaszolására megerősítő érvként, ezért is kell most fran-
ciául megjelentetni ezt az értekezést. Minthogy Zürich város polgárait mindig is ki-
emelten jellemezte buzgóságuk és kegyességük, a legutóbbi időben Magyarországon 
a magyar papok ellen irányult üldöztetés, ugyanez az irgalmasság érezhető most 
minden üldözött francia számára, ami számukra menedék. Ahogyan a magyarok a 
legnagyobb nehézségek között is kitartottak hitük mellett, minden kísértés ellenében, 
a lélek és test erejét mutatták fel, vállalva Jézus igazságáért a mártíriumot, halált is; 
így mutatnak példát most a legnagyobb szenvedések között is a franciák számára. 
A bullingeri egyháztörténeti konstrukció (amely a Szent Bertalan-éjre adott válasz 
volt) újabb láncszemmel bővül: vagyis az igaz keresztyénség üldöztetésének legújabb 
hulláma a magyarok után most a franciákat sújtja.46 A genfi környezetnek az infor-
málásában, véleményének alakításában szerepet játszhatott Franciscus Turretinus, 
aki hathatósan közreműködött a gályarabok kiszabadításának diplomáciai-politikai 

45   Vö. La révocation de l’Edit de Nantes et le protestantisme français en 1685: actes, Roger Zuber, 
Laurent Theis (dir. par.) Paris, Société, 1986; Genève au temps de la révocation de l’Édit de Nantes: 
1680–1705, Genève, Droz, 1985. Mémoires et documents, Societé d’Histoire et d’Archéologie de 
Genève, 50. – A rendelkezésemre álló és áttekintett szakirodalom nem érzékeli a genfi Heidegger-
kiadások szerepét és értelmezését, ebben a magyar összefüggésrendszert sem.

46   Traitez du martyre [...], 1686: „Comme les Citoyens de la Ville de ZURICH se sont toujoûrs dis-
tinguez par leur zéle & par leur pieté, du tems de la derniére persécution de Hongrie, ils exercérent 
envers les Ministres Hongrois la même charité qu’ils font presentement ressentir à tous les François 
refugiez qui ont recours à eux. Ils les reçurent avec tant d’honnêteté, ils leur distribuérent leur bien 
avec tant de liberalité, ils les traitérent avec tant d’humanité, qu’ils luer firent trouver dans un pais 
étranger toutes les douceurs que les personnes les plus heureuses peuvent goûter dans leur patrie. 
[...] Si cét Ouvrage étoit necessaire pendant la calamité des Eglises de Hongrie, il l’est bien davantage 
en ce temps malheureux, où les Eglises de France sont exposées à la plus rude & à la plus cruelle 
persécution que l’on puisse concevoir [...] C’est ce qui nous a obligez de mettre en François le Livre 
de Monsieur Heidegger. On espére qu’il aura la même vertu sur l’esprit des Fidéles de Hongrie, & 
que comme l’Original a été extrémement utile à ceux-ci, la Version ne le sera pas moins à ceux-là. 
306: A tous ces exemples surprenans nous pouvons joindre celui des Ministres Hongrois qui furent 
délivrez d’un esclavage horible & d’un mort lente, d’une maniére merveilleuse, à la honte & à la 
confusion des ennemis de l’Eglise & qui pouvoient dire avec David [...]”
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eseményeiben.47 Egészében tehát három központú a persecutio decennalis külföldön 
megjelenő irodalma: Hollandia–Anglia, második a német földön kiadottak csoport-
ja, harmadik pedig a svájci latin-német-francia nyelvű művek kiterjedt együttese. 
Megállapítható, hogy a mártirológiai értelmezés és önreprezentáció legerőteljeseb-
ben a svájci kiadványokban jelenik meg, bár a másik két csoportban is fel-felbukkan.

5.

A consolatio (vigasztalás) a 16–17. század retorikáiban gyakran előfordul, így meg-
találjuk Mattheus Dresser, Bartholomeus Keckermann és Johann Vossius műveiben 
is. Vossius az inventiók tanában tárgyalja De speciali inventione cím alatt (394–401). 
Keckermann nagyjából ugyanekkora terjedelemben vizsgálja mindkét nagy retori-
kai művében (Rhetoricae Ecclesiasticae [...] Libri Duo, 1604), itt az Affectusok 
tanában szerepel. Az örök élet ígéretét és annak bizonyosságát kell a vigasztalással 
bemutatni, az örök élet leírását és annak örömeit kell ábrázolni minél kiterjedteb-
ben (hypotiposis sit vitae aeternae & aeternorum gaudiorum). Dresser Rhetoricae 
inventionis, dispositionis et elocutionis Libri Quatuor, Illustrati quamplurimis 
exemplis; Sacris & Philosophicis: De integro correcti accurate ab Autore című 
nagy, összefoglaló műve igen terjedelmesen tárgyalja a vigasztalás fogalmát és ér-
telmezi retorikai szempontból. A genus deliberativum tárgyalásánál hatvanhárom 
oldalas nagy fejezetet szentel ennek (Tertia Classis Materiarum generis Deliberatiui, 
quae consolationem continet.). A vigasztalásnak két formája lehet, az egyik a filo-
zófiai, a másik a teológiai. A teológiai vigasztalás az égi tanítás szent, magasztos 
forrásából ered. Ennélfogva a vigasztalás ezen genusának locusai eredményesebbek 
és bőségesebbek, mint a másiké (vagyis a filozófiai vigasztalásé).48 Már az ókor 
kialakította a consolatio retorikai topikáját, amelynek a követező részei vannak: 
1. patientia et constantia, 2. consolatio per exempla, 3. mors mala solvit, 4. memo-
ria decus, 5. funerum magnificentia, 6. immortalitas. Különösen a lelkiismeret lehet 
a vigasztalás egyik legbőségesebb és összetettebb forrása. Fájdalmas a szülő vagy 
a barát elvesztése. A consolatio nagy szerepet játszik Erasmus Enchiridion militis 
47   Erről tájékoztat a debreceni kézirat, amely elmondja, hogy Bázelben, Bernben, Schaff hausenben 

és Genfben is üdvözölték az oda eljutó magyarokat, vagy prédikációban imádkoztak értük és ad-
tak hálát megszabadulásukért. (Vö. a 32. jegyzettel.) Kiemeli különösen Genfet, ahol Franciscus 
Turretinus 1676. június 18-án tartott egy prédikációt ebben a tárgyban: „Qua in Praesentia qua-
tur Fratrum Exemplum, Causam Ecclesiarum Hungaricarum, et Ministrorum afflictorum, suae 
Ecclesiae quam humanissime recommendant. Contio Fran: Turret. Lit. Sanct. Dei Mini. accomo-
data. Textus 1 Petr. 5:8.” R 2754: 580–583. Más szerzők francia nyelvű művei is széles körben 
tárgyalják a magyar mártírok történetét, így Pierre Jurieu (1637–1713), a Rotterdamba menekült 
francia professzor-lelkész is összeköti a magyarok ügyét a nantes-i ediktum visszavonása után üldö-
zött franciák sorsával. Bujtás, 2003, 134–141. 

48   Matthei dresseri, Rhetoricae inventionis, dispositionis et elocutionis Libri Quatuor, Illustrati 
quam-plurimis exemplis; Sacris & Philosophicis: De integro correcti accurate ab Autore. Cum 
Indice Rerum et verborum copioso. Heidelberg, 1606, 211: „Caeterum ut duplex est ratio conso-
lationis, una Philosophica, altera Theologica: ita etiam duo sunt fontes, ex quibus argumenta con-
solandi sumuntur. Consolatio Philosophica tota consistit in his locis, quos recensui. At Theologica 
ex augusto illo sacroque fonte coelestis doctrinae dimanat. Quare loci huius generis consolationis 
foecundiores efficacioresque sunt, quam superiores.” 
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Christiani című művében. A reformáció korában Luther, Spalatinus és Melanchthon 
értelmezte újra a vigasztalás bonyolult teológiai, antropológiai-retorikai és homile-
tikai összefüggéseit. Nagyon nagy hatású volt Melanchthon Loci consolationisa, 
ezt Dietrich Veit hamarosan németre is fordította, amely sok kiadást ért meg: Eine 
Trostschrift für alle betrübten Herzen in diesen kümmerlichen Zeiten (Magdeburg, 
Nürnberg, 1547).

A 16–17. század fordulóján a consolatio egyik legnagyobb hatású értelmezője és 
teoretikusa Justus Lipsius lett a neosztoicizmus kapcsán. Különösen De Constantia 
című műve söpört végig Európán: új értelmezői nyelvet, látásmódot, valósággal saját 
paradigmát teremtett. Ebben fontos szerepet játszott a Lipsius által szinte krisztiani-
zált sztoicizmus, különösen Seneca, akit egy „szent” aszketikus erényeivel stilizált.49 
Lipsiusnak éppúgy volt igen gazdag protestáns, mint katolikus recepciója, és nagyjá-
ból ugyanazt a szerepet szánták neki mindkét oldalon saját érvrendszerük működte-
tésében. (Bár mindkét tábornak lehettek elvileg fenntartásai a conversio több válto-
zatát is bejárt szerzővel szemben.) A consolatio meghatározó eszmei-formai szerepet 
játszott a 17. században, különösen a harmincéves háború nyomán keletkezett már-
tírdrámákban, a Trauerspielekben volt jelen annak a hatása, de olyan jelentős szer-
zőknél is lényeges, mint Andreas Gryphius életműve. Az ellenreformáció számára a 
Mártírnak a szenvedés, az erény és a harcos vagy küzdő mintaképének kellett lennie. 
A régi mártírideál (Märtyrer/Blutzeige) helyett a bűnbánat gyakorlásának bensősége-
sebbé tétele terjedt (Verinnerlichung des Märtyrerbegriffs) fokozatosan.

Az 1678-as Consolatio Heidegger korszakösszegző és a mártírirodalmat áttekintő, 
felhasználó műve.50 Tematikus áttekintésével némi fogalmat alkothatunk antropoló-
giai tartalmairól, forrásairól, műfajokat egybeszerkesztő jellemzőiről. Ez tulajdon-
képpen nem az elszenvedők vigasztalása, hanem a példájuk vigasztal és ad erőt má-
soknak. Mert alkalmas lehet a háborúra az a katona is, aki soha sem gyakorlatozott 
korábban a mezőn. A vigasztalás a Szentháromság mindhárom személyéből közösen 
terjed ki és munkál. Legelőször Isten a Szentlélek által vigasztal. A hitetlenek vigasza 
nem Istentől, hanem az emberektől származik. A vigasztalás nem adatik meg azok-
nak, akik a test és a hús bizonyságában élnek. A fül nem hallja meg a vigasztalást, ha 
az nem a szívből származik. A vigasztaló Szentléleknek Isten igéje a szava. Sokakat 
segít a szentségeknek és az Igének a szolgálata, mert a vigasztalást az egész egyháznak 
kell szolgálnia. Az igaz vigasztalás lehet külső és belső. Isten vigasztalásának rendsze-
res formája lehet a nyilvános liturgia adta keret, befelé a közvetítő lélek a szívnek je-
lentkezik, és zálogként, biztosítékként magának lepecsételi. Nemritkán ez a szerencse 
éri a mártírokat, amint erről sokan írtak. Nagyon gyakran megesik, hogy üldözteté-
sükben, börtönbe zártságukban a mártírok el vannak zárva segítő külső lelkésztest-
véreiktől, szolgatársaiktól. Ekkor csak a lélek szól hozzánk és intézhetjük ahhoz mi is 

49   Gerhard oestreich, Geist und Gestalt des frühmodernen States, Ausgewählte Aufsätze, Berlin, 
1969; Matthias ilg, Der Kult des Kapuzinermärtyres Fidelis von Sigmaringen als Ausdruck katho-
lischer Kriegs-erfahrungen im Dreißigjährigen Krieg = Das Strafgericht Gottes Kriegserfahrungen 
und Religion im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Zeitalter des Dreissigjährigen 
Krieges, Hrsg. Matthias asche und Anton schindling, Münster, Aschendorff, 2002, 291–441.

50   Karl hutter, Der Gottesbund in der Heilslehre des Zürcher Theologen Johann Heinrich Heidegger, 
1633–1698, Gossau, Pallottiner Verl., 1955.
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szavainkat és beszélhet velünk a test bezártságában. Ez nagyon gyakori a mártiroló-
gia történetében és képviselőinél, bezártságukban a test és lélek párbeszéde enyhítheti 
a szenvedés elviselését. (Trigaletus, Petrus Scriba, Guy de Bres.) Elérhetetlenné válik 
a külső emberi közösség, a vigasztaló szó sokszor látomás vagy álom formájában 
hangzik fel, ahogyan erről cseh mártírok is beszámolnak. Grammatikailag ez dialo-
gikus vagy monologikus formában jelenik meg, a belső beszéd számos formájának 
kedvez ez a körülmény. Ebben a helyzetben gyakran előfordulhat, hogy Krisztus a 
legédesebb álomban jelenik meg és ad reményt a reménytelenségben.

A filozófusok ebben a kérdésben rászednek bennünket és becsapnak, megtéveszte-
nek. A sztoikusok, epikureusok, peripatetikusok ugyan szeretnék vigasztalni a saját 
hibájukból vagy más okból szenvedőket, azonban nem ismerik igazán az isteni szó 
erejét és hatását. Legjobban a Szentlélekre van szükség. Isten akarata és gondviselése, 
a mártírokat a kereszthez való elhívása vigasztal meg a legtökéletesebben. A filozófu-
sok a végzet szükségszerűségét hangoztatják, ennek bírálatát fogalmazza meg Justus 
Lipsius De Constantia című művében, amit Heidegger terjedelmesen idéz: „[...]Sem-
mi sincs penig erősebb a szükségnél, mely a bánatnak im-é gyenge seregeit csak moz-
gásával is elboríttya és el háríttya. Mert mit akarsz te bánat? nem találsz abban 
magadnak helyet, a ki nem csak meg lehet, hanem ugyan meg kell lenni. Mit akarsz 
te panasz? megrázhatod-é mennyei jármot, de nyakadból ki nem rázhatod. Szünnyéll 
meg remélleni, hogy az Isteni rendelést panaszolkodással el-háríthatnád. Nincsen a 
szükség ellen egyéb óltalom, hanem akarni azt, amire ő kénszerit. Bölcsen mondotta 
ama nagy bölcs ember [tkp. Epiktétosz, a nevét Laskai elhagyta, Heideggernél szere-
pel]: Győzhetetlen lehetsz, ha soha nem bocsátkozol oly ütközetre, kinek meg-gyö-
zése nincsen a te hatalmadban. Illyen penig a Szükséggel való harcz: amellyet valaki 
fel-vészen, meg-győzetik: es a mit inkább czudálhatsz, meg-gyözettetett, minek-elötte 
fel-vette e harczot.”51 Heidegger a filozófusok közül Seneca véleményét tartja Justus 
Lipsius alapján megszívlelendőnek, Laskai János 1641-es, Debrecenben megjelent 
fordításában így hangzik a De Constantia: „A Nap, Hóld, csillagok, éltető állatok, 
es minden állatoknak ennyi seregei, örömest engednek és szavát fogadgyák annak a 
mennyei hatalomnak: az ember ki minden teremtett állatoknál nemesebb, egyedül 
rugodozik es tusakodik az teremtöje ellen. Holott ha vitorláidat a szélnek bocsátot-
tad volna, nem oda mennél, a hová te akarnál, hanem a széltül vitettetnél, s itt ez 
életnek Óceánus tengerén nem akarod amaz igazgatót követni, ki az egész Világnak 
meg-mértékelője, de hejában ellenkezel véle mert vagy követned kell, avagy vonatta-
tol: es ama mennyi végezések meg-tartyák az ő hatalmokat es rendeket, akar akarjad 
te akar ellenkezzél. Hadgyuk el valóban e héjában-valóságokat, és ha eszünk vagyon, 
kövessük a minket hozzávonó mennyei hatalmakat, és igasságnak itéljük lenni hogy 
tessék az embernek, valami Istennek tetszett. A tábori vitéz, halván az induló jelet, 
felvészi eszközeit, halván az penig az ütközetnek jelét, le-tészi azokat, mind aka-
rattyával, szemeivel, füleivel, kész és figyelmetes lévén minden parancsolatra. Mi is 
azon cselekedgyünk, és e vitézségben vigan és serényen kövessük a mi Fejedelmünket 
akar-hová híjon is. Arra köteleztük hittel magunkat – ugymond Seneca – hogy a 

51   Magyar fordítása: Laskai János válogatott művei: Magyar Justus Lipsius, sajtó alá rendezte, a beve-
zetést és a jegyzeteket írta tarnóc Márton, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970, 109.



76

nyomoruságokat el szenvedgyük, és nem békétlenkedünk azokon, mellyeket mi el 
nem távoztathatunk. Birodalom alatt születtettünk: Istennek engedni szabadság.”52

A mártírok azonban ne legyenek alábbvaló katonák és bajnokok azoknál, akik 
mulandó világi uraknak szolgálnak, ők Krisztus igazi bajnokai. (Eja fortes vos 
 praestate athletas et milites Domini Jesu Christi.) A mártírok szenvedésében magát 
Krisztust is megölik; az ő haláluk, köteleik, szenvedésük Krisztus szenvedései. Így 
tehát képében, tagjaiban, testben Krisztuséi, hitben, ebben a világban Krisztus ügyét 
magukra vállalók. (A Christiformitas a mártirológia lényeges eleme, amelynek sok 
alakváltozata létezik, a rá való törekvés is a teljes személyiséget magával ragadja ér-
zelmeiben, akaratában, testi és lelki adottságaiban.) A mártírium magányos áldozat, 
nem minden választottban közös, Istennek kivételes szolgálata. Így írt erről Guy de 
Bres: „Látom őt az én köteleim között, látom őt belső szemeimmel ugyanabban a 
homályos börtönben, ahol én vagyok, ahogyan az ő szavaival nekem reményt nyújt. 
A belső lélek beszélget vele.” Az egyház szempontjából az ilyen szenvedés nagyon 
értékes, hogy neki és a hirdetett, általa épített értékeknek erősítője. Kálvinnak a lyo-
niakhoz írott levelét is idézi az értekezés, amelyben a mártírok világi türannoszok 
elleni példáját hangoztatja. Idézi Petrus Brulliust, Kálvin strassburgi successorát, aki 
később Németalföldön nyerte el a mártírok koronáját. Ugyancsak francia mártír 
Claudius Monier, akinek írása az Antikrisztus elleni szerepkörben értelmezi a már-
tírokat. A küzdelem azonban nem a fegyverek erejével zajlik, hanem a lélek hajlít-
hatatlanságával, a szenvedések vállalásával. A vezér maga a mi Jézus Krisztusunk, 
aki ellenségeinket legyőzi. Értünk nem emberek harcolnak! A fegyverek ereje nem a 
tiétek, hanem az Úré! (Pro nobis non homines pugnant! Militia enim non vestra est, 
sed Domini.) A szöveg használja is a fegyveres küzdelem szókészletét (galea, clypeus, 
gladius, hostis, occidit), amelyek azonban az allegorikus, sőt anagogikus jelentés- és 
nyelvhasználat eszközei, nem a sensus litteralis a jelentésképző. Johanna Graya (Jane 
Gray) a mártírium antropológiai értelmezését bővíti tovább.53 A mártírok lelke az 
üldöztetésekben a Szentlélektől fölfegyverzett és tüzesen bizakodó úgy, hogy a test 
ostromlásának és gyengeségének, kísértéseinek a leghősiesebben ellenáll, mígnem 
győzedelmesen kiszabadul börtönéből. Lehet az én testemet fogolyként négyszeres 
fallal körülkerítve fogságban tartani, lelkem mégis az Úrnak örvendezik, ez nekem 
megbecsülést és tisztességet jelent, hogy az ő keresztjét utána hordozzam. Óh, test-
véreim, ha édes keresztjét alatta rejtőzködve megkaphatnám, megízlelhetném, sen-
ki-semmi azt nem utasítaná el. Olyannyira sokan felajánlanák segítségüket Kürénéi 
Simonként Krisztus keresztjének hordozására. A kötet több idézett részletében is ta-
lálkozunk hasonló gondolattal, a mártírokat sokszor stilizálják Kürénéi Simonként. 
Krisztus fakeresztjét Kürénéi Simon vele együtt vitte. Azonban az igazi keresztet, 
a bűnösök vétkeit és büntetését egyedül Krisztus hordozta. Bullingernek Kálvinhoz 
írott levele nyomán a mártírok önbizalma és elszántsága is szóba kerül, amivel né-
püket szorult helyzetükből kiragadhatják. Él az, aki a saját népét Egyiptomból ki-
szabadítja. Él az, aki a babiloni fogságból megszabadít. Él az, aki a lealacsonyított 

52  Uo., 95. 
53   Jane Gray (1536–1554), angol arisztokrata, kilenc napig az ország királynője. Rendkívül művelt, 

kifinomult személyiség, aki politikai riválisainak esett áldozatul, lefejezték.
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császároktól, királyoktól, fejedelmektől saját egyházát megoltalmazza. A mártírok 
jellemzésére sok példa hozható, már Órigenész is a Makkabeusok könyvét javasolta 
erre a célra. Ennek nyomán a kötet is sok esetben használja a Makkabeusokra való 
utalást különösen ott, ahol ennek az évszázadnak az üldözőiről és türannoszairól van 
szó (Persecutores & tyranni hujus Seculi). A hitnek kötelessége a consolatio formáit 
elméjébe vésni és azokat gyakorolni. A változatosság, a nagyság és a mindennapiság 
az emberi elme sötét és rossz homályát és ostobaságát eloszlathatja, csökkentheti.

Heidegger mártirológiai művei az 1670-es években jelentek meg először, később 
újabb kiadásaik és német, francia nyelvű fordításaik láttak napvilágot. Mindezek 
együtt a magyar gályarabok történetének széles körű mártirológiai értelmezését 
tárták a nemzetközi nyilvánosság elé. Az is valószínűnek látszik, hogy a nantes-i 
ediktum visszavonása utáni korszakban a mártirológia korábbi évszázadokban (a 
protestantizmusban radikálisan megújított, átalakított) elfoglalt státusza lényegesen 
megváltozik, ennek mértékét és jellemzőit csak a kultúratudomány egészének bevo-
násával válaszolhatjuk meg. Végezetül azt a kérdést tehetjük föl, hogy magyar(or-
szági) szerzők saját önértelmezésükben (egyéni és közösségi identitásformálásukban) 
és mártirológiai műveikben használták-e ezt a heideggeri rendszert? A nagy zürichi 
pártfogó művei az erkölcsi segítségen és testvéri önfeláldozó pártfogáson túl mire 
inspirálták a magyarokat? Ez annál inkább érvényes kérdésfeltevés, mert az 1670-es 
évek közepétől a hazai irodalomban számos (legtöbbször magyar nyelvű) – szorosab-
ban vagy lazábban – mártirológiai tárgyú munka jelenik meg. Ennek a nyugat-euró-
pai mércével mérve is távlatos és összegező mártirológiának antropológiai rendszerei, 
spiritualitása, egyháztörténeti érvei, forráshasználata, nyelve szolgált-e mintaként 
hazai szerzőink számára? A spektrum nagyon széles: Otrokocsi Foris Ferenc Furor 
Bestiae című művétől ível a latin és német nyelvű traktátusokon keresztül a magyar 
nyelvű prédikációs irodalomig vagy imádságokig. Mindennek megválaszolása még 
korai lenne, kiterjedt és új, alapos kutatási feladatot ró ránk. 
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johann simonides náPolyBan –  

a mártirológiai elBeszélés egy 17. századi változata

[...] s Németországban az itáliai sötétségből 
 az evangélium fényébe érkeztek. 

Tobias Masnicius: Hallatlan börtönper 

I.

Indokolt annak a vizsgálata, hogy a gályarabságból (üldöztetésből, rabságból) haza-
térők – vagy exiliumban új hazát keresők – életüknek e fontos eseménye után milyen 
módon idézik meg ezt a megrázó eseménysort, mennyire törekszenek valamely tu-
datosan megszerkesztett közösségi vagy magánemlékezet részévé tenni azt, hogyan 
vesznek részt egy alakuló mártirológiai narratíva megteremtésében. Megvannak-e 
ennek intézményi feltételei, az emlékezet megalkotóinak van-e lehetőségük a kö-
zösségi emlékezet valamely megszervezésére, konfesszionális-kulturális nyilvános-
ság előtti felmutatására. Mely műfajokat, írott megnyilatkozásokat tekintenek al-
kalmasnak e tevékenység végzésére? Utóbbira nyilván csak akkor van esély, ha az 
események szereplője íróként is viselkedik, vagyis leírja a történteket és értelmezi 
valamilyen formában, vagy helyette valaki más megteszi ezt. 

Johann Simonides Exul praedicamentalis című műve 1679-ben jelent meg először 
Wittenbergeben (RMK III. 3026).1 Szerzője felvidéki evangélikus pap; Selmecbányán, 
Körmöcbányán, Breznóbányán és Eperjesen tanult, ahol rektorként is szolgált. 1674-

1   Teljes címe: Exul praedicamentalis, per decem Classes Rerum Didactice, Canonice, Proble matice, di-
ductus; Opera & Studio Johannis Simonidae, Exulis ab. Hung. afflicti, tristis Exilii Dies, Wittebergae, 
Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typog. 1679. Az 1680-as kiadás (RMK III. 3075) ennek minden-
ben változatlan lenyomata.
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ben Pozsonyba idézték a törvényszék elé, gályarabságra ítélték, azonban 1675 má-
jusában – már Itáliában, Nápoly közelében, Capracottánál – sikerült megszöknie 
Tobias Masniciusszal. Több olasz várost érintve és azokban időzve Svájcon keresztül 
eljutott Németországba, a wittenbergi egyetemen tanulmányokat folytatott, majd 
hazatért.2 Az Exul praedicamentalis 1680-ban újra megjelent Wittenbergben, amely-

2   Simonides és Masnicius életrajzáról, rabságáról, megszabadulásukról a korábbi szakirodalomból 
kiemelkednek Fabiny Tibor munkái. fAbiNy Tibor, A gyászévtized emlék írói, Theológiai Szemle, 
1975/9–10, 258–264; uő, A gyászévtized kutatási problémái a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban, Protestáns Szemle, 1976, 193–195; uő, Rebellió és religió. Szempontok a gályarabság 
okának teljesebb megértéséhez, Theológiai Szemle, 1975/5–6, 148–163. A Simonidesre vonatko-
zó szakirodalom legfrissebb és gazdag, sok újdonságot hozó tanulmánya: kAtoNA Tünde, keserű 
Gizella, Az első magyarországi pietista, Simonides és a nyelvművelő Masnik albumairól = Megújulás 
és megmaradás, Fabiny Tibor-emlékkönyv, szerk. korányi András, Budapest, Luther Kiadó, 2009, 
146–163. A tanulmány néhány megfigyelése a mártirológiai irodalom szempontjából is megfontolan-
dó, ezeket idézni fogjuk. Fontos Simonidesre és Masniciusra vonatkozó forráskiadvány: Väznenie, 
vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka, (Hrg.) zost., prelož., uvod-

1. ábra. Simonides művének címlapja



81

nek alapgondolata az arisztotelészi logikára támaszkodik. Ezeket az alapfogalmakat 
Arisztotelész a Kategóriák című művében tárgyalja, ami tulajdonképpen az Organon 
első része.

Az egyetemesség legvégső határát képezik a dolgok legfelsőbb nemei, melyeknek a 
legegyetemesebb, más fogalom alá nem rendelhető törzsfogalmai, a kategóriák (más 
elnevezéssel a praedicamentumok) felelnek meg. A kategóriák logikailag az állítha-
tóság legfőbb módjai. Azok a határozmányok, melyek létezőkről állíthatók, ezek 
valamelyike alá esnek. Két csoportjuk van: az egyik a substantia, a többi az ak-
cidentiákhoz tartozik: quantitas (mennyiség), qualitas (minőség), relatio (viszony), 
actio (cselekvés), passio (elszenvedés), quando (idő), ubi (hely), situs (helyzet), ha-
bitus (birtoklás). Az akcidensek nyelvileg is különböznek a szubsztanciától (ti. hogy 
általában melléknevek, vagy nem főnévből képzett főnevek; és nemigen lehetnek 
mondatok alanyai), ezen kívül nem léteznek önállóan, csak mint valaminek a járu-
lékos tulajdonságai. A kategóriaelmélet arra mutat rá, hogy az osztályok, melyek 
alá az egyes dolgok rendelve vannak, véges számúak, s ez teszi számunkra lehetővé 
a megismerést, a dolgoknak a megfelelő faj és nem által történő meghatározását. 
Az arisztotelészi módszer eleve adott egy spekulatív szerkezetet, amelyet a szerző 
több-kevesebb következetességgel működtet. A prédikámentumok logikai jelentését, 
fogalmi tartalmait három körön kellene érvényesíteni precízen, ez azonban válto-
zó következetességgel érvényesül. Némi ellentmondás, következetlenség mindhárom 
szinten (didactice, canonice, problematice) tetten érhető. Az irodalmiasított anyag és 
nyelvezet sokszor szétfeszíti, meggyengíti a logikai struktúrák következetes érvénye-
sülését. Mindezzel együtt is egészen különlegesnek mondható Simonides műve a kor-
szak irodalmában, a mártirológiai elbeszélések sorában. Ez utóbbi már azt is felveti, 
hogy ez a narratíva milyen sajátosságokat mutat a Németországban publikáló, más 
kortárs hungarus exulánsok és „mártírok” műveivel összevetve.

Simonides művét a budissini magistratusnak és senatusnak ajánlja, köszöni meg 
támogatásukat. A mottója egy Türtaiosz-idézet latinul, miszerint akit termékeny ha-
zája földjéről elűztek, az koldulni kényszerül, gyűlöletes nyomor és szükség sanyar-
gatja. Saját népe őt megvádolja, valódi értékét bemocskolja, minden nép aggodal-
ma és szerencsétlenség kísérik. A száműzött sóhaja című versben (Exulis Suspirium) 
latinul és németül Isten játékszerének érzi magát. Előszavában a vad türannoszok 
bosszújaként értelmezi saját száműzetését, Mariushoz hasonlóan kell elszenvedni 

na študia Jozef minárik Bratislava, Tatran, 1981. Szemléletét alapvetően az határozza meg, hogy a 
gályarab-irodalom felvidéki hungarus tudatú – magyar–német–szlovák nyelvű – szereplőit kivétel 
nélkül és történelmietlenül a szlovák (szlovákiai) irodalom képviselőinek tekinti. A kiadvány sajátos 
szerkesztmény, amelyben Simonides és Masnicius nyomtatott és kéziratos műveiből készít egy össze-
állítást, azonban így elvész azok egyedi – sokszor eltérő – specifikuma. Egy olyan műfaji narratívát 
erőszakol, amely az emlékirat és útleírás olvasatát erősíti, a művek sajátos, lényeges mártirológiai 
összefüggéseit egyáltalán nem érzékeli, nem regisztrálja. (A későbbiekben bizonyítjuk, hogy ezek 
az elemek ugyan bizonyos mértékig jelen vannak Simonides és Masnicius műveiben, azonban füg-
genek a mártirológiai elbeszélés meghatározó alaptörekvésétől.) A kiadó nem fordít kellő figyelmet 
a kéziratos és nyomtatott művek szövegösszefüggéseire, határaikat összemossa, eltérő létformáik 
tisztázására nem vállalkozik. A szerkesztő-kiadó-fordító egyáltalán nem számol a hungarus tudat 
ekkori létezésével, jellemzőivel, sokszor önkényes forráskezelése is ezt a törekvést bizonyítja, amely a 
lehetséges hungarus tudat kiiktatására, felszámolására irányul. 
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gyötrelmeit, akit pedig Róma harmadik alapítójának (Urbis Tertius Conditor apella-
tus) neveztek, mégis Afrikába menekült üldözői elől.3 Határozottan a jezsuiták és a 
római egyház őrjöngő eszeveszettségéről ír, amely hazájából elüldözte. Egy német és 
latin nyelvű verses ajánlás is megelőzi a művet. Ezután egy német és egy latin nyelvű 
verses előszó következik (An den Leser), amely refrénszerűen ismételgeti hat-nyolc 
soronként: Ich bin ein Exulant. Ez áttekinti az előző évek történetét, röviden felidézi 
a pert, elítéltetését, fogságát, rabságát, szenvedéseit, gályarabságra hurcolását (im 
Gefängniß eine Lange Zeit auffs härteste geplaget/ auf die Galeen A. 1675. unbarm-
hertziglich geführet). Nápolyi szabadulását/szökését nem részletezi, a várost nem 
minősíti; áttekinti itáliai útjának állomásait, ezeket a városokat viszont kulturális 
értékük alapján egyértelmű megbecsüléssel, csodálattal emlegeti: Firenze egész Itália 
virága, Bologna a nemes múzsák székhelye, Velence pedig olyan, mint a tengeren 
ringó kagyló.4 Hálás Istennek, hogy a sok szomorúságból megérkezett hittestvéreihez 
Németországba. (Ehhez hasonló szemlélet jellemzi majd művének vonatkozó részeit 
is, itáliai emlékei mentesek minden konfesszionális tartalomtól.) Ezután egy rövid 
latin irat következik, ebben a breznóbányai magistratus bizonyítja Simonides otta-
ni iskolai szolgálatát és érdemeit. A következő német igazolás Nápolyban készült, 
amely három oldalon összefoglalja az eseményeket, hangsúlyozva, hogy Itáliában 
Simonides és Masnicius is kitartottak lutheránus hitelveik mellett (die Lutherische 
Bekäntniß nicht haben verlassen). Részletezi a capracottai szökést, majd az új fog-
ságot, végleges szabadulásukat, hálaadással zárul a dokumentum, amelyet 1675. 
július 12-én állítottak ki Nápolyban. Nyolc tanú aláírásával és bélyegzőjével igazol-
ja az események hitelességét.5 Egy újabb, olvasónak szóló latin ajánlás következik, 
amely két lapon mondja el a történetet. Erőteljes hangon Antikrisztusnak nevezi az 
őt elűző római pápát (per Anti-Christum Pontificem Romanum ejusque Clerum [...] 
officio publico spoliatus est). Tájékoztat, hogy a wittenbergi egyetemen írott dispu-
tációja erről a tárgyról szól. A verses ajánlásokat Simonides wittenbergi professzorai: 
Abraham Calovius és Johannes Deutschmann írták. Az eddig áttekintett paratextu-
sok egyike sem nevezte Simonidest mártírnak, sorsát pedig mártíriumnak, megne-
vezése exulans, exul, confessor Christi, fidei. Különösen Deutschmann játszik majd 
szerepet a magyarországi evangélikus exulánsok támogatásában, többen nála írják 
később disputációjukat, amelyeknek tárgya a protestáns mártirológia valamely vo-
natkozása. Feltűnő, hogy a paratextusok között milyen nagy számban vannak olyan 
iratok, amelyek minél hitelesebben akarják bizonyítani az üldözés, száműzetés, meg-

3   simoNides, 1679, „Ecce & me, si parva magnis conferre licet, furore Lojolitano ac Cleri Romanensis 
ab Hungaria atque honestissima functione, quam in Patria annis pluribus sustinui, Exule, qui nunc 
vitae sustentandae ac extremorum Fatorum impendentium arcendorum gratia [...].”

4   I. m. „Ich bin ein Exulant/ welchen/ numehr zu Neapolis auf freyem Fuß gestellet/ von dem 
Tyrrhenischen Meer und dem Berg Albano an/ die Strasse Appia nach Rom geführet/ von dannen/ 
durch die Blume des gantzen Welchslandes/ Florentz/ durch den edlen Sitz der Musen/ Bononien/ 
durch die/ als eine Muschel im Meer liegende Stadt/ Venedig/ durch mancherley Zufälle/ Gott ins 
Teutschland eingeführet.”

5   Az okirat után Joachimus Corvinus, a lipcsei egyetem jogászprofesszora hivatalosan igazolja, hogy 
az előző dokumentum mindenben hiteles és valódi.
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próbáltatások eseményeit. (Erre a sajátosságra később még visszatérünk, jelentőségét 
értelmezzük.) 

Simonides a prédikámentumokat a címben feltüntetve Didactice, Canonice, 
Problematice fogja értelmezni. Az első rész a Pars Prima Didactica, amely a pré-
dikámentumok didaktikus értelmezését adja oly módon, hogy az Exul, Exilium, 
Martyr fogalom értelmezése zajlik kilencvenhét lapon. A Substantia az első a sorban, 
verses formában, disztichonokban fogalmazza meg értelmezését, amint az egész mű 
is legnagyobb részben ezt a versformát követi. (Simonides ezzel a verses formával 
egyedülálló a gyászévtized irodalmában és ebben a témakörben; műve a korszak 
neolatin irodalmában is jelentős helyet foglal el.) Gondolatmenete tulajdonképpen 
arra épül, hogy a száműzetésbe kényszerültek hazájukat elhagyván miről kénytelenek 
lemondani, milyen substantiától fosztják meg őket: ezek besorolhatók a föld, víz, 
tűz, levegő fogalomköreibe. A tízlapnyi gondolatmenet terjedelmes kifejtése a fertili-
tas Hungariae korábban jól ismert – még a 16. században gyakran alkalmazott – to-
poszának.6 A fertilitas a múlt gazdagságát sorolja fel, jeleníti meg. Bőven él a szerző 
a forrásokra való hivatkozással, amelyeket terjedelmes lábjegyzetek vonultatnak fel. 
Ezek egy része ókori auktor (Juvenalis, Tacitus, Plinius, Gellius, Martialis, Ovidius), 
a többség azonban 16. századi szerzőtől származik. Szerepel Georgius Werner De 
admirandis Hungariae aquis című műve, de hosszasan idéz Johann Cuspinianus több 
orációjából, Johann Bocatius műveiből. Általában az erős szinkretizmus jellemzi: bő-
ven érvényesülnek a mitológiai fogalmak, személyek. (Így innen származik a bécsi 
piacokra hajtott gulyák, a sok-sok vágómarha emlegetése, de a halban példátlanul 
gazdag Tisza képe is, ahol az áradás után visszamaradt halakat a disznók hizlalásá-
ra használják fel.) A jegyzetek egyben folyamatosan összehasonlítják Magyarország 
gazdagságát valamely ókori terület, térség vagy ország gazdagságával, mindig a ma-
gyar javára. Ha elűz a haza, mindazt tiltják a száműzöttek(től), amit annak gazdag 
tájai, folyói teremnek, kínálnak. Hol vannak azok a halak és rákok, amelyek ott 
élnek a Vág, Garam, Tisza és a Duna vizeiben? A ponty, a keszeg, angolna, aranyhal. 
Micsoda vágyról kell lemondania a száműzöttnek, amikor nem ehet többé otthoni 
madarakat: kakast, galambot, fürjet, libát, fogolymadarat, gerlicét, pacsirtát, kacsát. 
A bárány, vaddisznó, ökör, gödölye, disznó, tehén, birka, tinó, őz, borjú, kecske, 
dámvad voltak egykor otthon a legjobb étkeink. A száműzöttek asztaláról távol van 
már a medve, vadkecske, szarvas és a nyúl is.7 Most exiliumomban rám repülnek és 

6  simoNides, Exul [...], 3–12.
7   A fertilitas Hungariae toposz a „gyászévtized” irodalmában sok változatban jelenik meg. A pro-

testáns szerzők (különösen a felvidéki evangélikus szászok és szlovákok) közül sokan elszenvedői 
az üldöztetéseknek, közülük számos tanár, lelkipásztor elmenekül Magyarországról, ők főként 
Németországban keresnek menedéket, esetleg ott tartósabban időznek, de szemmel tartják a hazai 
eseményeket, később visszatérnek. (Van, akit a pozsonyi törvényszék elítélt, de vannak olyanok, 
akik általában a vallásüldözés elől menekülnek el.) Elsősorban a latin nyelvű irodalmi művek mu-
tatják ezeket a változatokat. Mivel tematikailag ezek nagy része az exilium/száműzetés, lamentatio/
querela/ questus/planctus műfajcsoportjának témaköreihez tartozik, ezért olyan műfaji hagyományt 
keresnek, amelyben ennek már korábban voltak előzményei. A Magyarország panasza (Querela 
Hungariae) toposz a 16. század óta számos változatban – sok szerző sok művében – volt ismert 
Európa-szerte, de a hazai neolatin irodalomban is láthattuk gazdag fejlődéstörténetét. Ez elsősorban 
az ókori minták, majd a reneszánsz neolatin irodalmának gazdag imitációjára támaszkodott, erősen 
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kínoznak a lódarázs, tücsök, szöcske, galacsinhajtó bogár, csótányok, legyek, szú-
nyogok, álmomban százlábúak, hernyók másznak rajtam. Ezeknek a kavargó zú-
gásától, csípésétől panaszkodom, még álmomban is rám zúdulnak és sanyargatnak. 
Ó, híres hazai erdei faunok! Ó, hegyeken lakó szatírok! Távol kell lennem az én 
gondolatban bejárt erdőimtől, azok nem nyújtanak árnyat nekem most. Istenek rej-
tekhelyei és mulató helyei, kertjei, ligetei mind-mind elérhetetlenek a száműzöttek 
számára: itt a hazai erdők és ligetek fáinak hosszadalmas leírása következik. (A láb-
jegyzetek gazdag mitológiai párhuzamot működtetnek, fölsorolva a megnevezett fák 
istenekhez kapcsolódó értelmezését, ebben a Metamorphoses adja a példaanyagot.) 
Ugyanilyen abundantiafelsorolás következik a virágokat felidézve:

Heu mihi tot generum cur subtrahis Exuli odores 
Arbitrium verni, quae Dea, floris habes?8

Óh, miért ragadod el Istennő a számkivetett-től a te tavaszi, kikeleti virágaid oly 
sokféle nemeit, azok illatát? Újabb delectatio következik a hazai virágok sokaságát 
megidézve, majd az exulans rá következő querelája:

Exul ab omnibus his, patriis quia pulsus ab hortis,
Nulla, nisi pretio, gaudia habere potest.9

érvényesítette a szinkretizmus sajátosságait. A „persecutio decennalis” irodalmának német földön ki-
alakult változatai bőségesen használták ezt a műfaji hagyományt. (Vö. imre Mihály, „Magyarország 
panasza” — A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1995 (Csokonai Universitas Könyvtár, Bibliotheca Studiorum Litterarium, 5). Jó 
példája ennek Georg Peucker több műve. Az evangélikus besztercebányai tanár 1673-tól a lipcsei, 
wittenbergi, majd a jénai egyetemen folytat tanulmányokat, csak 1686-ban tér haza. Az itthoni 
vallás üldözés eseményeit nyomon követi és több műve is ezekre reagál. Különösen a mesterkedő 
költői formákat kedvelte, 1674-ben jelent meg Wittenbergben az Ecclesia, praeprimis in Hungaria, 
gravem Persecutionem patiens, triste suum Fatum deplorat, ac Misericordiam Divinam implorat 
Centone Virgiliano című verses műve. (RMK III 2678) Panasz és vádbeszéd kettősségére épül a mű. 
Az 54 lapos Lamenta et soteria Hungarica, Deo Triuni, vindici severo & justissimo, Patri ac vicissim 
benignissimo & misericordi [...]a florentissimo caeteroquin Regno Hungariae [...] interprete Georgio 
Peucker/ Neosolio-Hungaro, una cum dulcissima Patria sua ex animo lugente 1681-ben Jénában 
jelent meg. (RMK III 3111) Vad török és kegyetlen pápista önkény sanyargatja Hungariát, aki elha-
gyatott, szenvedő királynő képében jelenik meg a vergiliusi centóban; ez tulajdonképpen a Querela 
Hungariae toposz – ekkor már közel százötven éve – jól ismert formája. Új elemként jelenik meg a 
protestantizmus sérelme és panasza: elszenvedve a pápista üldöztetést és a török könyörtelenségét. 
A történelmi áttekintés mellett hatlapnyi bőséges leírását kapjuk a termékeny Magyarországnak. 
Ennek az a különlegessége, hogy Vergilius műveinek – néhol többé-kevésbé – átalakított részleteiből 
ügyeskedi össze a Magyarországra illő gondolatmenetet a szerző. (28–34) Az exilium a gondolatme-
net legfőbb eleme, mártíriumról szó sem esik. Erőteljes szinkretizmus érvényesül ebben az esetben is, 
szerzője nyilván irodalmias olvasmánynak szánta művét, mint a korábbit is. A magyar(országi) pro-
testáns szerzőktől német környezetben születő panaszirodalom tehát erősen támaszkodik a korábbi 
irodalmi hagyományokra; valamennyiben érvényesül még a „hungarus tudat” identitása.   

8  I. m., 7. 
9  I. m., 8.
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A hegyek, ércek mesés gazdagsága egészíti ki a szemlét: benne az arany- és ezüst-
lelőhelyek felsorolásával, amelyeket a világ csodált meg.

Quo pretio? O qvum sit Substantia nulla metalli
Exuli & hic semper pauper inopsq gemit.

Hungara quanta gerat pretiosi pondera tellus
Auri ac argenti, publica fama canit.

Nunc auri aut aeris, ferri cuprique nec usque
Vel durae Chalybis quaerere dona licet.

Praetereo gemmas, Eoi munera Ponti,
His mea nec quondam gaza repleta fuit.

Gemmas Exul habet gemitus: ac Unio falsa
Sunt lacrymae, quoties moesta per ora cadunt.10

Az őselemek (aer, ignis, aqua, sol) azonban már nem pártfogói a száműzöttek-
nek, újabb és újabb megpróbáltatásokat zúdítanak rájuk: a levegő vad szeleket, a 
tűz tikkasztó meleget, a víz vad hullámokat és viharokat, a nap perzselő sivatagot, 
szomjhalált és lángoló természetet. 

A következő fejezet a Quantitas, vagyis mennyiség címet viseli. Ez a longus, latus, 
profundus, altus, linealis, linearis fogalmak köré szerveződik, vagyis a mártírium és 
exilium megvalósulásának, elszenvedésének térbeliségét és időbeli hosszúságát értel-
mezi. 

Non Locus Exilio, spatium non, Semita non est, 
Ducat & ad sedem quae Via nulla ratam [...]

Longa nec a quoquam sic Exule linea ducta,
Ut non semper adhuc longior esse queat.11

Végigvezeti az olvasót azokon a tereken, amelyeken keresztülhurcolták, ahová 
bezárták a szenvedőket, száműzötteket, mártírokat. Ez a világ hatalmas távlatait, 
távolságait jelenti az ég alatt, ahol labdaként hányódott:

Heu, in quas Mundi partes, ceu flexilis orbis!
Heu, quos sub Coelos ceu Pila jactus eram.

Sed non tuta domus, Sedes non fixa reperta,
Exul adhuc toto quaerito in orbe locum.12

Nem volt számára biztos ház, szoba, menedék, szállás, de megnyílt a sötét börtön, 
várak kazamatái, durva fogda és tömlöc, ablaktalan odú, ahol bolhák és szúnyogok 
csípései gyötörték az álmatlanul szenvedőket.

10  I. m., 9.
11  I. m.,14.
12  I. m., 15.
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Tecta mihi primum tenebrosi, carceris antrum
Hospita ferratum patria terra dedit.

Ingressus misero patuit, sed compede vinctis
Plantis egressus janua nulla fuit. 

Nulla quies fuit hic, somnus non pectora mulcens,
Hunc rupit pulex sordidus atque culex.13

Ebben a leírásban különösen bőven idézi az ókeresztény kor íróit, mártírértelme-
zéseit, szövegeiket, így Eusebiust, Nüsszai Gergelyt. Rendkívül gazdag költői elbe-
széléssé terebélyesedik az itáliai út, majd a tenger közelében vonuló rabok szomorú 
menete és a nápolyi időszak. A megpróbáltatások párhuzamaként megjelenik a bib-
liai Jónás, akinek sorsa, próbatétele a gályára jutók nyomorúságához hasonlítha-
tó: Hinc nos Captivos, ut Jonam, in mare projiciendos uno ore milites clamabant. 
(Megjegyzendő, hogy ez a bibliai tipológia számos más szerzőnél is fellelhető.) Azt 
tudjuk, hogy Simonides valóban bejárta ezt az utat, csak a legvégén sikerült meg-
szökniük, így valójában elkerülték a gályarabságot. Amíg korábban a kínzó bezárt-
ság formáiról beszélt, itáliai útján a távolságok, ismeretlen városok, hegyek, erdők, 
folyók és a Nap tüze, eső és a szelek gyötörték a „Sordida Cohors” nyomorult tag-
jait. Az elbeszélés itt mások visszaemlékezéseire támaszkodik, bár a teremtett fikció 
saját sorsaként beszél a gályarabság hajókon töltött szörnyűségeiről: Hinc trahor ad 
navim, in cujus squalente saburra/ Plumea strata mihi invisa carina dedit. A már-
tírium szenvedéseit kellett itt naponta kiállnia: [...] hic positum finem crucis esse 
diurnae. Ez a rész hatalmas jegyzetapparátust mozgósít. Részben mitológiai történe-
teket és személyeket vonultat fel, ezek gyakran párhuzamot vonnak Aeneas és társai 
(Achates) bolyongásával, az Odüsszeia helyszíneivel, Horatius Adriára vonatkozó 
megállapításaival. A kiszámíthatatlan, vad tenger neve Horatiusnál is: Adria ira-
cundior. Először még reménytelennek látja a szabadulást, mindig a gályákon való 
szenvedés képe járt az elméjében. Meglepő módon a kiszabadulás/szökés eseménye 
szinte említetlen marad, illetve egy szinkretisztikus mitológiai fordulattal sejteti az 
eseményt, Achatesként – Aeneas egyik társaként – értelmezi önmagát. Az esemény 
azonban sokkal inkább mitológiai jellegű, mintsem a gondviselő Isten kegyelméből 
származó, Diana vezette a szabadulókat, innen kocsin jutott Nápolyba.

Nulla fuit Spes auxilii, semperque Triremis,
Ceu Spectrum, mentem pressit imago meam.

Eja sed abjecto praeter Spem Spes venit alma!
Captivo e Coelo fulget amica manus.

Namque ubi cum, quem Sors mihi junxit, Achate
Per fata, per sylvas ardua perque trahor:

En vultu excipior placido facieque ferens,
Ducit ubi varios magna Diana cohors.14

13  Uo.
14  Uo.
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Nápoly leírásánál részletesen beszél annak Vergiliushoz fűződő kapcsolatáról, a 
hagyomány szerint ott nyugvó szent csontjairól, elhelyezkedéséről: Neapolis dicitur, 
quae habet ossa Virgilii cum inscriptione: Mantua me genuit, Calabri &c.

Parthenopen curru feror hinc, quae sacra Maronis
Ossa sub herboso condita monte tegit.

Cujus divitias, formam qui spectat & arma,
Mortales illam composuisse negat.15

Néhány sorban még Vergilius költői erejét, talentumát is kéri a hajdani mestertől, 
hogy méltó legyen annak emlékéhez saját verse. Ugyancsak nagy súllyal szerepel a 
jegyzetekben a mártirológiai hivatkozások és értelmezések sora. Az óegyház szerzői-
re hivatkozik, így Nüsszai Gergely, Eusebius, Johannes Chrysostomus műveit idézi. 
Az ókori nagy keresztényüldözések (így Diocletianus) eseményeit állítja párhuzamba 
saját sorsával/sorsukkal: még a hasonló kínzások módszereit is felsorolja. Áttekinti 
a szökésük/szabadulásuk után bejárt itáliai útjukat, a meglátogatott városokat, lát-
nivalóikat, azok kulturális kincseit. Mindenütt elragadja a látnivalók sokasága, azok 
értéke és általános kulturális gazdagsága. 

Ebben a valós, pontos eseményeket erősen rejtő eljárásban szerepe lehet annak, 
hogy sajátosan alakult Simonides és Masnicius története, viszont a szerző itt nem 
találta meg a mártirológiai elbeszéléshez szükséges narratíva eszközeit és nyelvezetét, 
azt egyelőre gyengítette mitologizáló szinkretizmusa. (Erre később még visszatérünk.) 
Róma városa viszont határozottan elbűvöli a protestáns szerzőt: a legkisebb averzió 
nélkül gyönyörködik szépségeiben, szellemi értékeiben, az ott kapott segítséget idézi 
fel. Még azt is elmondja, hogy a Via Appián jutott Rómába, az Angyalvár melyik híd 
mellett van, és ott olyan bőkezű segítőkre talált, akik az elgyötörtbe is lelket öntenek. 
Ezeknek a segítségével látta a város csodáit, amit leírt, hogy milyen is az valójában.

Saltus ab hoc brevis est Romam, cujus via tandem
Appia clara mihi tecta videre dedit.

Juxta Aeli pontem, Angelico nunc nomine clarum,
Hospitium fesso Cynthia picta notat.

Hic mox dilectos inter pars prima sodales,
Unica fortunis Ara reperta meis. 

Hoc Duce Romanae vidi miracula Terrae,
Hoc duce conscripsi, quicquid in Urbe fuit.16

(Ebben Cicero éppúgy segíti, mint Vergilius, Claudianus. Cicerót idézi: ez a város 
Lux Orbis terrarum.) A jegyzetekben kapunk némi mártirológiai értelmezést: az 
óegyház mártírjainak drága vére tette Rómát szentté: Sancta est Sanctorum pre-
tioso sanguine Roma. Ez az utalás nyilván ellenpontként szerepel a korabeli kato-

15  I. m., 19.
16   I. m., 21. A jegyzetekben még azt is elmondja, hogy ez a legjelentősebb római út, honnan hová ha-

lad, ki építtette, mennyi idő alatt és milyen anyagból.
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licizmussal szemben, bár ennek a polemikus töltetét Simonides itt egyáltalán nem 
használja fel. (A protestáns mártirológiai tudatnak pedig ez egyik legfontosabb 
argumentációs forrásaként működött a 16. századtól kezdve.) További megbecsü-
léssel szól Firenzéről, Bolognáról, Padováról, Velencéről. Firenze Itália legvirág-
zóbb városa, kiemelkedik Bologna minden tudományban, Padova ma is doktorok 
sokaságáról híres, Velence világhírű kereskedőváros, ősi történelemmel.17 Itáliából 
származik a latin nyelv és kultúra szépsége, amely az egész világot gazdaggá tette. 
Csak Zürichbe érkezése után jelenik meg a protestáns konfesszionalitás látásmódja 
valamelyest: hálatelt szívvel beszél az emberséges fogadtatásról és segítségről.18

2.

Simonides maga is érezhette, hogy elbeszélt története aligha nélkülözheti a szabadu-
lás, szabadítás részletezését és valamilyen értelmezését.19 A valódi történet szerint 
fogságból való szabadulásuk rabtartóik önző gonoszságának, egyéni szerencséjük-
nek, ügyességüknek, leleményüknek, bátorságuknak köszönhető, de az mégiscsak 

17   I. m., 23: „Florentia Urbs Italiae florentiss. juxta fluvium Arnum. Splendida solertes nutrit Florentia 
cives. Bononia: Excellit studiis foecunda Bobonia cunctis. Padua illa est, aliter Patavinum, ad flu-
vium Padum, hodie Doctorum multitudine celebris. Hoc est illud celeberrimum toto orbe Venetorum 
Emporium, conditum Anno a Christo nato 454, aut alii 474.” 

18   I. m., 25: „Nunquam Exul dignas gratias hospitali Tigurino (Helvetiae) habebit, quod Humanitatis 
Templum videtur aperire, quo se omnium exterorum Fortuna conjiciat, Animum in Hominibus, 
non Patriam existimat &. Et in tantae Humanitatis praemium habet publicam primam laudem, tum 
etiam tot Hospitium famam &c.”

19   A tanulmányben szereplő képi illusztrációk Simonides kéziratos művéből származnak, amely szoro-
san igazodik az Exul... tematikájához. A rajzokat maga készítette, amelyek ugyan néhol ügyetlenek, 
aránytalanok, de feltétlenül értékes részei elbeszélésének, itt csak az itáliai témájúakat közöljük. 
Galeria Omnium Sanctorum, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Quart Lat. 1181. A ké-
sőbb külföldön megjelenő elbeszélő művek bőséges képanyagot tartalmaztak, amelyekben kiemelt 
mozzanat volt a szabadítás/szabadulás képi ábrázolása. Gazdag metszetanyagot láthatunk a hol-
land kiadású Kort en Waaragtig Verhaal Van de laetste vervolginge der Euangelische Leeraaren in 
Hungarien (1677) című kiadványban is, amely már több képen is ábrázolta a szabadítás/szabadulás 
eseményét. Különösen fontos volt Abraham van Poot Hungarise Vervolginge című műve (1684), 
amely ugyancsak több képen is megörökíti ezt a felkavaró, megindító eseménysort. (Egyébként 
más mozzanatai is megjelennek a nápolyi történéseknek a kötet metszetein, mint pl. a prédikátorok 
gálya rabságra történő eladása, gyötrelmeik a parton és a gályákon. Tehát Nápoly a szenvedések és a 
szabadulás helyszínét, képeit is jelenti és teremti meg az ikonográfiai ábrázolásokban.) Mondhatni, 
a téma ábrázolásának irodalma megteremtett egy ikonográfiai nyelvezetet is, amelyet variáltak 
 kiadásról kiadásra. Simonides nyilván ismerte valamilyen mértékben ezt az ikonográfiai hátteret, 
ahhoz kapcsolódni szeretett volna a Galeria omnium Sanctorum kéziratos rajzaival, biztosan nyom-
tatott kiadására is gondolt. Ikonográfiailag is kezdeni akar valamit ezzel az eseménnyel, ami azon-
ban sajátos nehézséget is jelent. Egyetlen látványba sűríti a megszabadulás eseménysorát, amelyet 
két részre osztott. Pártfogóik fejedelmi gazdagságú palotájában ülnek egy asztal körül lakomázva, 
a másik képen pedig pompásan berendezett hálószobájukban Masniciusszal térdelve imádkoznak, 
adnak hálát Istennek. Az Exul... elbeszélése itt pontosan igazodik a képen ábrázolt látványhoz. Ez 
a képi ábrázolás azonban kiragadja a történetet a mártirológiai elbeszélés dimenziójából, amely 
egyébként az egész nápolyi – sőt itáliai – fejezetre jellemző az Exul praedicamentalis narratívájában. 
Ez a gondolatmenet is arra figyelmeztet, hogy fontos lenne a mártirológiai irodalom más művei 
esetében is a tex tuális narratívák összevetése az ikonográfiai ábrázolásokkal.
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szökés volt, egyben a többiek sorsától való elválás. Így maguk sem voltak részesei 
annak a megrázó történetnek, amely később az egész narratíva csúcspontját ké-
pezte, majd pedig a svájci ünneplés, hálaadás és vigasztalás, sokszorosan összetett 

reprezentációs eseménysorába torkollott.20 Voltaképpen mindebben öltött testet a 
végsőkig kitartó és a Krisztusért minden áldozatra képes mártirológiai magatartás, 
a szabadító isteni akarat bajnoka: Ruyter, ő testesíti meg a Gondviselés kegyelmét, 
szabadító erejét. Maga Simonides is érezhette később, hogy saját története/történe-
tük így eltér a nagy, közös, Európa-szerte ismertté vált mártirológiai narratívától, 
valamilyen magyarázat szükséges. Ezért indokolja szökésüket a Galeria omnium 
sanctorum című művében. Elhárítja a gyengeség lehetséges vádját, sőt a dicsőséges 
vértanúhalál bekövetkező esélyével számolt, amit azonban – állítása szerint megle-
pő módon – üldözőik tagadtak meg tőlük. „Rájöttünk, hogy az üldözők irigylik tő-
lünk a dicsőséges vértanúhalált. Lassú kínzással akartak elemészteni. Nem féltünk 
a haláltól. Nem az isteni gondviselésben kételkedve, hanem hitben Isten kezére bízva 
magunkat, nem kétségbeesett félelemből, hanem abban a reményben, hogy tovább-

20   Vö. imre Mihály, Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben = Protestáns márti-
rológia a kora újkorban, Studia Litteraria, 2012/3–4, 161–189.

2. ábra. A szabadulás képi ábrázolása Simonides kéziratában
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ra is használhatunk az egyháznak, vontuk ki magunkat üldözőink zsarnoksága alól 
és erőszakos kezéből.”21 

Simonides fogolytársa és társa a szökésben is, Tobias Masnicius szintén hason-
lóképpen érvel saját munkájában, nyilván közös véleményüket fejezi ki: „Mikor 
azonban a foglyok észrevették, hogy üldözőik egyebet sem akarnak, minthogy ők 
minél hamarabb, hol itt, hol ott csöndben elhulljanak, amint azt a tisztek maguk is 
bevallották, mondván, nem kell róluk számot adniuk, még ha egyszerre mind meg 
is halnak, viszont a nyilvános vértanúság tisztességét sajnálják tőlük, félni kezdtek, 
hogy minden ételtől, italtól megfoszttatván, a gályákon való munkára alkalmatla-
nokká válnak.”22 Masnicius mondatai két vonatkozásban is figyelmet érdemelnek. 
Az igazi vértanúságot valamely nagy nyilvánosság előtt lezajló, azáltal visszaigazolt, 
elnyerhető képességnek tekinti, capracottai rabtartóik ettől akarták őket megfoszta-
ni, arra alkalmatlanná tenni. Még az a meghökkentő érv is megjelenik, hogy legyen-
gítésükkel alkalmatlanná válnak a gályarabságra, pedig ez jelentette igazán a márí-
rium megpróbáltatásait, amitől rabtartóik megfosztani akarták őket. Persze nem kis 
ellentmondás alakul ki így gondolatmenetében, hiszen később Istennek örök hálákat 
adva és pártfogóik, jótevőik áldozatvállalását hangoztatva beszélnek szenvedésektől 
való megszabadulásukról. Jól mutatja kettős viszonyulásukat, hogy a rabtartók előtt 
elrejtve, titkolva valódi személyiségüket – immár Nápolyban, szabad emberként, biz-
tonságban – meglátogatták a tényleg már gályán sínylődőket. Szóval és alamizsnával 
vigasztalták őket: „Közben idegen ruhában, álhajjal meglátogattuk a foglyokat s a 
már gályákra leláncolt társainkat. Mintha mit sem tudnánk sorsukról, kérdezgettük, 
hogy hová valók és kicsodák. Ezt-azt hozzátéve, állhatatosságukat a hitben és a bal-
sorsban szilárdnak és rendületlennek találtuk. Mélyen meghatódva sajnálkoztunk 
sorsukon, sóhajtozva adtunk nekik alamizsnát, és könnyes szemmel hagytuk el őket, 

21   simoNides János, Minden szentek galériája (ford. Makkai László) = Galeria omnium sanctorum 
A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete, szerk. fAbiNyi Tibor, ladányi Sándor, mAkkAi 
László, Budapest, Magyar Helikon, 1976, 160. Simonides és Masnicius név alakját több formában 
is használja a szakirodalom, a hazai és külföldi kutatás egyaránt. Ahol magyaros alakban hivatkoz-
nak rá, azt ebben a formában vesszük át. Ismeretes, hogy a szlovák kutatás legtöbbször a szlovákos 
névalakot erőszakolja, ezt általában – különböző okokból – aggályosnak tekintjük, ezért csak akkor 
használjuk, ha a hivatkozott szakirodalmi munka ezt alkalmazza; egyébként a latinos névalakokat 
használjuk. Annál is inkább, mert mindkét szerző saját nyomtatott műveiben – de a kiterjedt kézira-
tos hagyományban is! – ezzel a névalakkal él, vagyis Johann Simonides, Tobias Masnicius. 

22   masnicius Tóbiás, Hallatlan börtönper (1676) (ford. Makkai László) = Galeria omnium Sanctorum, 
1976, 137. Ez a koncepció visszatér majd Simonides és Masnicius több közös, nyomtatott munkájá-
ban is. Így ugyanezt olvashatjuk 1676-os könyvükben is: „Als aber diese Gefangenen mercken/ wie 
ihre Verfolger nichts anders suchten/ als daß sie nur desto eher bald hier/ bald dort/ heimlich dahin 
stürben/ wie die Officierer selbsten bekanten/ (als welche sageten/ sie wären nicht schuldig einige 
Rechenschafft zugeben/ wenn sie gleich alle auff einmahl dahin sterben) und aber ihnen die Ehre/ 
offentliche Märtyrer zu werden/ mißgönneten/ auch daher/ weil man ihnen alle Speise und Nahrung 
versaget/ auff denen Galeren zugebrauchen übel auffbehalten künten.” RMK III 2749, Unerhörter 
Gefängnüss-Process, oder Wahrhafftiger Bericht [...], Halle, 1676, B4/r Ez egyértelműen az apolo-
getikus mártirológiai értelmezés lényegét célozza, ezért jelentetik meg nyomtatásban, minél széle-
sebb nyilvánosság számára. Fontos eleme a nyilvánosság és a mártiriumra való tudatos készülés, 
amitől meg akarják őket fosztani.
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ami július 5-én, József és Klára napján történt a gályákon.”23 (Nápolyból viszont 
csak augusztus 23-án indultak tovább Róma felé és a július 5. utáni másfél hónap 
alatt már nem beszél arról Simonides, hogy bármikor is látogatták volna koráb-
bi rabtársaikat. Masnicius hasonlóképpen hallgat erről.) Ez a mozzanat a gályákon 
sínylődők némelyikében inkább visszatetszést váltott ki, mintsem az együttérzés és 
segítőkészség jelének tulajdonították. Ez a szimulációs-disszimulációs magatartás 
szembeállítja, elválasztja egymástól a hajdan megpróbáltatásaikban teljesen azonos 
sorsot elszenvedők korábbi hitvallói, mártírközösségét. Ez a feszültség és kirajzolódó 
konfliktus a mártirológia antropológiai modelljével nehezen egyeztethető össze a ké-
sőbbiekben is, narratívája is más megoldást keres.

Az egyik legteljesebb református történelmi-mártirológiai narratívát megalkotó 
Kocsi Csergő Bálint igen részletesen, összetett módon ábrázolta az eseményeket, de 
erőteljes reflexió is jellemzi művét. Terjedelmes munkáját célszerű egy nagyarányú 
konverziós elbeszélésként is olvasni, amelynek éppen az a lényege, hogy a benne részt 
vevők különböző módon reagálnak az erőszakos hitváltásra kényszerítő önkény és 

23   simoNides, Minden szentek galériája, 1976, 165. Masnicius rövidebben ugyan, de hasonlóképpen 
idézi ezt föl: „[...] meglátogatták fogolytársaikat a gályákon és idegen utazók képében beszéltek 
velük [...]” masnicius, 141. A Nápolyba érkezők 1675. május 9-től lettek ténylegesen gályarabok, 
ekkor írták be őket a „halál laistromába”, vagyis a foglyok anyakönyvébe. Simonides 1675. au-
gusztus 23. után indult tovább Rómán keresztül más olasz városokba, majd Lombardián keresztül 
Svájcba. A gályákon raboskodókat 1676. február 11-én szabadította ki de Ruyter admirális. A dá-
tumokból látszik, hogy közel fél esztendeig tartott Simonides itáliai időzése, mialatt a többiek a 
gályákon raboskodtak. 

3. ábra. Simonides bejegyzése Masnicius albumába
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zsarnokság legkülönfélébb próbálkozásaira.24 Ezek a próbálkozások a legdurvább 
kínzásoktól, fizikai bántalmazásoktól a megfélemlítés, megalázás, megvesztegetés, 
lelki presszió, a kísértés sokféle alakváltozatáig ívelnek. Eltérő sajátosságaik ellenére 
– más-más eszközökkel ugyan, de – valamennyinek közös jellemzője a konverzió ki-
kényszerítése. (A korszak eseményeit elbeszélő kiterjedt – magyar, latin, német nyel-
vű – irodalomnak célszerű lenne ilyen jellegű olvasata, vagyis a konverziós irodalom 
sajátosságait érvényesítő szempontrendszer és módszertan érvényesítése.)25 Ebben a 
mártirológiai elbeszélésben ezért válik a legfontosabb antropológiai-spirituális ér-
tékké a hitben való megmaradás képessége, a hitehagyás végsőkig való elutasítása, 
ez mindent felülmúl és a legnagyobb értéket képviseli. Ennek elveszítése, meggyen-
gülése, a benne való elbizonytalanodás érezhetően a szerző rosszallását, legalábbis 
sajnálatát, aggodalmát váltja ki. Kocsi Csergő szerint valamennyiük megingathatat-
lansága egységesen bizonyítja hitbéli áldozatuk minden e világi értékeket meghala-
dó többletét. („Inkább szeretjük, hogy testünk légyen kötve, mint lelkünk; mert így 
lelkünket megnyerjük, de úgy mind a kettőt elvesztenők.”) Ezért aki lemond erről, 
vagy valamiért elveszíti azt, a többiek külső megítélését is veszélyezteti, hiszen már-
tíriumuk jelentése túlnő egyéni sorsukon, társadalmi nyilvánosság előtti reprezentá-
ció is, mások számára vonzó példázat, ellenségeiknek pedig megcáfolhatatlan erejű 
igazság.26 Megjegyzendő, hogy Kocsi Csergő feljegyzi a három lutheránus szökését 
(Simonides, Masnicius, Lani), szavaiban azonban némi szemrehányás is érezhető: 

24   Az elmúlt három évtizedben hatalmas nemzetközi szakirodalom figyelme irányult a kora újkori 
konverzió fogalmának vallástörténeti, vallásszociológiai, történeti, spirituális és irodalomtörténe-
ti értelmezésére, forrásainak feltárására, bemutatására. Mindebből viszonylag keveset használt fel 
a magyar kutatás, és kutatási irányként sem kapta meg a jelentőségének pedig kijáró figyelmet. 
Hasznos áttekintés és összefoglalás a következő tanulmánykötet: Konversion und Konfession in der 
Frühen Neuzeit, Hrsg. Ute lotZ-heumann, Güttersloh, Güttersloher Verlaghaus, 2007. Ebből az 
is kiderül, hogy a konverziónak sok változata és formája létezik a kora újkorban, amelynek egyik 
pólusán a személyes sors felismerései, vállalásai vezetnek az önkéntes hitváltáshoz, a másik póluson 
azonban megtalálható a kényszernek, kínzatásoknak ellenállók konverziós elbeszélése. Ez a változat 
gyakran képez átmenetet valamely mártirológiai értelmezésbe. A két pólus között a variációk soka-
sága fejlődött ki, amelyek elbeszélése más és más narratívát teremtett. Újabban a hazai tudományos-
ságban is találkozunk konverziókutatással, vö. bAriCZ Ágnes, Felekezetváltás a 18. század közepén 
Marosvásárhelyen = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. gáBor Csilla, 
koroNdi Ágnes, luFFy Katalin, tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely 
Kiadó, Bolyai Társaság, 2013, 342–361. 

25   A kora újkorban a konfesszionális mozgások, ütközések közegében gyakori mind az individuum, 
mind valamely közösség szintjén a hitváltás/hitváltoztatás döntésének meghozatala vagy elfogadása, 
esetleg kikényszerítése: a konverzió. Ez a közösségi és egyéni identitás szintjén is erős intellektuális, 
morális és spirituális késztetéseket, reflektáltságot gerjeszt, amelyek saját verbalizálható, elbeszélői 
formákat teremtenek. Ez a konverziós irodalom azonban szoros kapcsolatban van a mártiroló giai 
narratívákkal, gazdag összefüggésrendszerük értelmezése még hiányzik. (Otrokocsi Fóris Ferenc 
életműve erre bőséges lehetőséget kínál.) 

26   Pontosan ez fejeződik ki Otrokocsi Foris Ferenc Furor Bestiae című írásában is: „Térítsd vissza, óh 
Uram kegyelmesen mindazokat, akik az Antikrisztus rettenetes dühöngése és üldözése következté-
ben különféleképpen nyomorultan elestek, akik mindannyian a Tiéid, míg el nem fásultak s akikről 
Te tudod legjobban, hogy szánják-bánják bűneiket! Óh, ne halogasd sokáig, ha úgy tetszik kegyel-
mednek, megajándékozni őket őszinte és komoly magukba szállással, hogy sirassák meg nyilván és 
őszintén eltántorodásukat, hogy az evangélium gyűlölőit ezzel is megszégyenítsék.” otrokoCsi foris 
Ferenc, Furor Bestiae – Fenevad dühöngése Magyarországon a Jézus Krisztusról bizonyságtevők ellen 
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gyengeségük miatt rabtartóik ezért még keményebben bántak a továbbra is láncon 
sínylődőkkel: „Reávevék ugyan ott azt a kőszívű kapitányt, hogy a vasat leveretné 
lábakról, melyet a derekokra és nyakokra kötve visznek vala; onnan háromnapi já-
róföldre menvén, nem állhaták a sok vereséget tovább három augustanus atyafiak, 
hanem elszökének, ezért is aztán a többit keményebben tarták.”27 

Kocsi Csergő narratívájában a cselekmény jól elkülöníthetően három szakaszra 
osztható. Az első a pozsonyi, a per és tárgyalás időszaka. Itt a megfélemlítés, lelki 
kényszerítés, a különféle presszió eszközei dominálnak a konverzió kierőszakolá-
sára, amelyet részben a bíróság egyházi és világi tagjai képviselnek, érvényesítenek, 
részben pedig az ezek akaratát szolgáló spirituális-konfesszionális személyiségek: 
leginkább jezsuita szerzetesek alakjában. Azonban nem valóságos hitviták formá-
jában történik az eltérő hitelvek mérkőzése, hiszen a foglyokat bármikor sújthatják 
az erőszak és megtorlás újabb és újabb változataival. A következő szakasz az ítélet 
meghozatala utáni időszak, a nyílt és kíméletlen megtorlásé, könyörtelen uralom a 
test felett, kínzóik a lelket legyőzöttnek, megtörtnek gondolják. (Börtön, fogság, el-
hurcolás Itáliába.) Ezt a részt uralja a legváltozatosabb testi megpróbáltatások rész-
letező leírása; a gályákra jutottak szenvedése már csak testi létezésük dimenziójában 
jelenik meg. Nem véletlen, hogy Otrokocsi Fóris Furor Bestiae című művében, de 
Kocsi Csergő elbeszélésében is nagy nyomatékot kap és többször is megjelenik a 
gályarabok, foglyok meztelensége, mezítelenné tételük, ruháiktól való megfosztá-
suk, ez többször nagy nyilvánosság előtt történik.28 Ez nemcsak társadalmi-anyagi 
attribútumaiktól való teljes megfosztottságuk kifejezője, de határozott krisztológiai 
távlatot, jelentést kap ezen a helyen, tipológiai párhuzamként működik a mártiroló-
giai ábrázolásban. Jézusnak ruháitól való megfosztása és ennek ábrázolása közismert 
több korszak művészetében, így a reneszánsz és a barokk hatalmas témája: elegendő 
csak El Greco El Espolio című képére gondolnunk.29 Spirituális meghódításuk érdek-

1676. Fordította és sajtó alá rendezte herPay Gábor, kiadta CsikesZ Sándor, Budapest, „Sylvester” 
Nyomdai Műintézet, 1933, 79. 

27   kocsi csergő Bálint, Kősziklán épült ház ostroma, Bod Péter fordítása = Magyar emlék írók 16–18. 
század, kiad. bitskey István, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982, 301.

28   otrokoCsi, 1933, 30–31, 59–61: „Így telt el néhány hét, hogy a rabok szokása szerint, akarva, nem 
akarva, azokkal az ocsmány ruhákkal kényszerültünk befedezgetni testünket, amelyeket szolgasá-
gunk kifejezésére adtak, míg végre azt kívánták, hogy mezítelenek legyünk. [...] S a folytonos evezés 
közben, nem véve ki még a világosabb téli napokat sem, valamint más munka közben, amikor 
például erősebb munkában le kellett vetni minden ruhánkat, [...] hogy ilyenformán még nagyobb 
rettegéssel végezzük munkánkat, mert hiszen a felügyelők kegyetlen kezeit így még erősebben és 
hathatósabban éreztük mezítelen testünkön. [...] míg azt nem parancsolták, hogy munka közben 
mezítelenül kell lennünk [...], hogy a többi rabokhoz hasonlóak legyünk [...] így a legrútabb lát-
ványosságai voltunk a világnak [...]. kocsi csergő, 1982, 271, 297, 302. Az ötödik rész harmadik 
fejezetének a címében is felbukkan a fogalom: Következik a harmadik: éhezések, szomjúhozások, 
mezítelenségek.

29   A mártirológiai narratívának ez a mozzanata megközelíthető a kultúratudomány mostanában na-
gyon kiterjedt irányzatának segítségével, ez pedig a traumakutatások eljárásaival érintkezik. A fel-
halmozott hatalmas nemzetközi kutatási tapasztalatra alapozva született egy friss, összefoglaló ta-
nulmánykötet: A trauma alakzatai, szerk. takács Miklós, Studia Litteraria, 2011/3–4. Indokoltnak 
látszik, hogy a traumakutatás látásmódját, módszereit felhasználjuk a kora újkor forrásanyagának, 
jelenségeinek vizsgálatánál, amint azt tette meggyőzően ugyanebben a kötetben fAZAkAs Gergely 
Tamás: Az imádság mint feldolgozás: Politikai krízisek és és természeti csapások értelmezése a kora 
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telenné válik rabtartóik számára Magyarországon kívül, idegen környezetükben már 
ennek sem konfesszionális, sem politikai tétje igazán nincs. 

Kocsi Csergőnél a Teátéban (Chieti) őrzött foglyok – a hat református pap – törté-
nete más logikát mutat, mondhatni a szabadítás második ütemét jelenti az ő sorsuk 
beteljesülése. Kettő halála után négyen maradnak a börtönben. Hyacinthus Morus 
olasz gyilkossal voltak összezárva, aki szenvedésüket látva könyörületes jósággal, 
segítőkészséggel volt hozzájuk. Nemcsak testi szenvedéseiket igyekezett enyhíteni, de 
bensőséges beszélgetéseik során megérett benne a hitbéli felismerés, amely a protes-
tantizmus felé fordította a korábbi gonosztevőt. Ezt koronázza be és erősíti föl halá-
los ágyán kinyilatkoztatott – mondhatni – új keresztsége és hitvallása. Ez ad neki erőt 
és reményt a halálra és az örök életre készülve. Ez az epizód azért nagy jelentőségű, 
mert egy valóságos konverziós történet kerül bele a narratívába. Üldözőik és kínzóik 
szándékával ellentétben szenvedéseikben megerősödött hitük a legmélyebb gonosz-
ságban élő számára ad megújított hitet. Hyacinthus Morus mélyről jövő, nagy katar-
zison átjutó konverziója élő, eleven cáfolata az egész történet alapját és kiindulását 
képező gyalázatos pernek és üldözetésnek. Ez a konverzió a lélek harcait őszintén és 
önként végigjárva született meg, amely nemcsak Hyacinthus személyes döntése, de a 
magyarok sorsának, eddigi összes szenvedéseinek is messzemenő hitelesítése és igazo-
lása, üldözésük kiagyalóinak pedig megsemmisítő cáfolata. A történet végén elhelye-
zett epizód mintegy meghatározó lezárása a narratíva szerkezetének: az igazságtalan, 
hazugul (ki)kényszerített konverziós próbálkozásnak nagy hatású ellenpontja a va-
lóságos, hitből születő hitre jutás cáfolhatatlan igazsága. Kocsi Csergő itt a márti-
rológiai irodalom jól ismert, nagy hatású tipológiai eljárását alkalmazza, amelyet 
megtalálhatunk az egyik mintaadó szerző, John Fox klasszikus művében is William 
Tyndale mártírtörténetének elmondásánál. A börtönben sínylődő Tyndale spirituális 
ereje rabtartói közül másokat is valódi hitre jutásra ösztönöz. Kocsi Csergőnél ugyan 
nem rabtartói, de korábban elvetemült gonosztevő rabtársuk teljesíti be a krisztusi 
tipológia törvényét.30 Hyacinthus konverziója ugyan eszmeileg a történet lezárása, 

újkortól a 20. századig, 52–77. Ennek a folyamatnak korábbi szakaszát vizsgálja, de itt is használható 
jó megfigyelésekkel, hiszen a mártirológiai elbeszéléseknek, képzőművészeti ábrázolásoknak lénye-
ges eleme volt a testi szenvedések sokrétű, részletes ábrázolása: Jan-Dirk müller, Das Gedächtnis 
des gemarterten Körpers im spätmittelalterlichen Passionspiel = Körper – Gedächtnis – Schrift. Der 
Körper als Medium kultureller Erinnerung (Münchner Universitäts schriften. Geschletsdifferenz & 
Literatur, Publikationen des Müchner Graduirtenkollegs, 7) Berlin, 1997, 75–92.

30   Vö. fAbiNy Tibor, Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában című, sajtó 
alatt lévő tanulmánya: „Vessünk egy pillantást Foxe narratívájának befejezésére: »Utólag az őrök 
megvallották, hogy mennyire csodálkoztak rabjuk egyszerű életén a börtönben. Ezután az ügyészért 
küldtek, aki éppen vacsorázott akkor. Amint ő megérkezett, lefoglalta Tyndale minden tulajdonát, 
a foglyot pedig a vilvordei várba küldte, ami tizennyolc mérföldre volt a várostól. A fogságban 
Tyndale-nek ügyvédet ajánlottak fel, amit azonban ő elutasított. Ehelyett inkább a fogságban is 
inkább tanított és hirdette az Urat azoknak, akik fogva tartották: Ezért foglárai meggyőződéssel 
állították, hogy ha ő nem egy jó és igaz keresztény, akkor ők nem ismernek senkit sem, aki az lehet. 
[…] Oly mély hite volt, hogy még fogsága másfél éve alatt is sokakat térített meg, köztük a foglárt, 
annak a lányát és sokakat a várbeliek közül.« Amíg Tyndale a börtönből írt, egyetlen fennmaradt 
latin nyelvű levele kapcsán önreflexív tipológiáról« beszéltünk, addig Foxe itt idézett narratívája is a 
tipologikus szerkesztést, az »ahogyan-úgy« logikáját követi. Miről is van itt szó? Tyndale a börtön-
ben megtéríti a börtönőrt és a leányát, akárcsak egykor, másfél ezer évvel korábban az ugyancsak 
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azonban még két térítési kísérlet gradatiója következik. A püspöki kísértés a test rab-
ságának enyhítésén keresztül akarja a lélek fogságba ejtését elérni. Tarracenus János 
presbiter pedig világhírű térítő, aki az Indiákra készül sikerei betetőzéseként, de a 
hatalom sáncaiból gőgösen csak álhitvitára hajlandó a rabok között. 

Kocsi Csergő elbeszélésében két fejezet játszódik Nápolyban: a Hetedik (Harminc 
férfiaknak a gályákra való adattatásokról, és ott való nyomorúságokról) és a 
Nyolcadik Rész (A papoknak a gyályákról való megszabadulásokról). Mindkét fe-
jezet a szárazföldön – hajóépítő műhelyekben – és vízen (hajókon) eltöltött, átélt 
szenvedések színtereiről beszél. Látóterükben csak ezek a helyszínek jelennek meg, 
valahol ezen kívül – de általuk nem érzékelhetően és be nem láthatóan – létezik 
rabtartóik (a nápolyi alkirály és tisztjei) és a kiszabadításukra elszántan szövetkezők 
közelebbi és távoli köre, szövődő hálózata. (Welz György és Fülöp, Zaffius Miklós, 
az európai protestáns diplomaták, politikusok, majd a hollandok hadiflottája.) 
Otrokocsinál ugyancsak két fejezet tárgyalja ezt az eseménysort, a IV. (A gályarab-
ságra való eladatás; a többiek elhurcoltatása és sanyargatása, a nápolyi gályarabság 
nyomorúsága) és az V. (A nápolyi gályarab lelkészek szabadulása). Mindkét elbe-
szélésben Nápoly egyrészt csak empirikusan konkrét, fizikailag megtapasztalható, 
érzékszerveikkel elszenvedett gyötrelmek és kínzatások színhelye. A gályarabok szá-
mára valóságos, élményeiken túli, külső helyszínként nem is ábrázolja Kocsi Csergő 
és Otrokocsi Nápolyt, csak különböző börtönök jelenítik meg a várost, amelyek azt 
jelképező metaforává válnak. „Eljöttek hozzájok sokszor politicus nagy emberek, s 
őket vigasztalták, szabadulással biztatták; egy úriember hozzájok menvén mondá: 
Neapolisban ugyan a sok büntetlen maradott bűn is magára vonja az Istennek bün-
tetését, de ha egyért, azért a ti méltatlan szenvedésetekért megbünteti Isten[...]”31 
Nápoly másrészt itt a bűn városa, amely isteni büntetést érdemel, ahol a bűntelenek 
ártatlanul szenvednek; egyáltalán nem földrajzi, kulturális értelemben jelenik meg, 
hanem mártirológiai jelentése szerint. Saját nápolyi időszakuk inkább az eszkatolo-
gikus értelmezés irányába nyitott, magukat Lótnak tekintik, Mózes és Áron lelkével 
felruházottak, körülöttük csikorogtak a pokol kapui, Ruyter szabadító Mózesük, 
a Jeremiást szabadító Ebédmelek, az Antikrisztus karmaiból szabadultak, Welz 
György és Fülöp Abdiásuk, Zaffius Miklós Nehémiás. Az elbeszélés nyelve is erősen 
biblikus, tropológiája, retorikája alapvetően a prédikáció és imádságirodalom műfaji 
hagyományaira támaszkodik, a bibliai tipologizálás eszközeit működteti. Különösen 
Otrokocsi Foris érvényesíti erősen az elbeszélésében a mártirológiai szempontot, mi-
szerint mind megpróbáltatásaik, mind szabadításuk – a Krisztusért magukra vállalt 
fogság – isteni akarat szerint valósult meg: „A mi rettentő megpróbáltatásunk, mint 
írtam, Istentől volt, de a Krisztusért magunkra vállalt igen sanyarú fogságnak eme 
legboldogabb kimenetele is az Ő akarata volt! És Isten a mi legkegyelmesebb Atyánk, 
az ő szolgáit, akiket megsebesített, meg is gyógyította, akiket minden nyomorúság-
nak sírjába zárt, fel is támasztotta; akiket ama Fenevaddal kegyetlen és végzetes küz-
delemre dobott, azoknak megmutatta lelkiismeretök örvendezésével a dicsőséges és 

fogságban sínylődő Pál apostol és Szilász Filippiben hasonló tanúságtétellel szintén megtérítette a 
börtönőrt (ApCsel 16, 25–34).”

31  kocsi csergő, 1982, 320. 
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győzedelmes menekülés napját, akiket legalacsonyabbá és egy időre mindenek között 
legmegvetettebbekké tett, azokat fejedelmek közé helyezve a legnagyobb tisztességgel 
ismét megkoronázta.”32 

Kocsi Csergő elbeszélésében megpróbáltatásaik vége felé haladva, de még a ná-
polyi gályák előtt Teátéban a tovább haladók és a Teátéban maradók egymást a 
végsőkig való kitartásra ösztönözték, mindkét – egymástól elváló – csoport foga-
dalmat tett, egymást erősítették, miszerint ezt a nemes harcot Isten kegyelme által 
megharcolják: „Hatan [...] el nem hajtathatának, azért Teátéban hagyják őket, kik 
a Neapolisba menőket, minekutána az Isten oltalmába ajánlották volna, szívesen 
kérék, hogy ha valami hírt találnának is rólok költeni, el ne hidjék, mert feltött szán-
dékuk, hogy ezt a nemes harcot végig Isten kegyelme által megharcolják. Úgy, akik 
Neapolisba vitetének, ezeket megkérék a végig való állhatatosságra, ígérvén azt ma-
gok iránt is.”33 E koncepció szerint az isteni Gondviselés akarata a szenvedések min-
denáron és végsőkig való közös elfogadásában jelenik meg, vagy az innen való ki/
megszabadítás kegyelme által. Minél könyörtelenebb és kíméletlenebb a szenvedések 
beteljesítésének pusztítás felé vivő démoni ereje, annál hatalmasabb, megrendítő és 
győzhetetlen a szabadítás transzcendens erőinek diadalma. Ezt a – végletekig, a lé-
tezés határaiig feszített – kettősséget csak a benne megingathatatlanul végighaladók 
élhették meg maradéktalanul, lehettek annak részesei. Ennek a mártirológiai antro-
pológiai modellnek alig lehet érvényes, vagy csak gyanakvással szemlélt változata 
az egyéni szökés.34 Nápoly tulajdonképpen valamely emlékezethelyként is szerepel, 
hiszen ez a szenvedések beteljesülésnek színhelye, végpontja, ugyanakkor viszont a 
megszabadításnak is helyszíne, tehát ambivalens jelentésű, de mindkét dimenzióban 
valóságos (e világi) jelentése óriási többletjelentést kap, eszkatologikus és apokalip-

32  otrokoCsi, 1933, 66–67.
33  kocsi csergő, 1982, 312. 
34   E súlyos dilemma megjelent a történet szereplőinek megnyilatkozásaiban, amelynek felekezeti tar-

talma is jól kitapintható. Különösen a Németországba jutó, ott időző korábbi exulánsok sűrűn pub-
likált műveiben figyelhető meg az apologetikus törekvés vagy a nyíltabb felekezeti polémia a refor-
mátusokkal. Erről a bonyolult, konfesszionális, etnikai, nyelvi, kulturális összetevőket tartalmazó 
folyamatról ír Eva koWalská, Das Reformiertentum in Ungarn zwischen Annahme und Ablehnung 
am Beispiel von Slowaken und Deutschen vom 16. bis 19. Jahrhundert c. tanulmányában. = Calvin 
und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik 
vom 16. Jahrhundert bis 1918, Hrg. Márta fAtA, Anton schindling, Münster, Aschendorff Verlag, 
2010, 91–110. A szerző igen sok új szempontot vet fel, bár nem érzékeli és alkalmazza koncepció-
jában az adott korszakban még érvényes és ható „hungarus” identitás jelentőségét, és az elutasítás, 
gyanakvás lehetséges okának az etnikai, nyelvi (magyar–szlovák–református–evangélikus) különb-
séget tekinti. 98–99: „Obwohl auch die Lutheraner die Folgen des Pressburger Gerichts schmerzhaft 
zu spüren bekamen und ihre Kirchengemeinschaft besonders shwerwiegende Verluste erlitten hatte, 
wurden doch die Reformierten zu Symbolfiguren der Verfolgung und des Leidens. Die reformier-
ten Autoren wussten ihren Fall in einen breiteren Kontext von Glaubensverfolgung in Europa zu 
stellen und ihn für die Stärkung der eigenen Identität und die Formierung des eigenen positiven 
Selbstbildes zu nutzen, während die Lutheraner sich mit ambivalenten Haltungen in ihrer eige-
nen Gemeinschaft auseinandersetzen mussten: Der widerspruch zwischen den Galeerensklaven, den 
Märtyrern, und den Reversalisten, die als Verräter des eigenen Glaubens wahrgenommen wurden, 
diente als Katalysator der innerkirchlichen Streitigkeiten.” 
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tikus távlat nagyítja fel.35 Jól mutatja ezt Otrokocsi művének terjedelmes záróimád-
sága és hálaadása.36 

3.

Az elmondottaktól gyökeresen eltér Simonides (és Masnicius) Nápoly-ábrázolása 
és itáliai útjukról kialakított képe. Közel három hónapig utazgatnak Itáliában, 
Simonides viszonylag részletes leírásában kulturális élmények tömege jelenik meg, 
Itália valóságos helyszíneivel, látnivalóival, nevezetességeivel egyáltalán nem kap 
protestáns távlatú eszkatologikus jelentést. 

A szökés/szabadulás ábrázolásának magyarázatára illesztette be Simonides a Fata 
című terjedelmes prózai fejezetet. (27–44) Ennek bevezetőjében azonban kijelenti, 
hogy korábban a pápista türannisz üldöztetéseiről már az egész keresztény világ tu-
domást szerzett, és most nem a történet újbóli elbeszélése a célja (Sed Tyrannis haec 
Papistica toti Orbe Christiano jam perfecta est, neque scopus est Historiam scri-
bere.) Tobias Masnicius capracottai szabadulásuk néhány dokumentumát gyűjtötte 
össze, ezek is bekerülnek a fejezetbe, amelyek nagyjából megegyeznek a Hallatlan 
börtönper és a Minden szentek galériája erre vonatkozó részleteivel. A kéziratban 
szereplő kép a capracottai váratlan szabadulást ábrázolja, amely azonban valójában 
ikonográfiájában is csak „kis történet” marad, inkább privát érdekeltségű, nem vál-
hat igazán felemelő eszkatologikus tartalmúvá, távlatúvá, és nem része a nápolyi – 
Ruyterhez köthető – nagy narratívának. A Kort en Waaragtig Verhaal Van de laetste 
vervolginge der Euangelische Leeraaren in Hungarien (1677) című kiadvány, majd 
Abraham van Poot műve is nagyszabású kompozíciókat teremtett, amelyek nagy, kö-
zösségi diemenzióban, hatalmas természeti távlatba állítják az e világi eseményeket 
eszkatologikus szférába emelő és egyesítő eseménysort.

35   Ezt az értelmezést a történet egészét áttekintő, a szabadításban részt vevő külföldi (akár itáliai, akár 
svájci vagy holland, német) szereplők megnyilatkozásai is megerősítik, de maguk a fogságot, gálya-
rabságot elszenvedők és azt értelmezők is elvégzik ezt a jelentésátalakítást, a szemiózis így egy hosz-
szas értelmezői folyamat eredménye. Erről lásd imre Mihály, Consolatio és reprezentáció – mártírok 
vigasztalása Zürichben = Protestáns mártirológia a kora újkorban, szerk. CsorbA Dávid, fAZAkAs 
Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor, Debrecen, Studia Litteraria, 2012/3–4, 161–189, és 
uő, Utószó. Recepció- és kutatástörténeti specimen, uo., 280–306. Nápoly jelentése különlegesen ki-
emelt szerepet kap a mártirológiai nar ratíva változatainak létrejöttében, a magyar, német, latin nyelvű 
műveknek szinte mindegyike értelmezi valamilyen mértékben, a kulturális emlékezetnek exponensévé 
válik, ugyanakkor az emlékezethely tulajdonságával is rendelkezik. E sokféleség eltérő sajátosságait és 
mégis meglévő homogenitását még nem látjuk teljes összetettségében, ehhez szükséges lenne a vonat-
kozó források célzott vizsgálata. Az emlékezethelyekre vonatkozó nemzetközi kutatási eredmények 
néhány újabb, kiemelkedő összefoglalása: Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. von Étienne frANçois und 
Hagen schulze, München, Beck, 2009, I–III. Bd.; Europäische Erinnerungsorte, hrsg. von Pim den 
boer [...] [et al.], I–III. Bd. München, Oldenbourg, 2012; The theoretical foundations of Hungarian 
‚lieux de mémoire’ studies = Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, 
ed. by Pál S. vArgA [et al.], Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, 2013; 
Vö. Péter kónya, Die ungarischen Galeerensklaven = Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. 
Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Hg. Joachim 
Bahlcke, Stefan rohdeWald, Thomas Wünsch, Berlin, Akademie Verlag, 2014. Ebben 924–930.

36  otrokoCsi, 1933, 66–67.
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Ez korántsem allegorikus erejű és eszkatologikus-szimbolisztikus, mint Ruyter ná-
polyi szabadítása, elbeszélése sem kap olyan reprezentatív jelentést; saját mártí riumuk 
értelmezése fel sem bukkan, a fejezet egésze láthatóan kerüli azt. A Captivitas című 
fejezet már csak a második capracottai fogságra vonatkozik (május 4-től). Azonban 
sűrűn ismételgeti, hogy reménytelenül, szinte bizonyossággal várták a gályarabsá-
got.37 Ez nyilván a mártirológiai narratíva valamelyes megtartása érdekében kerül 
bele az elbeszélésbe. Az is, hogy második capracottai rabságukban egy Girolamo 
di Baccara nevű ifjú táplálja a rabokat éjjel bedobott élelemmel éppúgy, ahogyan 
Illés prófétát táplálta az Úr hollókkal a Kérith patak partján.38  Ez  a  biblikus  pár-
huzam ugyancsak a mártirológiai narratíva emléke. A Liberationis Consequentia! 
című fejezetben beszámol arról, hogy szabadítóikkal a városba mentek kocsin, a 

37   simoNides, 1679, 30: „Dimissionem petentibus, respondit, Captivitatem nostram Pro-Regi 
Neapolitano esse significatam, atque ideo ad Triremes eo abducendos. Sic praecisa fuit omnis spes 
Liberationis, nec superfuit alius remedium Patientia.”

38   I. m., 29: „Nam licitum fuit Scholasticis ad carceris foramen venire, qui carminibus, hymnis & aliis a 
Nobis ad compassionem invitati. Hos inter fuit Hieronymus de Baccaris, vere Corvus ille Eliae, qui 
nunquam vacuis Nos accessit manibus, dumque elapsis aliquot diebus prohibitum esse Nos invisere, 
frequenter nocte Nos accessit & panem carceri injecit.”

4. ábra. Váratlan szabadulás a capracottai börtönből
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Forum Tribunaliig, a San Lorenzo Maggiore-templom közelébe. Itt lakott egyik jó-
tevőjük, aki könnyező szemekkel fogadta a szabadult rabokat, akik ámulva léptek 
be a gazdag palotába, ahol bőséges lakoma és fejedelmi szállás várt rájuk. Alaposan 
körülnéztek Nápolyban, ahol három hónapot időztek. Elmondja Simonides ugyan-
azt, ami majd belekerül a prózai elbeszélésbe (Galeria Omnium Sanctorum/ Minden 
szentek galériája), hogyan látogatták meg gályán szenvedő társaikat álöltözetben, 
ez azonban csak aprócska és eléggé szűkszavú részlet a Nápolyban eltöltött három 
hónapból.39 Megcsodálták erődítményeit, templomait, kolostorait, azok architektú-
ráját, szobraikat, képeiket részletezi fogékonyan és hozzáértéssel.40 Külön részletezi 
itt is a Puteoli felé vezető úton a Vergilius-emlékeket, a környezetében lévő természeti 
látványosságokat, a Posilippo dombjának szépségeit. Leírja a nápolyi templomok 
és kolostorok kegyhelyeit, kultikus szobrait, ókori emlékeiket, köztük beszél a San 
Gennaro-kultusz sajátosságairól, a Lőrinc-napi csodáról. Ebben az esetben megbot-
ránkozik a protestáns szerző a látott „csodatételen”, amikor a szent vére a kultusz 
szerint cseppfolyóssá válik.41 Az itáliai út állomásait egy itinerarium, olykor inkább 
egy útikönyv alaposságával mutatja be.42 

Remigratio a következő alfejezet címe, amelyben Nápolyból távozva további út-
jukról számol be Simonides. Még az egyik támogatájótól (Niccolo Gjoan Coaz) ka-
pott olasz nyelvű ajánlólevél szövegét is közli, amelyet 1675. augusztus 23-án, Szent 
Lőrinc napján állítottak ki számára (Gjoan Simonides) a Via Tribunalin. Hajóra 
szállva utaznak tovább Rómába. Megütközve beszél arról, hogy a hajósok Neptun 

39   Exul [...], 35–36: „Quandoque peregrino habitu induti & adscititiis crinibus velati Captivos & jam 
Triremibus alligatos invisimus & qs. ignari eorum Sortis, quinam gentium sint & cujus condotio-
nis inquisivimus? additisque nonnullis, Constantiam eorum in fide & adversis firmam semper & 
quadratam deprehendimus. Tum intime malis Eorum intus condolentes ac ingemiscentes, porrecta 
eleemosyna lacrimabundi discessimus, quod factum cumprimis in Triremi S. Josephi & Januarii.”

40   simoNides, 1679, 36–37: „Saepe etiam Urbis Neapolitanae magnificentiam Aedificiorumque splen-
dorem perlustravimus, inter alia Claustrum S. Martini. Situs ejus est sub arce supra Civitatem, 
ambitu suo fere oppidum aequans. Templum habet sumptuosissimum, Palatium Guardiani diverso 
colore politissimum, Hortum amoenissimum. Claustrum S. Augustini, ubi ostenditur Imago Mariae 
miraculosae, quae in ruina Sacelli sese inflexerat & sic salva permanserat. Cum quodam ter locutam 
Eandem fuisse Neapolitani credunt, qui etiam Colloquotor canonizatus, uti vocant, jacet proxime 
ad altare hujus Sacelli humatus, Icone Ejus ad sinistrum parietis latus venientium conspectui expo-
sita & objecta. Templum S. Pauli, ubi Castor ab una parte portae, ab altera Pollux truncati & ceu 
Gigantes prostrati visuntur. Supra portam Petrus & Paulus cum inscriptione in hunc sensum: Quod 
horum ore & calamo illi sint prostrati. Est adhuc a Gentibus aedificatum, sed multis modis repa-
ratum. Templum S. Januarii, in quo Christi Imago ostenditur narraturque, quod ad ejaculationem 
ex arce Rebellionis tempore factam, capite inflexo, ictum globi evitarit. Foramen, per quod globus 
transivit, visitur in muro a tergo. Capillos in hac imagine succrescere narrant, commento occasio-
nem dante Johanna Regina, quae petiit, ut capite suo cutis detracta illi imponeretur, quod ita etiam 
factum coeci homines putant.”

41   I. m., 37: „O vesaniam! Templum S. Laurentii (est Mater Ecclesia), in quo die Laurentii ex eodem 
olim assato ungventum liquefactum & in lamina argentea diffusum Populo praesentatur & rursus 
in vitrum collectum reponitur.” 

42   Simonides készített mindezeken kívül még egy Hodoeporicont is, ami még részletesebben tartalmaz-
ta a látnivalók felsorolását. Ezt azonban sajnos nem ismerjük, mert kéziratban maradt és lelőhelyét 
sem sikerült felderíteni.
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isten szobrát és Szent Miklós képét csókolgatják, tőlük remélve segítséget tengeri 
útjukon (O caecitatem gentilem!). 

Azonban mindössze ebben a két esetben szólal meg elmarasztalóan a protestáns 
szerző katolikus szokásokat, kultuszokat látva, nem ez jellemzi itáliai útján. A Via 
Appián érkeznek Rómába, a Holdhoz címzett vendégfogadóban szállnak meg,  amely 
az Aelius híd mellett van, az Angyalvárnál. Rómában aprólékosan leírja a Szent 
Péter-templom látnivalóit és a vatikáni könyvtár kincseit. Ebbe belefér a Szent Péter-
templom csillogása, kápolnák és szoborkompozíciók, freskók, feliratok részletező 
bemutatása, a vatikáni könyvtár megcsodált bibliái és Vergilius-, Ovidius-, Cicero-
kódexei, Hermes Trismegistos kötete, de még az olyan különlegességek is elbűvölik, 
mint a fakéregre festett és írt kínai és mexikói „könyvek” vagy a pápai fegyvertár.43 

43   I. m., 40: „In Monte Vaticano ingressi sumus Basilicam S. Petri, supra cujus Portam maximam 
eminet Imago Christi marmorea, a dextris Petrus clavibus, a sinistris Paulus gladio instructus & 
sic porro ex ordine Apostoli ab utraque parte. Hic inspeximus Sacellum, ubi advecta Hierosolymis 

5. ábra. Elutazás Nápolyból
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A könyvtárban – egyebek mellett – a tiltott könyvek között látja Luther kéziratos 
munkáit, és a könyvtáros megmutatja a reformátor házassági témájú prédikáció-
ját. Aki azonban emiatt Luthert – őseretneknek nevezve – az állhatatlanság bűnével 
vádolta.44 A könyvtárból a Szentlélek Kórházba mentek, ahol Simonides (Gjoanni 
Simonides) igazolást kapott Fabianus Deputatustól, miszerint az 28 éves, átlagos 
testalkatú, haja gesztenyeszínű, hála a Mindenható Istennek, nem szenved pestis-
ben vagy más gyanítható betegségben.45 Mons Fiascone a következő állomás, ahol 
nemes borral üdítették magukat! (Mons Fiascone, Hic recreamur nobili Vino [...])46 
Újra áttekinti az útvonalat érintő városokat és röviden jellemzi azokat. A főbb állo-
mások: Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Velence. A korábban elmondottakon túl 
részletesebben Padováról beszél, Páduai Szent Antal kegyhelyéről, a búcsújárásról, a 
szent relikviáit írja le némi iróniával. Velencében a páduai kapu melletti Naphoz cím-
zett fogadóban szállnak meg. Lombardiai útjukon egész pontos itinerariumot vezet, 
ennek részeként felsorolja az érintett városokat (Vicenza, Verona, Pescara, Brescia, 
Bergamo), még a közöttük lévő távolságokat is megadja pontosan mérföldekben.47 

Bergamóban újabb ajánlólevelet kapnak barátaiktól, amelyben kézről kézre adják, 
Zürichbe irányítják őket. Pártfogóiktól biztos támogatásra számíthatnak akkor is, 
ha netán szűkölködnének pénzben.48 A következő ajánlólevél már a zürichieknek 
szól 1675. szeptember 21-ei dátummal. A hegyeken átkelve, völgyeken leereszked-
ve nyolc nap alatt Bergamóból Zürichbe érkeztek. (Felsorolja az érintett városokat, 
falvakat, még egy halakban gazdag folyó nevét is feljegyzi.) Itt úgy fogadták őket, 

columna Peregrinis ostenditur, ad quam Christus alligatus & flagellatus est. Altere, in quo sine ullo 
colore admiranda arte politus est Angelus, consigens gladio Draconem, ita quidem, ut vix Pictor pe-
nicillo queat exquisite magis rem adumbrare. Altare maximum, in quo Cathedra S. Petri, Augustino, 
Chrysostomo, Ambrosio & Hieronymo innixa. A Sinistris Paulus V. a dextris Juvenis marmoreus 
jacens, cujus amore quendam Advenam captum expirasse dicunt, ideo pars quaedam atrata est, ne 
forte aliis id contingeret. Sepulcrum S. Petri, quod est in medio magnicicentissimum, auro, argento 
& unionibus renidens. Proxime ad columnas in pavimento marmoreo est fenestra in locum subter-
raneum cacellis munita, sub qua dicitur esse corpus S. Petri. Ideo Peregrini & alii h. l. procidunt, 
signa devotionis ostendunt, & in pyxidem eleemosynas ingentes mittunt.” 

44   I. m., 41: „Inter Libros prohibitos praeter multa alia etiam B. Luth. manuscripta nobis ostensa, 
cumprimis concio connubialis, cujus occasione Bibliothecarius Lutherum (quem Archi-Haereticum 
nominavit) incontinentiae aliorumque vitiorum accusavit.” 

45   Uo.: „Inde transivimus ad Hospitale Spir. S. ubi in 4. ordinibus lectuli infirmis repleti. Tandem ac-
cepimus in monte Capitulino Sede: S.P.Q.R. Conservatores Camerae Almae Urbis, Inclytam Urbem 
Romam, unde Gjoanni Simonides de Hung. Aet. an. 28. Staturae justae, pilaminis castanei, Lator 
praesentium recessit, nullo Omnipotentis Dei Gratia Epidemiae S. Pestis morbo laborare, nec in ea 
suspicionem aliquam Ejus morbi esse, praesentium tenore tastamur Pro S. P. Q. R. Dat. 2. Sept. A. 
1675.” 

46   Uo.: „Necessariis pro continuando itinere acceptis Roma discessimus, & multas Italiae urbes 
praecla ras transivimus [...]”

47   I. m., 42: „Itinerarium Patavio versus Bergamum per Lombardiam sequens fuit ab Amico consigna-
tum: Vincenza 18. mill. Verona 30. Peschiera 5. Brescia 25. Bergamo 32.”

48   I. m., 42–43: „Ad ultimum ubi perveneritis locum, suppeditabunt abunde Amici, quibus estis recom-
mendati, qua via ulterius abeundum, ita, ut Tigurum Helvetiorum, vulgo Zürich, commode venia-
tis. Et si quid nummum deesset, etiam suppeditabunt necessarios. Tiguri Vos etiam commendabit 
Amicus quidam aliis bonis Viris, qui etiam de Vestra incolumitate erunt soliciti. Deus autem Vos 
sua custodia ubique comitetur!”
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mint az angyalokat, felruházták, táplálták őket és barátságosan bocsátották el. 
Amikor magukat méltatlannak mondták a sok jótéteményre, a következőképpen vá-
laszolt Johann Heinrich Heidegger: Tökéletesen méltóak vagytok az ősökhöz, akiket 
Krisztus a saját nevéért választott ki szenvedni. Titeket az Úr keze lángoló parazsak 
közül ragadott ki és hozzánk küldött. Zürichből a Bodeni-tó érintésével jutottak 
Németországba.49 

Valamikor szeptember végén érkezhettek Zürichbe, pontos dátumot nem ír, az 
itt eltöltött idő hossza sem derül ki.50 Fontosnak tartja azonban feljegyezni, hogy 

49   I. m., 44: „Literis illis inclusae erant aliae Tigurum spectantes. Quibus ut & aliis necessariis instructi 
ingredimur hac a Bergamo Alpium claustra & a Mezolto caepimus ascendere montes, cumprimis 
Montanam S. Marci. Loca potiora, quae inter Alpes transivimus, erant Morpegno, quam alluit flu-
vius Adus, piscibus abundans [...] Spluga ad radices montis Splugae. Hac per vallem Tolinam, aut 
Vittulinam Tusanum, Coiram, &c. tandem octavo a Bergamo die Tigurum in Helvetiam venimus, 
ubi vere ut Angeli excepti, vestiti, cibati & amice dimissi. Dumque Beneficia, ut indigni insolita recu-
saremus, dixit Dn. D. Joh. Hen. H. Omnino majoribus estis digni, quos dignos Christus pro nomine 
suo pati censuit. Vos enim estis e mediis flammis manu Dei erepti & ad nos missi.”

50   1675. október 6-án még Zürichben volt Masnicius, amit bizonyít, hogy Heidegger ekkor írja be-
jegyzését az Album amicorumába. (Inscriptiones Alborum Amicorum, rövidítése a továbbiakban: 
IAA) iia.bibl.u-szeged.hu, letöltés ideje: 2015. április 16., a bejegyzésben olvashatjuk: „Reverendo 
D. Masnicio, Jesu Christi gratia exuli afflicto, Amico dilecto, crucis theologo ulteriorem Fidei et 
patientia [...].”) Ekkor még minden bizonnyal Simonides is Zürichben van, hiszen végig együtt ha-
ladtak útjukon, más források is ezt erősítik meg. Amint azt is feltételezhetjük, hogy Heidegger 
Simonides albumába is tehetett bejegyzést, bár azt nem sikerült felkutatni, az IAA nem tartalmazza. 
Masnicius albumába 1675. október 6–7-én tettek bejegyzéseket neves zürichi személyiségek, kö-
zöttük Rudolph Hospinianus, Konrad Burkhardt, Heidegger, Johann Müller, Johannes Huldricus, 
Johann Lavater, Johann Heinrich Hottinger. 

6. ábra. Heidegger beírása Masnicius albumába
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Heidegger fogadta-köszöntötte őket, akinek szavai pedig hirtelen helyreállítják a fe-
jezet korábbi részeiben felfüggesztett, meggyengített mártirológiai értelmezést és nar-
ratívát. A zürichi napokról egyelőre más forrást nem ismerünk, így Heidegger vagy 
más feljegyzése, interpretációja is hiányzik az eseményről. Simonides azonban bizto-
san nagyon tudatosan illesztette ide elbeszélésébe a zürichi tartózkodást és Heidegger 
sorsukat értelmező, identitásukat minősítő szavait. Az Exul [...] megjelenésének évé-
ben (1679) már nyilván pontosan ismerte a Nápolyból szabadult gálya rabok törté-
netét, Svájcba érkezésüket, ottani fogadtatásukat és a hozzá társuló sokrétű, Európa-

szerte zajló reprezentációt, amelynek éppen Heidegger volt műveivel a fő értelmezője 
és szervezője.51 Simonides zürichi tartózkodásuk felidézésével és Heidegger rájuk 
vonatkozó szavaival bizonyosan illeszteni akarta valamilyen mértékben saját törté-
netüket a gályarabok egész európai nyilvánosságnak szánt – Zürichben megalkotott 
és érvényesített – narratívájához. Persze ennek az esélyét erősen rontotta, hogy a két 
esemény között több mint fél esztendő telt el (1675. szeptember vége, 1676 májusa), 
és jelentőségükben, méreteikben nagyon különböztek, ugyanakkor érthető a szerző 
törekvése. Németországba érve beszámol arról, hogy két keserves és szomorú eszten-
dő után végre úrvacsorát vehettek, aminek a lehetőségéből addig ki voltak rekesztve. 
Ez az igazi konfesszionális hazatalálás öröm számára. Röviden beszámol wittenbergi 
megérkezésükről, ahol Isten végre őket minden korábbi üldöztetésüktől és veszede-
lemtől végleg és teljesen megszabadította.52 

51  Vö. imre, 2012, passim.
52   Exul..., 44–45: „Hac Tiguro tendimus per Helvetiam in Sueviam, dumque per lacum Bodanicum 

primam Professionis nostrae civitatem ingrederemur Lindaviam die altero Venerabile Sacramentum 

7. ábra. J. Lavater bejegyzése Masnicius albumába
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Az Exul [...] elbeszélésének itáliai része alig mutat néhol felekezeti ellenszenvet, de 
mindezt már egyáltalán nem köti egykori üldözőihez, inkább ironikus csodálkozá-
sának ad hangot. Ennek ellenére Masnicius saját elbeszélésének végén allegorikusan 
Nápolyt/Itáliát a sötétséggel azonosítja, ahonnan elmenekülve jutottak az evangé-
lium fényébe: „Így jutottak tovább és tovább jó emberek tanácsával és segítségével, 
s Németországban az itáliai sötétségből az evangélium fényébe érkeztek.”53 Azonban 
ez az álláspont éles ellentétben van a Fata című fejezet idézett elbeszélésével és érték-
ítéletével, amely az itáliai látványosságokat valamely autonóm esztétikai, kulturális 
értéknek tekintette. A keletkezett feszültség nyilván a kétféle narratíva nézőpontjából, 
értékelő szempontjainak eltéréséből származik. A Fata című fejezet szinte teljesen fel-
függeszti, érvényteleníti, kioltja a mártirológia antropológiai látásmódjának, érték-
rendjének jellemzőit, teljesen e világi, kulturális és naturális értékek dominanciá ja vá-
lik meghatározóvá. (Az eszkatologikum és apokaliptika semmilyen tekintetben nincs 
jelen ezekben a részletes tudósításokban, leírásokban.) Még az exilium gondolatköre 
is elhalványodik, jelentéktelenné válik, a korábbi rabság emléke meg sem jelenik, a 
bejárt környezet egyre otthonosabb és vonzóbb számukra. A benne megjelenő szemé-
lyek pedig a három hónap alatt – az egyre javuló itáliai körülmények között – mesz-
szire távolodtak az üldöztetés, szenvedés korábbi létformáitól. Szinte természetesen 
kerül bele a leírásokba az éppen soron következő vendégfogadó cégérének bemuta-
tása a nagyszerű kulturális látványosságok mellett, de az egyre kényelmesebb ven-
déglátásnak is természetes része lehet egy kellemes borozás, amint arra példát láttunk 
Mons Fiesconéban. A fejezet éppen ennek következtében meggyengíti az egész mű 
narratívájának célját, megtöri az exilium és mártirium hiteles elbeszélhetőségének 
lehetőségét, pedig végső soron Simonides célja mégis a mártirológiai értelmezés kife-
jezése, tárgyalása. (A zürichi látogatás próbálja ezt visszaállítani.) Ez a cél elakadt a 
Fata című fejezetben, innen kell visszatérni az eredeti szerzői szándékhoz: Eheu! jam 
nescit miserum me gloria: triste/ Risum cunctorum me facit Exilium. 

4.

A Qualitas (vagyis minőség) című újabb verses fejezet ezt a prédikámentumot 
értelmezi. Ez a qualis, talis ellentétpárjára épülve fejti ki gondolatmenetét (qua-
lis Sors Exulis). Részben megismétli a korábbi fejezetben elhangzottakat, amelyek 
Magyarország hajdani gazdagságát mutatták be, de ott a térbeli elválasztottság ké-
pezte az ellentét alapját, itt most ezt a múlt-jelen összehasonlításában teszi (quon-
dam, olim, nunc). Gazdag és boldog volt hajdan Magyarország, mint a paradicsom-
kert, most kietlen, vad háború pusztítja és szerte ontja a vért. Ahol korábban tor-
nyos paloták és várak magasodtak, most mind elhagyatottak. Ahol valamikor bő 
termés volt a földeken, most szúrós csalán burjánzik vadul. Elnémult a béke, most 
Mars és a vérontó halál uralkodik: 

ex manibus R. Dn. Matthiae Hageri accepimus, a quo Sacratissimo Epulo ob trucem tristissimo-
rum temporum injuriam a biennio jam fuimus exclusi. Sic sacro hocce Viatico consortati per certas 
Imperii partes, Deo duce & Comite in Saxoniam usque Wittebergam venimus, quae nobis integris 
mensibus benignum & liberale Hospitium concessit.”

53   masnicius, 1976, 142. Simonides is talián sötétségről beszél.
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In Patria fuerit qualis Sors Exulis olim,
Transeo. Non inopem pristina Fata juvant.

Nunc quod sit talis, qualis non competit ulli 
Hoc rerum Classis tertia quemque docet [...]

Hortus erat, Paradisus erat quondam Hungara tellus,
Terra DEI vivo rore beata fuit. 

Desertum nunc est: Hominum sed, Martis ab ense
Effuso, passim sanguine luxurians.

Oppida ubi quondam, turrita Palatia & arces,
Nunc loca, ceu nulla culta fuere manu.

Dives ubi quondam messis surrexit in agris,
Nunc urtica atrox spinaque crescit acris [...]
Nunc Mars & fera Mors sceptra cruenta tenet.54 

A mitológiai nagy bujdosók közül részletesen beszél Orestes sorsfordulatairól, há-
nyattatásairól. Hosszasan könyörög Pallasz Athénéhez és a múzsák seregéhez, hogy 
azok vezessék tudását és emeljék költői képességeit. A száműzetés koldul, koldulnak 
csúfosan a művészetek, semmi sem segíti a múzsákat kiművelni.55 

Inclyta jam de te PALLAS quae carmina scribam?
Dic Tua quo laudis munera honore canam?

Tu Dea mille operum; certe Dea carminis es Tu,
Tu Sophiae clarae clara Patrona cluis.

Et mihi Pieridum Duce Te pia Turba favebat,
Haec fuerat studiis semper amica meis [...]

Exul mendicat, mendicant turpiter Artes,
Nil studiis Musas excoluisse juvat. 56

A tanult főknek hajdan nagy volt a tisztelete, most azonban a megvetett Apolló 
ott hever az ajtók előtt. Azonban hiába a könyörgés, ha a száműzöttek hazájuk-
ból menekülni kényszerülnek, Phoebus tüze sem világít, oltára elhagyatott és kiürült 
a Tempe völgye. (Másutt is sűrűn megfigyelhető módszere szerint egymásra vetíti 
a hazai és mitológiai neveket, színhelyeket, vagy allegorikusan megfelelteti azokat 
egymásnak.) A tudományoknak és művészeteknek a hazában, otthon már alig van 
háza, Apolló lantját összetörték. Hajdan tisztelete volt otthon a tanult főknek, ma 
a „Musarum paupertas”, a múzsák kifosztott szegénysége érvényesül. A száműzött 
koldul, koldusbotra jutottak a múzsák is. Vendégszövegek épülnek be a gondolat-
menetbe Ovidius pontusi leveleiből, a Tristiából, Cicero tusculumi beszélgetéseiből. 
(Többször kurziváltan jelzi a szövegátvételeket, de nem mindig következetes, azok 
saját szöveggé válnak a műben.) „Papae dogmata”, a jezsuiták és vad fegyvereseik ül-
dözik az igazi tudományokat és művészeteket, a múzsák is száműzetésbe kényszerül-

54  simoNides, i. m., 48–49.
55  Jegyzeteiben itt saját százada legfényesebb filozófusára, Petrus Gassendusra hivatkozik.
56  I. m, 56. 
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tek. A tudományok őrhelyeit lerombolták, elpusztították, mutatja ezt Magyarország 
szomorú példája: Pannonici Regni Sors manifesta docet. Itt egyértelműen a virágzó 
felvidéki evangélikus iskolák hányattatásait, üldözésüket siratja. (Pontosítja is a jegy-
zetben: Loquuntur id tot celeberrima Gymnasia Evangelica olim per Hungariam, 
referta Docentibus & Discentibus.) Vannak olyan tudósok, akik mintegy polgárai 
az egész világnak, akik szerte bolyonganak, bejárnak hegyeket, völgyeket, királysá-
gokat, mindent szemügyre vesznek és érteni akarnak. Azonban végül visszavágynak 
oda, ahol nyugodni akarnak. A száműzöttek, mártírok testi-lelki szenvedéseit, pusz-
tulását – bármilyen kárpótlás látszatát is keltik a vándorlások élményei, csillogása 
– igazán csak a visszanyert Patria szüntetheti meg. A sok-sok ezerből csak egy az a 
társ, aki annyi rosszban megnyíló menedékhely:

Inter tot Terras Regio vix una reperta est,
Quae Patria pulso libera tecta daret.

Millibus ex multis illi vix unus amicus,
Qui fiet in tantis ara reperta malis.57

Az egész fejezetben az Exul ego önmeghatározás uralkodik, a mártíriumra uta-
lás egyáltalán nem jelenik meg, viszont sokszor polemizál erősen a katolicizmussal, 
különösen a jezsuitákkal: Exulo non crimine, sed factione Jesuitarum & falsis nun-
tiis. (Jegyzeteiben viszont határozottan tiltakozik a jól ismert vád ellen, miszerint a 
Pozsonyban elítéltek rebelliót szítottak volna vagy összeesküvést.) 

A Relata című fejezet tulajdonképpen a negyedik prédikámentum – a viszonyok 
– tárgyalása. Bevezetésében megnövekszik a biblikus nyelv- és fogalomhasználat, 
amely a próféták és evangélisták példájára hivatkozik. Formailag mutatja ezt a bib-
liai lokusok feltüntetése minden esetben a sor végén. Ezeknek az elmondása a szó-
székről is hasznos lehet: de sede Cathedrae [...] voce sonante darem. Ez azért is figye-
lemre méltó szempont, mert a szerző kommunikációs szándékáról tájékoztat. Másutt 
műve iskolai oktatásban való felhasználását javasolja: Pars est & Species Ejus bis 
bina Sophorum/ Ut Schola praecellens rite docere solet. Láttuk, perédikációkban is 
felhasználhatónak ítéli művét, de szinte végig hangsúlyozza, hogy munkáját olvas-
mánynak szánta. Ez szövegformálásában is érvényesül: megszólítottja szinte végig 
az olvasó, Lector. (Darumb komme Ich zu Dir Gottgeliebter Leser, pie Lector, tibi 
Lector, te Lector.)

A száműzöttek megpróbáltatásait az otthon maradt asszonyok is átélik, megszen-
vedik. A hűség sokféle erényét gyakorolják, ezt hatalmas ókori irodalmi példaanyag 
illusztrálja Euripidész, Ovidius, Vergilius, Juvenalis műveiből, és természetesen elő-
kerül a világirodalom egyik meghatározó hűségtoposza, Pénelopé is, mellette a gyá-
szoló feleség archetípusaként Laodameia. (A névsort gyarapítja Admétosz felesége, 
Alkésztisz, majd Andromakhé.) A bibliai asszonyok sora (Sára, Eszter, Anna, Rúth, 
Márta, Debóra, Abigail) teszi szimmetrikussá a gondolatmenetet. A szülők szenvedé-
se az újabb gondolatkör: ahol egymásért aggódnak és szenvednek a távol szakadtak, 
elveszíteni kényszerülnek apák-anyák fiaikat, a fiúk pedig szüleiket.

57  I. m., 64.
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Talis inest animo, talem vox nominat, heu me!
Hac sine nulla venit Nox mihi, nulla dies.

Talis in aeternum vivo mihi Vita negatur,
Et Domus et vitae dulcia membra meae.

Quosque Ego dilexi summa Pietate Parentes,
O & Praesidium dulce decusque meum!58

 Hatalmas mitológiai példatár zúdul az olvasóra Aeneas Anchisesétől Thészeuszig, 
azonban meglepő módon a legfájdalmasabb exemplum Simonides saját apja halálá-
nak részletező története.59

Reliqua praedicamenta címmel összegezi a maradék kategóriákat: Actio, Passio, 
Quando, Ubi, Situs, Habere. (Láthatóan aránytalanná válik ezzel a szerkezet, mivel 
a korábbi prédikámentumok kifejtése lényegesen részletezőbb volt.) A száműzöttek 
szenvedéseinek egyre bővülő köre jelenik meg és kap részletes kibontást: benne a 
testi gyötrelmektől a lélek nyomorúságaiig tart az út. Ebből azonban csak a lélek 
emelkedhet ki, elhagyva a test szenvedéseit, és vágyakozik a végleges égi hazába, 
ahol az exilium végleg patriavá válhat, a mundust felváltja a coelum. (A jegyzetekben 
nyomatékosítja ezt a gondolatot egy Clairvaux-i Szent Bernáttól származó idézet.) 
A földi szenvedés mértéke a test számára már-már sempiternus, ez azonban már az 
aeternitas szintje. Itt az e világiból átlép a transzcendencia világába. 

Sed valeat Mundus! Restat mihi Patria Coelum
Hic erit Exilio Patria fixa meo.

Hic mihi perpes erit requies, aeterna Voluptas,
Perpetuus splendor, gaudia, risus, Amor!60

Voltaképpen ez az első rész végpontja: a prédikámentumok didaktikai értelmezé-
sének lezárása.

4.

A Második rész a Pars II. Canonica, amely az exiliumot, mártíriumot a prédiká-
mentumok kanonikus értelmezésével végzi. Ez azonban már csak prózai szövege-
ket tartalmaz, ritkán tarkítják versbetétek. Szemlélete gyökeresen különbözik az 
előző résztől, mert következetesen kerül bármilyen kulturális szinkretizmust vagy 
intertextust, allegorizálást, kizárólag a bibliai hermeneutika eszközeivel él, néhol 
idézi az egyházatyákat és többször is Clairvaux-i Szent Bernátot. El is maradnak 
a korábbi hatalmas kontextualizáló jegyzetkoloncok, marad a Szentírás bőséges 
idézete, mint Interpres sui. Az Isten a száműzött egyedüli substantiája (Deus est 
unica Exulis Substantia) alapelve uralja az egész fejezetet, ez viszont az akcidenciák 
jelentős részét érvényteleníti, jelentőségüket csökkenti vagy újraértelmezi. (Mundi 

58  I. m., 77.
59  I. m., 79.
60  I. m., 97. 
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hujus Substantia nihil est.) Amíg korábban az akcidenciák részletes kifejtése zajlott 
hatalmas kulturális kontextus segítségével, amelyek az exiliumot, mártíriumot a 
szenvedés e világi dimenziói között értelmezték, most mindez feleslegessé válik. 
Az ott beszélt nyelvezet is irreleváns ebben az esetben, itt minden közeledik a pré-
dikáció és imádság sajátosságaihoz, az exegézis módszertana kezd működni. Az 
arisztoteliánus gondolati-logikai szerkezet a korábban bemutatott részekben sok-
szor csak lazán, olykor pontatlanul – rosszabb esetben erőszakoltan – érvényesült. 
Az akcidenciák sok osztályának külön-külön való felhasználása nehézkessé tette a 
kompozíciót. Mivel a II. részben radikális fordulat történt, a substantia értelmezé-
sére egyre inkább alkalmatlanná váltak az akcidenciák. Maga a substantia viszont 
csak merőben más kommunikációs eszközökkel ragadható meg, – ha egyáltalán 
kifejezhető a lényege. 

Jól látszik a különbség, ha összehasonlítjuk a De gravitate Exilii non conqueren-
dum című másfél oldalas fejezetet az előző rész kínálkozó terjedelmes párhuzamai-
val. Itt arra int, hogy ne akarjuk kimondani, bemutatni, leírni, milyen hosszadal-
mas, súlyos a száműzetés nehézsége, amelynek nem tudjuk naponta elhordozni a 
rettenetét. (Noli ergo dicere: longum est, grave est, non possum tam immania, tam 
diuturna non valeo portare.) Inenarrabile, ez sokszor előkerül, a kimondhatatlanság 
és elbeszélhetetlenség dilemmája, nyelvi konfliktusa: csak az e világi értelmezés en-
gedi meg az érzékszervek közvetítését, használatát, de a nyelv is csak ebben a közeg-
ben lehet hatékony. Ennek a törekvésnek a hiábavalóságát sűríti össze a Clairvaux-i 
Szent Bernát-idézet: Quod tribulationis est, momentaneum est & leve; quod gloriae, 
aeternum est & pondus etiam supra modum in sublimitate. Ami a nyomorúsághoz, 
a szenvedés megpróbáltatásához tartozik, az ideig való és jelentéktelen, ami a dicső-
séghez (megdicsőüléshez), az örökkévaló, és súlya, jelentősége a magasság mértékén 
is túl van. Nem véletlen, hogy a szaporodó Szent Bernát-idézetek ebben a gondolat-
menetben kapnak helyet, hiszen a nyelvi kimondhatatlanság dilemmája, kétsége a 
nyelv alkalmasságának vizsgálatával közismerten fontos szerepet kap a misztika ant-
ropológiájában, teológiájában. Simonides ezért is fordul sűrűn itt a nagy misztikus 
idézéséhez. (Figyelmet érdemlő, hogy mártirológiai témájú művében Simonides – aki 
pedig mégis protestánsként szenvedi el üldöztetését és értelmezi ennek mártirológiai 
jelentését – aggálytalanul fordul Szent Bernát szövegeihez, ebben nem fékezi a kon-
fesszionális különbség.) Ezért is halad az exilium/exul jelentése egyre magasabbra egy 
hatalmas gradatio gondolatmenetében, elemelkedve az e világi értékvilágból Krisztus 
keresztfájához: Exul Filius Dei est, Exul Dei cliens est, Gloriosus in contemptu Exul 
est, Exul amicus Dei est, Exul Servus Jesu Christi est, Exul Christi Comes est, Exuli 
in Exilio gaudendum est, Exuli in Cruce orandum est.61 Prózai és verses imádságok 
bukkannak fel sűrűn. Előbb láttuk, a longus, latus, profundus, altus, linealis, linearis 
fogalmai mentén látta definiálhatónak az exiliumot és mártíriumot, ezek itt használ-
hatatlanná válnak. 

61   I. m., 116: Exul Christi Comes est. Egy versidézet vezeti be a fejezetecskét: Exul erat Christus 
Comites Nos Exulis hujus/ Esse decet, cujus Nos quoque membra sumus. Ennek ismerjük diszticho-
nos magyar átköltését is Szenci Molnár tollából, amely a Postilla Scultetica előszavában jelent meg: 
Számkivetésben járt ez földön Krisztus Urunk is,/ Járjuk el ez járást hát mi is ő tagai. 
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De akik az önmagukban elrejtett kincset megismerik, azoknak biztosan a legna-
gyobb a vigasságuk és örömük a bánat és fájdalom közepette is. A hűséges száműzött 
tehát, ha az összes nyomorúságból származó száműzetést az emberi, e világi és testi 
szemekkel vizsgálja, abban biztosan semmit sem lát vagy érzékel, hacsak nem rosszat. 
(Érzékszerveinken túlmutat az aeterna cognitio fidei et Dei.) De ha a hit szemeivel 
szemlél, látja Jézus Krisztust, a száműzöttek, mártírok fejedelmét és társát, barátját 
és őrzőjét, és magát a száműzetést úgy, mint Krisztus életének a tükrét, az isteni ke-
gyelemnek a határozatát és a jövendő dicsőség előcsarnokát szemléli.62 Simonides itt 
számos esetben erősen a bibliai tipológia nyelvét beszéli, használja: az exilium pedig 
valójában Jézus keresztjének a figuraja. (Exulis in Mundo quaenam sit Gloria quae-
ris?/ Gloria despectus, Luxque figura Crucis.) Passióként értelmezi a magyarországi 
foglyok sorsát, nápolyi gályákra hurcolásukat, szenvedéseiket. Így az Itáliába került 
magyar foglyok és mártírok az égi tanítás igazságával bátoríttattak és megerősíttettek. 
62   I. m., 130: „Tale est Exilium, omnesque, id quae sequntur, Passiones [...]. Sed, qui absconditum 

in eo agnoscunt thesaurum, illis certe maxima est inter moerores laetitia & gaudium inter dolores. 
Fidelis igitur Exul omnium miseriarum Exilium si humanis ac mundanis & carnalibus oculis intuea-
tur, nil certe nisi mala in eo videt, nil nisi mala sentit. Sed si oculis Fidei id con templatur, videt Jesum 
Christum Exulum Ducem & Comitem, Hospitem & conservatorem, & ipsum Exilium ut vitae 
Christi speculum, Gratiae divinae consilium & gloriae futurae praeambulum contuetur.” 

8. ábra. A fogság és szabadulás allegorikus ábrázolása
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Most valóban a szemlélő angyalokkal olyan látvány(osságo)t készítünk, hogy a világ, 
a Sátán és legelsősorban a saját testünk ellen harcoljunk. Elbeszélése többes számban 
első és második személyű, amit retorikai szándéka szerint váltogat: a megszólítottak 
közül beszél, vagy azoktól elkülönülten prédikátori pozícióban. Felülkerekedtetek 
annyi tusán, ti magatok az evangéliumi hitet Itália-szerte, a tengereken, annyi ország-
ban győztesen terjesztettétek, megmutattátok, hogy nem csak a jezsuiták szenvednek a 
vallásért Japánban és Kínában, hanem a lutheranusok is megvallják hitüket a pápaság 
közepén bilincsekben és szenvedések közepette. Figyelmet érdemlő, hogy Simonides 
itt világosan elkülöníti a lutheranizmust a protestantizmus egészétől, ez a további-
akban érzékenységeket és feszültséget szül a mártirológiai irodalomban. Másrészt ez 
azért is ellentmondásos, mert a passiótörténetként értelmezett elbeszélésben ilyesféle 
felekezeti megkülönbözetést nem alkalmaz.63 Ugyanakkor kifogásolja, hogy vannak 
olyanok, akiknek az a legédesebb, ha Krisztus igazi követésének csak a halált is vál-
laló mártíriumot gondolják. (Sokan vannak olyanok, akiknek a szerencsés időkben 
semmi sem látszik édesebbnek, mint Krisztust a száműzetésben követni, és az ő nevé-
ért mindent hátrahagyni, és a tűrés által szenvedéseiben részesülni. De amint kemé-
nyedik az üldözés, kiderül, milyen könnyelműen gondolkodnak a száműzetés útjairól, 
akik eleinte rendkívüli módon vágynak a mártíromságra, ám amikor elérkezik a már-
tírium ideje, futással elkerülik azt a koronát. Úgy, mint akik a háborúban csekélyebb 
erejűnek ismerik fel magukat, fegyverszünethez folyamodnak, ugyanúgy azok, mikor 

63   katona–keserű, 2009 erről a konfliktusról így ír: „Annak a két rabnak (ui. Simonidesnek és 
Masniciusnak, I. M.) volt oroszlánrésze a mártírium megírásában, sőt a történetnek szinte ka-
nonizálásában, akiket a valódi gályarabok – jóllehet esetükben is csak pár hónap gályán töltött 
többlet súlyosbította a várfogság és a hosszú vándorlás két esztendeig közösen viselt borzalmait 
– kiszabadulásuk után a támogatásokból kizárandónak ítéltek, s a Szent jelzőt is megtagadták 
volna tőlük, hiszen Nápolyba érkezésük előtt megszöktek. (Elképzelhető, hogy fiatal koruk és 
szlovákságuk is hozzájárult elkülönülésükhöz.) Egyedülálló jelenség, hogy albumaikkal egyfajta 
mártirológiai narratíva megteremtésére törekedtek, s hogy ezeket illusztrálták, sőt különböző 
nyelveken másolták is [...] Ráadásul a volt gályarabok a szökevényeket nem tekintik maguk kö-
zül valónak, így az adományokból sem részesítenék őket. Ez ellen a kirekesztés ellen szólhat 
Simonides a Galeria omnium sanc torum címválasztásával.” 148. Mindehhez a következőket kell 
hozzátenni. A források egyáltalán nem bizonyítják az etnikai eredetű ellen szenvet semmilyen 
esetben sem: akkor sem, ha a reverzálist elfogadók német vagy szlovák, esetleg magyar anya-
nyelvűek. Célszerű és szükséges az egész folyamat aprólékos vizsgálata, időrendjének tisztázása, 
az események sorrendjének áttekintése és a lehetséges – nyomtatott és kéziratos – források minél 
teljesebb áttekintése. Ettől az összetett vizsgálattól még nagyon messze vagyunk (Simonides és 
Masnicius esetében is!), ezért nem érdemes előre olyan ítéleteket megformálni, amelyeknek márti-
rológiai fogalomhasználata pontatlan vagy irreleváns, és csak részleges, hiányos forrásismereten 
nyugszanak. Mostani gondolatmenetünk alapján azonban annyi kijelenthető, hogy a korabeliek 
értékelő tudatában a mártirológia antropológiai modellje, értékrendje és identitásteremtő ereje 
meghatározó szerepű volt Pozsonytól Nápolyig, amit később – már a szabadulás után – erősen 
befolyásoltak egyéb körülmények. Ezt az identitást azonban nem lehet leírni és megérteni csak 
szekuláris értéktartalmak alapján, az erősen kötődött a transzcendencia (üdv)értékeihez, az ese-
ményeket elszenvedők és a bennük cselekvők megnyilatkozásai is ezt erősítik meg sokféleképpen. 
(Ezt próbáltuk érzékeltetni az eddigiekben.) Az valóban nagy horderejű kérdés, hogy ebben a 
korszakban a persecutio decennalis következményeként a hungarus tudat korábban kétségtelenül 
érvényesülő koherenciája hogyan változik, gyengül vagy módosul, és ebben a felekezeti elkülö-
nülés/sérelem hogyan vezet a nyelvi különbségek erősödéséhez, más jellegű identitásformák ala-
kításához. 
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kikerülik a mártíriumot. Nem képesek a száműzetésre, haladékot kérnek, amely igen 
gyakran biztos maradássá torzul. Ilyenek azok, akik halogatással elveszítik az üdvös-
séget. Te pedig, keresztyén száműzött, semmit ne halogass, amikor Isten figyelmeztet, 
fogadd el. Siess ki a lelki Babilonból, hogy részes ne legyél rút cselekedeteiben. Ez a 
gondolatmenet mintha Simonides dilemmáit is megfogalmazná, amely saját sorsához 
is hasonlít: hiszen az itt leírtak szerint olykor maga is gyengének érezhette magát, vagy 
kitért a mártírium beteljesülése elől.) Ez a vélemény viszont a mártirológiai értelmezés 
lényeges eltérését mutatja a korabeli diskurzusok között.64 Nem esünk ugyanis kétség-
be abban a reményben, amiért a számkivetést elviseljük, de az égből remélt segítséget, 
eddig a mi Jeruzsálemünket látjuk, a szétszórt Izrael maradékait. Ez a gondolatmenet 
azért fontos, mert a De Passione itt önálló fejezetben jelenik meg (az első részben a 
„maradék” praedicamentumokat összevontan tárgyalta). 

Az Absconditus bonorum Thesaurus sunt alfejezete pedig valójában a liberatio esz-
katologikus értelmezése, amely nem hiányozhat a műből. Ez a szabadulás azonban nem 
a külső események krónikája (vagyis nem lehet csak személyes és konkrét, de mindany-
nyiukra vonatkozó), tehát spirituális, eszkatologikus értelmezése a külső események-
nek, nem emberi, e világi és testi szemekkel nézzük, hanem a hit szemeivel nézi Jézust és 
az üdvösséget (nec humanis ac mundanis & carnalibus oculis intueatur, sed oculis Fidei 
videt Jesum et Gratiam). Ez az elbeszélés immáron nem választja külön a száműzöt-
tek különböző csoportjait: a gályákra kerültek, a Teátéban és Buccariban raboskodók 
vagy a Capracottánál megszököttek éppúgy ugyanannak az eszményi közösségnek a 
tagjai, az eltérően konkrét helyszíneken és időpontokban, sokféle módon lezajlott e 
világi szenvedéseik, gyötrelmeik különbözősége elhalványul a passió, a krisztusi szenve-
déstörténet közös távlatában. Simonides ezzel hatékony megoldást talált mártirológiai 
elbeszélésének korábbi szakaszában jelzett ellentmondásosságára, saját történetüket 
belépteti a közös szenvedéstörténet eszkatologikus dimenziójába. Mindaz az ellent-
mondás, amit az előzőekben érzékeltünk és érzékeltettünk, jelentéktelenné válik.

Ezt a látásmódot összegezi és egyben a második részt lezárja egy Clairvaux-i Szent 
Bernát-idézet latinul és német fordításban, amely az eszkatologikus szemlélet betel-
jesülése:

Terra vale! quid enim stabulis delecter & antris
Latronum? Coelum nonnisi corde sedet.

64   I. m., 131: „Nunc vere spectantibus Angelis in theatrum producti sumus, ut contra Mundum, 
Sathanam & praeprimis carnem nostram pugnemus. Superastis tot agones: devicistis vosmet ip-
sos & Fidem Evangelicam per Italiam, Maria, tot Regna victricem circumtulistis, ostendistisque 
non modo Japponia & China pati Jesuitas pro Religione, sed etiam Lutheranos in medio Papatu 
Professionem suam in vinculis & laboribus profiteri [...] 133: Tales hodie plurimi, quibus tempore 
felici nihil dulcius videtur, quam Christum in Exilio sequi & omnia pro nomine Ejus relinquere 
Passionibusque per Patientiam communicare. Ast persecutione servente, en quam lente omnino & 
somnolente de via Exilii cogitant, non secus ac illi, qui Martyrium primo extreme depereuntes, 
tandem ubi Martyrium advenit tempus, fuga coronam hanc declinarunt. Hinc ut in bello, qui se 
viribus inferiores agnoscunt, ad inducias confugiunt; ita illi, cum declinare Exilium non possunt, 
dilatationem petunt, quae tandem saepius in fixam mansionem degenerat. Sic hi cunctando per-
dunt Salutem. Tu vero Exul Christiane, Nihil Cunctando, dum Deus monet, recipe Te festinus ex 
Babylone mystica, ne qua operibus Ejus foedis communices.” 
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O decus! o nostri Solus medicina doloris!
Christe veni! Coelis reddito! Terra vale!

Nun Erd/ gehab ich wohl! Ich trage kein Belieben
Zu Löchern, Gruben/ Krüfft der Mörder un der Dieben.
In Himmel steht mein Sinn! Herr Christ/ mich dahin hohl
Da hab ich Ruh und Eher! Nun Erd/ gehab ich wohl!65

Az Exul Praedicamentalis III. része a Problematice címet kapja. Ez alapvetően 
német nyelvű és tulajdonképpen az eddigiek prózai összegezése: nyilván azok szá-
mára készült, akik nem rendelkeztek kellő latin nyelvtudással. Gondolatmenetében, 
érveiben nagyjából követi a latin nyelvű részeket, azonban nem törekszik arra az ar-
tisztikumra (imitatio, szinkretizmus érvényesítése, kulturális kontextus) és tudomá-
nyos-logikai szerkezetre, amelyet az előző részekben alkalmazott. Emellett meglepően 
gyakorlatias kérdések mérlegelésére vállalkozik: Quis sit Exulum afflictorum Situs 
& Habitus? Milyen adományokat gyűjtenek a száműzötteknek és azt hogyan fogad-
hatják el az exulánsok?66 Szükséges-e a száműzötteknek valamit dolgozniuk jótevőik 
adományainak elfogadása ellenértékeként? Milyen jellegű legyen az a tevékenység lel-
kipásztorok, tanárok esetében? Amennyiben hoszabb időre kényszerül valaki szám-
űzetésbe, hogyan illeszkedjék segítőinek környezetébe, mi az, amit el kell fogadni, mit 
utasíthat el? Arra is fel kell készülni, ha semmiképpen nincs esély a szeretett hazába 
való visszatérésre. Ugyan a sententia szerint édes dolog meghalni a hazáért, de ennek 
a megváltoztatására is kényszerülhetnek: „Dulce quidem est Pro patria mori, si ta-
men necessario mutanda [...].” Ez a fejezet ugyan nyelvezetében alkalmazza a bibliai 
párhuzamokat és tropológiát, azonban egyáltalában nem használja a mártirológiai 
antropológiai rendszert, inkább az exulánsok számára összeállított etikai szabályokat 
tartalmaz. (Itt még Petrarca De remediis utriusque fortunae című morálfilozófiai mű-
vére is hivatkozik forrásként.) Így meggyengül az első két nagy részben még – néhol 
ugyan elhalkulóan és akadozva – érvényesített mártirológiai szándék.

Simonides műve a magyarországi mártirológiai-exuláns irodalom igen jelentős, 
összetett, polifón alkotása, amely jól mutatja ennek az irodalomnak erős tagoltságát, 
a témában született munkákban használt diskurzusok lényeges eltéréseit. Kontextusa, 
látásmódja szorosan kötődik a wittenbergi egyetemi környezethez, konfesszionális, 
kulturális sajátosságaihoz, a német közeg jellemzőihez. Simonides emellett több mű-
vében variálta az Exul Praedicamentalis témaköreit, azokkal való összefüggése két-
ségtelen és bizonyítható. Ennek a sokféleségnek a feltárása még közel sem jelent meg 
a korszakkutatásban, égetően fontos lenne a szétágazó tendenciák összehasonlítása. 
A „persecutio decennalis” irodalmát vizsgálva egyre nyilvánvalóbb, hogy a gályák-
ról, börtönökből, fogságból, száműzetésből megmenekülők sorsukat utóbb – és egy-
más sorsát – korántsem értelmezték már olyan azonos tudattal és reflektáltsággal, 
mint ahogy gondolkodtak erről korábban a pozsonyi vésztörvényszék mindannyiu-
kat sújtó ítéletét hallgatva. 

65  I. m., 155. 
66  I. m., 175: Quid Exuli Christiano circa Collectas notandum?
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hazai Protestáns szerzők mártirológiai tárgyú  

disPutái és orációi a gyászévtizedBől

1.

A protestáns értelmiség ellen indított pozsonyi per, majd az azt követő korszak 
durva üldözése/üldöztetése – a persecutio decennalis – rendkívül gazdag irodalmat 
teremtett, amely széles európai nyilvánosság számára mutatta fel a mártirológia, 
száműzetés, üldöztetés (exilium), kiszabadulás/megszabadulás/kiszabadítás válto-
zatos elbeszélői és értelmezői formáit. Mindez nagyon széles nyelvi spektrum esz-
közrendszerével történt, amelyben még mindig leginkább domináló volt a latin, de 
nagy jelentőségű volt a német, szerepet játszott a holland, francia, angol nyelvű 
művek sora. E művek – nagy műfaji tagoltsággal és összetettséggel – szinte kivétel 
nélkül külföldön jelentek meg, amelynek egyik fő oka a cenzurális viszonyokban ke-
resendő. Az is sejthető, hogy ebben az egy-két évtizedes folyamatban érzékelhetően 
divergens tendenciák tapasztalhatók elmozduló konfesszionális-nyelvi identitások 
alapján, bár határozottan és erőteljesen hat még ekkoriban a korszak szereplőinél a 
hungarus tudat öröksége és koherenciája. Külön izgalmas és még feltétlenül vizsgá-
landó kérdés, hogy az exilium/gályarabság magyar ajkú elszenvedői hogyan és mi-
lyen művek sorozatában emlékeztek ezekre az eseményekre, milyen narratíva kiala-
kítására volt lehetőségük, és mit vállaltak, vállalhattak abból? Az így megteremtett 
kulturális-konfesszionális emlékezet hogyan jelent meg saját korának emlékezetkul-
túrájában vagy szorult ki abból? Mennyire tehették ezt akadálytalanul, mennyi-
re kellett megküzdeniük a rejtőzködéssel, elhallgatással, a kulturális nyilvánosság 
milyen részeihez, mediális lehetőségeihez jutottak hozzá? (Kéziratosság, nyomtatás 
arányai, műfajai, változatai, hogyan illeszkedett mindez a külföldön publikált vagy 
ott keletkezett művek szemléletéhez, műfaji struktúráihoz?) 
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Egyetlen kiragadott példa szemlélteti az egyik lehetséges – de nagyon jellemző 
– hazai modellt. Séllyei M. István dunántúli püspök a fogságba, majd gályarabság-
ba jutottak között vezető személyiség. Sorsa mindenben maradéktalanul megfelelt 
a mártirológia ekkoriban megformált ideáltípusának. Rabtársainak Pozsonyban 
 egyik vezetője és szószólója volt, aki egyenrangú polemikus ellenfele bármelyik vád-
lójuknak éppúgy, mint Kollonics Lipótnak, erről Kocsi Csergő Bálint részletesen ír 
a Kősziklán épült ház ostroma című művében. Itteni szereplése nemcsak protestáns 
hitük magas szintű, argumentatív védelmezése, de határozott és bátor politikai tuda-
tosság szól gondolatmenetéből: „A prédikátorok szószólója, Séllyei István dunántúli 
református szuperintendens ezt világosan meg is mondotta a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék előtt, amikor társai nevében is azzal tagadta meg lelkészi hivatásáról 
való lemondását vagy az önkéntes száműzetésbe vonulást, hogy lehetetlen, „hogy mi 
egynéhányan eladnók vallásunknak és országunknak szabadságát, melyet a mi eleink 
sok vérek hullásával kerestek, elviselhetetlen iga alá vetvén mind az eklézsiánkat, 
mind országunkat.” A vallásszabadságot és a rendi önkormányzatot egyszerre bizto-
sító, Habsburg-uralkodók által szentesített törvények védelmében szólt Séllyei, s ez-
zel kimondatlanul is e törvények felfüggesztőjét, a királyt vádolta meg törvényszegés-
sel, ami a másik fél szemében természetesen felségsértésnek számított.”1 Zürichben 
az ottani – verbális és ikonográfiai – mártírreprezentációnak meghatározó alakja, 
önálló portré készül róla, a másik képen Harsányi Móricz Istvánnal együtt szerepel 
egy nagyobb kompozíción.2 Abban a tekintetben is erős kivételnek számít ez a két 
portré, hogy a gályarabságot megjárók között másnak az arcképét nem ismerjük, 
tehát Séllyeinek nemcsak szellemi-konfesszionális-morális arcmását ismerhette meg 
az utókor, de valóságos arcvonásait is. Ez hozzátartozott a zürichi reprezentációhoz. 
Ezt a kivételes tényt itthon nyilván csak a Svájcban megfordult egykori gályarabok 
tudhatták, legfeljebb szűkebb-tágabb környezetük hallhatott arról. 

Svájcból távozásuk alkalmával elmondott latin nyelvű búcsúbeszédét ki is nyom-
tatták, amelynek 1884-ben készült magyar fordítása is, amelyet megjelentettek.3 

1   Galeria omnium sanctorum: A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete, szerk. fAbiNy Tibor, 
ladáyi Sándor, mAkkAi László, Budapest, Magyar Helikon, 1976, Makkai László Bevezetése, 22–23.

2   1676-ban, Zürichben készült Konrad Meyer két festménye, amelyeket ugyanitt a mai napig a Városi 
Könyvtárban őriznek. Vö. Galeria omnium sanctorum.., 1976, a képek a 43., 57. lapon láthatók. 
Kocsi Csergő művében ugyanitt Séllyei említése: 37–39, 41, 43, 47. 

3   A szónoklat latin címe: Oratio valedictoria a viro venerando ac clariss. Stephano Séllyei, superinten-
dente, constantissimo Christi Martyre, pridie discessus ex Urbe Tigurina cum inde a 19. maii Anni 
1676. ad diem 20. octobris anni 1677. hospes in eadem fuisset, nomine RR. DD. fratrum suorum 
exhibita. Magyar fordítását kiadta a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1884-es évfolya-
mában Csuthy Zsigmond: 414–426: Üdvözlő beszéd, melylyel (sic!) néhai nagytekintetű és tudomá-
nyu (sic!) Séllyei István Alsó-Magyarországban a pápai ref. egyháznak érdemes papja, és a dunántuli 
egyházkerület nagytudományu (sic!) és tapasztalásu (sic!) püspöke, Krisztusban hű szolgája, és áll-
hatatos vértanuja (sic!), mint vendégünk 1676. május 19-től 1677. október 20-ig, tegnap megvált 
volna, tőlünk elbucsuzott testvér-társai nevében. Csuthy arról sajnos semmit sem árul el, hogy a szö-
veghez hogyan jutott hozzá, az milyen gyűjteményből származik. A latin eredetit nem állt módunk-
ban tanulmányozni, így a fordítás minőségéről sem tudunk nyilatkozni, bár nehézkessége enélkül is 
néhol érzékelhető. Vö. rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben, Sárospatak, 
1874, 160. Itt egy német nyelvű kéziratról is beszél a szakirodalom, amely címe alapján az előző 
latin nyomtatvány fordítása lehet: Danksagens Rede, mit welcher die vertriebene ungarische Prediger 
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A címben figyelmet érdemel, hogy Séllyeit Krisztus legállhatatosabb mártírjának ne-
vezik (constantissimo Christi Martyre), ami talán nem önmegnevezés, hanem a kiadó-
tól származik. Annyit azonban bizonyít, hogy a mártíridentifikáció az egész zürichi 
időszakban megmarad.4 A szónoklat roppant nagy apparátussal és invencióval ké-
szült, amely vegyíti az oráció és a prédikáció elemeit. Végig az aposztrophés alakzat 
uralkodik a műben: a legtöbbször megszólított a sokszorosan allegorikus jelentésű 
Zürich városa, református egyháza, egyházi, polgári vezetői, magistrátusa, maga 
Heidegger, a város minden segítő polgára, nagylelkű, szeretetteljesen gondoskodó 
asszonyai. Felidézi könyörtelen szenvedéseiket, azok fajtáit, rabtartóikat, a helyszí-
neket. Természetesen bőségesen kiaknázza a biblikus nyelv és bibliai hermeneutika 
jelentésgazdagító lehetőségeit, tropológiáját, topológiáját, eszkatologikus távlatot 
nyitó eszközeit. Az érkezők Isten angyalaiként jelennek meg: „[...] minket a ti város-
tokba érkezteket ünnepélyesen fogadva, az egész város és polgárai tapsától, mintegy 
Isten angyalait a szeretet, kedvesség kimutatásával és a jótevő emberbaráti kegyelet 
mindennemű tiszteletével köszöntve árasztottatok el [...].”5 Mesterien alkalmazza a 
retorikai genusok vegyítésének erejét: accusatio és apologia, laudatio és vituperatio 
keveredik művében. Az egész szónoklatot átszövi a mártirológiai utalások hálózata, 
amely éppúgy vonatkozik szabadítóikra, a zürichiekre, mint a megszabadítottakra. 
Kulcsfogalomként a mártír többször is megjelenik, mindig a gályarabokra értve. Még 
a meggyaláztatásuk között is a legmegalázóbbat, „megmezitelenittetésünket” is ki-
emeli, amelyet többször nyomatékosít a szónoklat több pontján (mezítelenek valánk 
és felruháztatok). Megjegyzendő, hogy Kocsi Csergő Bálint Narratio brevis című mű-
vében is több alkalommal, kiemelt jelentéssel szerepel a meztelenség, mezítelenné tétel, 
mint a legmegalázóbb megpróbáltatások egyike, amelynek határozott krisztoló giai 
jelentése van. (Ez a mozzanat visszatér Otrokocsi Fóris Ferenc, de Tobias Masnicius 
és Johann Simonides elbeszélésében is.)6 

„Adjon neked, és a tieiteknek könyörülő szívet, az Úr, hogy te is az Isten előtt 
irgalmas és kegyelmesnek találtassál! mivel a mi meggyaláztatásunkat, legilletlenebb 
megmezitelenittetésünket, ocsmány rabszolga helyzetünket, undok börtöneinket, ne-
héz békóinkat, vastag rablánczainkat, legszűkebbre szorított piszkos öltönyeinket, 
hosszú nyakkötő kalodáinkat, éhség, szomjúság, legkegyetlenebb munkával össze-
kötött hosszú utazásunkban kapott ütéseket, a vérző sebeket, melyeket rajtunk ha-

von der Stadt Zürichsten Abscheid demüthigst nehmen, gestellet im Namen seiner Mitfrömdlingen 
durch Stephanum M. Séllyei, der reformierten Kirchen zu Pápa in Nieder-Ungarn gewesenen Pfarrer 
und selbiger Gegend superintendentem. Anno 1677. A német cím – eltérően a latintól – nem nevezi 
Séllyeit mártírnak, semmilyen mártirológiai értelmezést nem használ. Sajnos a német kéziratot eddig 
még nem sikerült felkutatni, pedig bizonyára tanulságos lenne számunkra. 

4   Vö. imre Mihály, Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben = Protestáns márti-
rológia a kora újkorban, szerk. CsorbA Dávid, fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor, 
Studia Litteraria, 2012/3–4, 161–189.

5   Üdvözlő beszéd, 1884, 416. Mivel a latin eredetit nem ismerjük, így azt sem tudjuk, hogy Séllyei eset-
leg feltüntette-e szónoklata szövegében – esetleg a margón – a felhasznált bibliai lokusokat. Ezt joggal 
feltételezhetjük, hiszen olykor könnyen felismerhetőek a citált bibliai helyek, a korban ez szokásos 
volt (retorikai-homiletikai eljárás), Heidegger saját műveiben is hasonlóan járt el.

6   Vö. jelen kötetünkben olvasható tanulmányunkat: Johann Simonides Nápolyban – a mártirológiai 
elbeszélés egy 17. századi változata.
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lált szerző álmatlansággal gyakorolva követtek el, kitétetvén az Isten, az Angyalok, 
az emberek és a világ csodálatos bámulására, a három evezős hajó legkegyetlenebb 
szolgálatára, példa nélküli dühös üldözés színpadára, sokkal inkább, mint ezt a vad 
pogányok elkövették, végnélkül sanyargatva, kinoztatva, hogy beteljék ellenségeink 
öröme, és midőn mi immár a halált kivántuk, akkor ti az arany és drágaköveknél 
becsesebb leveleitek tartalmával uj életre támasztottatok fel, szétszaggatva kibeszél-
hetetlen szenvedésünk végtelen lánczolatát [...].”7 

Zürich/Tigurum a sokszoros allegorizálás láncolatában a magyar protestáns egy-
házak oltalmazó anyjaként jelenik meg, amelyet terjedelmes laudatio és imádság, 
áldáskívánás gazdag szövedéke ünnepel: „Igy lőn nekünk Tigurum, bátorságos men-
helyünk, sőt minthogy ezen nemes Helvétiának fővárosa, vagy, ha szinte a magyar-
országi evangelikus egyházak anyjának is nevezünk, [...] mert közönségesen tudva 
van, hogy a mi ref. egyházaink, már századdal ez előtt a ti vallástételteket egészen 
aláírták, és ha nem említem is fel száműzetésünkben hozzánk megmutatott anyai jó 
hajlamaitokat, mint édes anya forró szeretetét gyermekei iránt, ki azokat gondosan 
neveli, táplálja és ruházza, Isten kegyelméből épen (sic!) úgy álltatok mellettünk, 
hogy ha elestünk is, de szeretetettel felemeltetek, és igazán elmondhatjuk rátok néz-
ve a kereszten függő Krisztussal: ime a te anyád!”8 Hosszas áldás nyomatékosítja 
az elmondottakat, amelyet a bibliai tropológia-topológia nyelvének gazdag felhasz-
nálásával szólaltat meg Séllyei: „[...] légy azért a Jehovától mindörökre megáldva 
Tigurum! És valamint az Isten megáldá Obed Edomot, és házanépét: úgy téged is, 
házaidnál és kint a mezőben minden rád nézőket áldjon meg a Jehova, mint megál-
dá ily ügyben a sok Jákobokat, Józsefeket, Illyéseket és Elizeusokat és megáldatván 
sok példából tanulhassátok meg az igazi jókívánást, hogy a liszt kosaraitokból el ne 
fogyjon soha, melyből az Isten számos prófétáinak sok pogácsát készíthessetek, sem 
korsóitokból az olaj ki ne ürüljön, hogy az elfáradtak erejekben megujulhassanak, 
hanem inkább a jó kutforrásnak természete szerint, mely minél inkább merittetik, 
annál inkább, fő, tiszta és elégséges vizzel szolgálni versenyezve egymással igyekez-
zetek, hogy országtok talaja soha ne legyen meddő, de sőt inkább minél gazdagabb 
termékenységgel ajándékozzon meg titeket! [...] Tigurum [...] legyen békesség a te 
kőfalaidban, és kerítéseidben, béke, nyugalom palotáidban, az atyákért, anyákért, 
testvéreinkért s barátainkért, minden jót kivánunk te néked! Legyen békesség nálad 
a Jehova házáért, a mi Istenünkért, terjessze ki rád szent kezeit a magasságból, [...] a 
sohajtva hozzá nyögő és megháboritott népeknek Jehova Istene legyen a te kőszálad, 
oltalmad és erősséged, legyen felsegítőd szorongatott dolgaidban és téged, mint az 
isteni igének másik Jerusálemét, a reformált vallásnak erős kőbástyáját, a tiszta tu-
dománynak a világ több országaira nagy befolyással lévő Sionát [...] a kegyességnek 
kőből való erős tükörét, [...] sok századon keresztül tartson meg.”9 A beszéd egyér-
telműen felidézi és kiemeli – név nélkül – J. H. Heideggert, a gályarabok tiszteletére 
mondott-rendezett ünneplést: „[...] ezen nemes, gazdag és dicsőséges városnak külső 
és belső érdemdús elöljárói az egyház telkére összegyüjtve, legméltóbb elnöke, kegyes 

7  I. m., 421–422. 
8  I. m., 420. 
9  Uo., 421–422. 
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jótevőnk, az akkori kincstartó, a nagyérdemű városi tanács, ennek legbefolyásosabb 
férfiai és minden rendű és rangú művelt emberbarátai; nagy gyülekezet előtt mon-
dott beszéddel üdvözölt, szabadságunknak örvendezve, és a magyar egyházainkba 
teljes és tökéletes visszahelyeztetésünkön nagy készséggel működve, a nagy közönség 
támogatása mellett megígérte a szív melegét [...].”10 Imitálja Heidegger üdvözlőbe-
szédének több fordulatát: pl. az események spectaculum, teátrumszerű értelmezését e 
világi és eszkatologikus jelentéssel.11 

Séllyeinek ez a szónoklata tulajdonképpen a tényleges gályarabságból szabadultak 
első olyan megnyilatkozása, amely a nyomtatott nyilvánosság eszközeivel válaszol a 
zürichiek sokrétű, mártirológiai narratívát teremtő műveire, reprezentációs gesztusaik-
ra. Séllyei svájci tartózkodása alatt számos ottani kortársának Album Amicorumába 
tett bejegyzést, amelyek széles körű elismertségét, megbecsültségét bizonyították.12 
Mindezek együtt tanúsítják, hogy Séllyei magyarként az európai protestáns mártír-
reprezentációnak nagyon összetett formáiban kiemelt jelentőséggel kapott helyet. 

1677-ben hazatérve Pápán folytatta lekészi tevékenységét, püspöki hivatalát. 
Séllyei itthon semmi olyan regisztrálható, akár írott formában ránk maradt tevé-

10  Uo., 417.
11   Vö. jelen kötetünkben a Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben tanul-

mányunkkal. Heidegger erre vonatkozó szavai: dicsőséges látványt nyújtottak az Úrnak, az 
Angyaloknak és az embereknek (spectaculum gloriosum praebuerunt Deo, Angelis & hominibus). 
A fordulat tulajdonképpen idézet Pál apostol Korinthusbéliekhez írott első leveléből, 4:9.: „Mert 
úgy itélem hogy az Isten minket aláb való Apastalokat, adott ez világ szeme eleibe, úgy mint halálra 
valókat: Mert löttünk czudája ez vilagnac, az Angyaloknac, és az embereknec.” A Hanaui Biblia 
szövegét idéztük. A gloriosum spectaculum kifejezés azonban kissé a hírnév és látványos csodálat 
jelentéseit is érvényesíti a kifejezésben. 

12   Vö. Inscriptiones Alborum Amicorum, iia.bibl.u-szeged.hu, Séllyei bejegyzései mások albumába: 
1281, 5365, 5572, 8722. 1676. június 30-án Bázelben jár, ezt bizonyítja egy ottani bejegyzése 
Vincentius Paravicinus albumába. 

1. ábra. Konrad Meyer: Séllyei M. István és Harsányi Móricz arcképe
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kenységet nem folytatott, amely ennek az emlékezetnek a megalkotását, fenntartását 
szolgálta volna. 1692-ben Pápán hunyt el, ott is temették.

A temetési gyászbeszédet Hodosi Sámuel mondta, amely 1693-ban Debrecenben 
jelent meg Pallyajat alhatatossan meg-futo Isten hű szolgajanak el-tetetett igassag 
koronaja címmel.13 Hodosi veszprémi lelkipásztorként annak a Bátorkeszi Istvánnak 
lett az utódja, aki végigjárta Pozsonytól Nápolyig a fogságot, gályarabságot, majd 
a zürichi üdvözlést, ünneplést. Hodosi 1680-ban foglalta el lelkészi hivatalát, ebből 
az alkalomból jelent meg Debrecenben Eörálló toronyban helyheztetett Vigyazo [...] 
című prédikációskötete. (RMK I 1242a) 1944-ben ez megjelent modern kiadásban 
Tóth Endre bevezetőjével. Ebben Hodosi prédikátori alkatát vizsgálja a kiadó: esze-
rint Voetius és Coccejus, valamint Burmann jellemzői tételezhetők fel Geleji Katona 
mellett. Az viszont számára is feltűnő, hogy „Az egészben a legfigyelemreméltóbb 
az, hogy ezt a beszédet, amely 1680-ban a veszprémi szószéken elhangzott – el le-
hetett volna mondani századévvel előbb, vagy utóbb is Magyarország vagy Európa 
bármelyik protestáns szószékén [...]. Semmi aktualitás, semmi élményszerűség nincs 
benne. Amikor a beszéd elhangzott, a veszprémi lelkész semmit sem látszik tudni 
arról, hogy hol van és mi van körülötte!”14 Hodosinak ez a prédikátori tulajdonsága 
még sokkal feltűnőbb majd a Séllyeit búcsúztató beszéd esetében. Ez az időszak még 
a gyászévtized korszaka, annak szereplői közül sokan tartózkodnak külföldön – fő-
ként Németországban –, és számos olyan nyomtatott munka jelenik meg ezekben az 
években, amelyek a pozsonyi per elszenvedőinek vagy az üldöztetés elől külföldön 
menedéket keresőknek legkülönfélébb elbeszélői formáját fogalmazzák meg, alakít-
ják a narratíva valamelyik változatát. 

Mint veszprémi tanár, esperes, püspök, majd pápai pap, maga Hodosi is sok ül-
döztetést szenvedett el protestantizmusa miatt, többször került fogságba.15 Saját éle-
tében számos alkalommal keservesen megtapasztalta a hitért való üldöztetés meg-
próbáltatásait, amelyeknek jelentős része éppen ahhoz a térséghez kapcsolódott, 
ahol Séllyeit sújtották korábban hasonló gyötrelmek. Eszerint várfogságra ítélték, 
amelyet a székesfehérvári, aztán az esztergomi és a szegedi börtönökben kellett eltöl-
tenie sok szenvedéssel. Ezért is elgondolkoztató, hogy Séllyei sorsában saját életútjá-
nak párhuzamait joggal láthatta, de mindezt nem akarta láthatóvá tenni elődjének 
búcsúztatójában. (Bizonyosan abba a szűkebb körbe tartozott, aki részleteiben jól 
ismerhette Séllyei életútjának – abban svájci tartózkodásának – eseményeit, a züri-
chi festményekről is feltétlenül lehetett tudomása.) A Séllyei M. István felett tartott 
gyászbeszéd viszonylag terjedelmes (harminchat lapnyi), azonban megdöbbentő mó-
don szűkszavúan idézi néhány sorban, nagyon általánosítva a búcsúztatott életének 
ezt a kiemelkedő, nemzetközi ismertséggel rendelkező szakaszát: a vésztörvényszék, 
fogság, majd gályarabság, kiszabadítás, később a svájci időzés pár sorra zsugorodik a 
prédikációban. (A hosszadalmas cím is csak nagyon áttételesen utal a megpróbáltatá-
13   A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár RMK 791 jelzetű példányát 

használtuk Debrecenben. 
14   hodosi Sámuel, Őrálló toronyban helyheztetett vigyázó, kiad. és bev. tóth Endre, Budapest, 1944, 

6–7.
15   thury Etele, Hodosi Sámuel dunántúli ref. püspök élete (1654–1748), Protestáns Szemle, 1893, 

211–220. 
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sokra: „[...] valakik amaz nemes harczot megharczolják, pályájokat megfutják, hitü-
ket megtartják, mindazok csalhatatlan reménységgel várhatják az életnek koronáját 
[...] életében sok nyomorúságok alatt gyalulódott [...].”) A vonatkozó részlet így 
hangzik: „[...] az Isten öröksége mellett örömest szenyvedett, és nagy álhatatossággal 
fogságot, tömlöcöt, vasat, vereséget, és egyéb nyomorúságos nehézségeket viselt. Én 
meg vallom elégtelen voltomat ez Urban boldogul ki-mult Isten szolgájának érdem-
lett dicséretinek elő számlálására [...]. Hogy az idegen Országokban s’ Nemzetek 
között valo siralmas számkivetésnek alkalmatosságával az ő személlyének kedvessé 
tétettetését szánt szándékkal el-hallgassam, meg jutalmazta Isten az ö sok izzadozásit 
életének meg-hosszabbításával.” 

Hodosi kétszeresen is elhárítja a „nagy 
elbeszélés” lehetőségét: egyfelől alkalmat-
lannak  tekinti  arra  magát  a  szokásos  mi-
nutióval, másfelől szükségtelennek ítéli az 
isteni kárpótlás – a Séllyeit bőségesen ju-
talmazó hosszú élet – elnyerése miatt. Ki 
is jelenti, hogy szántszándékkel történik az 
elhallgatás. Mindkét érv leértékeli, szinte 
kizárja e történet bármely elemének fune-
ratiós helyzetben értékként való megjelení-
tését, elutasít bármely laudatív lehetőséget 
(az ő személyének kedvessé tétettetését). 
Viszont mindkét érv olyan mélyen gyöke-
rezik a sok évszázados funeratiós homileti-
kai-retorikai gyakorlatban, hogy formailag 
alkalmasak  lehetnek  az  elhallgatás  tropo-
lógiájának-retorikájának elfogadtatására.16 
Gyanakvásunkat azért nem tudjuk elaltatni, 
az elmondottakon túl Hodosit talán a meg-
szokott homiletikai eljárások alkalmazása 
mellett más megfontolások is vezethették: 
esetleg politikai-egyházpolitikai érdekek-ér-
vek, tapasztalatok sem zárhatók ki. 

Hodosi maga is megtapasztalta a fogság-börtön nyomorúságát, ahogyan az ellen-
reformáció alkalmazta a fegyveres erőszakot. 1702-ben Kollonics Lipót elfogatta és 
16   Az is igaz viszont, hogy a 17. század második felének hazai protestáns prédikációs irodalmában 

sűrűn találunk példát a nagyon is aktuális, politikai tartalmak megjelenítésére. Bizonyítja ezt akár 
Medgyesi Pál vagy az utána következő puritán prédikációs gyakorlat, amely Rhédey Ferenc vagy 
Bocskai István temetési alkalmaihoz kötődik alig egy évtizeddel korábban. Vö. luFFy Katalin, 
„Romlás építőinek fognak neveztetni”: Prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi 
Fejedelemség válsága idején, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015 (Csokonai Könyvtár, 56). 
Valóban ismert homiletikai dilemma a temetési prédikációkban a laudatív elem érvényesítésének 
aránya, azonban a fékező teológiai érvek ellenére kiemelkedő személyiségek búcsúztatásán számos 
korabeli példa van annak érvényesítésére világiak, de egyházi személyek esetében is. Vö. mikó Gyula, 
„Mivel én is csak ember voltam” Az Exequiae Principales és az Exequiarum Coeremonialium libri 
gyászbeszédei, Debrecen, kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010. 

2. ábra. Konrad Meyer: Séllyei István arcképe
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„[...]»vaslánczokba bilincsekbe verettetvén a fehérvári tömlöczbe záratta, hol sok 
szenvedések, ínségek, mezítelenségek között öt hónapig sínylődött.« Innen Kollonics 
székhelyére, az esztergomi börtönbe vitték, hol mint valami kegyetlen és zabolát-
lan vadállatot egy nagy gerendához kötötték, lábaira bilincseket vertek, és életének, 
egészségének, erejének kimondhatatlan kárára, a többi raboknak undorító mocs-
kai és ürítékei között szenyvedett [...].”17 A szegedi börtönből szabadulva bilincsek 
okozta sebei, testi kínszenvedései egyértelmű mártirológiai párhuzamot teremtenek a 
kortársakban: „Az Úr eme felkent szolgájának, börtönben kiállott szenvedéseit híven 
ecseteli a szikszói anyakönyv e feljegyzése: »két lábszárain a vasaktól vert fekete s 
kék színt mutató Jézus bélyegei halálakor is megtetszettek, mellyekkel meg fog állani 
bírája előtt.« A veszprémi püspök azért üldözte, mert a kuruczoknak (sic!) prédi-
kált.”18 A történet mártirológiai párhuzamai nyilvánvalóak: Hodosi börtönbe jutta-
tója ugyanaz a Kollonics, aki könyörtelen ellensége volt a pozsonyi per áldozatainak, 
így Séllyei Istvánnak is. Megismeri a testi szenvedések sanyarúságát (börtön, bilincsek 
és láncok, kegyetlenkedés, mezítelenség), kortársai – a szikszói egyházi anyakönyv 
írói – is a mártirológia látás- és beszédmódjával mondják el élettörténetét, megpró-
báltatásait, amiben helyet kap az egyértelmű krisztológiai utalás is (Jézus bélyegei). 
Hodosi életrajzából viszont azt is tudjuk, hogy maga is megtapasztalta a könyörtelen 
erőszak – akaratot megtörő – elhallgattató erejét; saját egyházkerületéből elűzték, 
kénytelen volt elmenekülni, ezért települt át öregségére Szikszóra. Volkra veszpré-
mi püspök olyan reverzálist csikart ki tőle, hogy felhagy minden köztevékenységgel: 
„[...] börtönből való kiszabadulásakor oly téritvényt adott magáról, hogy soha oly 
dolgokba nem keveredik, mint a minőkkel vádoltatott, Rákóczi seregei pedig arra 
kényszerítették, hogy prédikáljon nékik, s így kénytelen volt Veszprémben, Lovason 
és Alsó-Örsön a szószékbe felerőszakolt püspök egyházi beszédeket tartani, melyért 
az akkori veszprémi püspök, Volkra, ki Hodosit külömben (sic!) sem szenvedhette, 
térítvénye erejénél fogva Veszprémből kiűzte, és hogy újra bajba ne keveredjék, ezt az 
egyházkerületet elhagyta és a Tisza-melléki egyházkerületbe, Szikszóra menvén [...] 
prédikátori hívatalt viselt [...].”19 

Mindez azért felettébb tanulságos, mert Hodosinak a Séllyei felett elmondott pré-
dikációjából, az élettörténetből teljességgel hiányoznak a lehetséges mártirológiai vo-
natkozások, amelyet pedig korábban a legtágasabb európai kulturális-konfesszioná-
lis-politikai nyilvánosság legitimált. A debreceni kiadás mellett szólt nyilván a szerző 
debreceni származása, itt folytatott tanulmányai, a kedvező nyomdai-kiadói háttér, a 
meglévő kapcsolatrendszere Kocsi Csergő Bálinttal, a város viszonylagos védettsége, 
autonómiája. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy élettörténetében helyet 
adjon a funerator a legnagyobb jelentőségű, európai konfesszionális-politikai-kultu-
rális nyilvánosság előtt zajló megpróbáltatást jelentő időszak felidézésének, esetleg 
megszerkesztett értelmezésének vagy elbeszélésének. Pedig a két zürichi – latin és 
német nyelvű – beszéd egyértelműen bizonyította, hogy Séllyei identitásának legmeg-
határozóbb tartalma volt mártirológiai önértelmezése, amelyet európai környezete 

17  thury Etele, 1893, 215–216.
18  I. m., 216–217. 
19  I. m., 217–218.
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is visszaigazolt és felerősített. Zürichi beszéde ugyanazt a mártirológiai – történelmi, 
ugyanakkor eszkatologikus – érvrendszert használja és ugyanazt a nyelvet beszéli, 
amelyet vendéglátói alkalmaztak a magyarokat fogadván és reprezentációjukat meg-
teremtve: Johann Heidegger – és mások – akkori műveivel, megnyilatkozásaival szo-
ros rokonság érzékelhető és bizonyítható.20 

Az 1692-es temetési prédikáció – közel húsz évvel a per, üldözetés, gályarabság 
után – éppen a kommunikatív és kulturális emlékezet határmezsgyéjén helyezkedett 
el, mindkettő ekkor még és már rendkívül dús emlékező/emlékezet szövedéket terem-
tett és működtetett folyamatosan. Igaz, ez az emlékezetkonstrukció elsősorban csak 

külföldön jelenhetett meg akadálytalanul, itthon egyre erősödő cenzurális nehézsé-
gekbe ütközött. Hodosi prédikációja ezzel a megoldással azonban nemcsak Séllyei le-
hetséges mártirológiai felidézését-értelmezését hárítja el, vonja ki azt a közösségi tör-
ténelmi-emlékezeti kontextusból, de elnémított egyéni élettörténete szükségképpen 
a sorsában korábban osztozók cohorsát sem érzékeli, azokat is némaságban tartja, 
Zürichben pedig azt még így látták és értékelték: „...ezec azok az kic iöttec az nagy 
nyomoruságból, és meg mostác s-meg feiéritettéc az ö ruháiokat az báránnac véré-
ben.” (Ján. Jelen, 7:14, a Vizsolyi Biblia szavait idéztük.) Megjegyzendő, hogy a fu-
neratiós prédikáció azokat a bibliai lokusokat is kerüli, amelyek pedig a svájci márti-
rológiai elbeszélésben meghatározó módon alakították az akkori narratíva elemeit, 
nyelvhasználatát, tropológiáját, bibliai hermeneutikai eljárásait. Az összehasonlítás-
hoz elegendő magának Séllyeinek a szövegét, vagy a svájci kortársak szövegeit össze-
vetni. Hodosi Sámuel Séllyei Istvánt búcsúztató temetési prédikáció ja az elhallgatott 

20   Séllyei M. István emlékkönyve. – Zentralbibliothek Zürich, Ms. D 201. Közli: ZsiliNsZky Mihály, 
Egyháztörténeti emlékek a zürichi könyvtárból, Sárospataki Füzetek, 1866, 459.

3. ábra. Séllyei beírása J. H. Frisius albumába Zürichben
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mártirológiai elbeszélés példája. Valóságos, megfestett portréja Zürichben maradt, 
szellemi-spirituális arcképét viszont – gazdag mártirológiai jellemzőivel – nem rajzol-
ta meg Hodosi Sámuel, számos megfontolás attól visszatartotta. Ugyanakkor viszont 
mindez jól példázza a kulturális emlékezet kontinuitásának hiányát, kényszerű töre-
dezettségét és mindezek következményeként majd ennek a narratívának a hosszabb 
távra történő marginalizációját. 

Meggondolkoztató, hogy a gyászévtized üldöztetéseit, gályarabságot elszenvedő 
református szereplői között egyetlen mártirológiai tárgyú egyetemi disputáció meg-
írására sem találunk példát, de a szenvedésekben nem részesülő, időben viszont még 
közeli református kortársak sem vállalkoznak erre. A számba vehető református uni-
versitasok (Svájc, Hollandia, Anglia) egyikén sem születik e tárgykörben egyetemi 
disputáció. Heidegger zürichi környzete pedig fontosnak tartotta, hogy teoretikus 
formában tematizálják, értelmezzék a protestáns mártirológia kérdéskörét, teológiai, 
egyháztörténeti, egyházpolitikai kontextusát.21 Zürichben ehhez az első impulzust 
a magyar üldözöttek története-példája adta, amit a francia hugenották üldöztetései 
követnek (nantes-i ediktum visszavonása), ez tovább serkenti a mártirológiai tema-
tika folytatását.22 Eléggé alacsony létszámú magyar református peregrináció irányul 
ekkoriban svájci egyetemekre, ezzel együtt is feltűnő az ide menekült gályarabok 
– valamint szellemi környezetük – ekkori és későbbi viszonylag szerény publikációs 
tevékenysége a mártirológiai témakörben.

Ezt a furcsa körülményt érzékelte és mérlegelte az újabb kutatás is, amint ezt bizo-
nyítja Hegyi Ádám: „Vizsgált korszakunkban inkább kisebb terjedelmű hungariku-
mok jelentek meg Zürichben és Bázelben, amelyek az egyetemi fokozatszerzés sajátos 
termékei voltak. A korabeli Európában igen sok nyomtatott munka készült a gálya-
rabok sorsáról, mégis sem Zürichben, sem Bázelben nem került sajtó alá egy ma-
21   Ennek vizsgálatára is irányul legújabban Bujtás László Zsigmond tanulmánya: A gályarab prédi-

kátorok mártíromsága és a holland közvélemény a 17–18. században = Mártírium és emlékezet: 
Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, 
száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015 (Loci Memoriae Hungaricae, 3), 137–
153. Bujtás László is megállapítja a viszonylag szegényes és a svájcitól lényegesen eltérő hollandiai 
recepciót: „[...] és bár az események után nem sokkal számos kiadvány, mű foglalkozott az ország-
ban – részben magyar szerzők műveit felhasználva – a prédikátorok sorsával, a holland szerzők a 
témát nem mártirológiai szempontból tárgyalták [...] az adatok Svájchoz képest igen szerények, 
mert csak két olyan adat áll rendelkezésünkre, mely szerint holland személyek mártírnak nevezték 
őket, illetve velük kapcsolatban a mártíromság szót használták [...] kijelenthető, hogy mindössze ez 
a két adat van, ahol a prédikátorokat a velük kapcsolatba kerülő holland személyek mártíroknak 
nevezik [...]. A korabeli források tehát arról tanúskodnak, hogy a közszereplők (politikusok és 
lelkészek) nem nevezték sem az elhunyt, sem az élő prédikátorokat mártíroknak. [...] Svájcban a hi-
tükért szenvedett hitvallókat, Hollandiában viszont inkább a céljukat rendkívül céltudatosan elérni 
igyekvő, tevékeny lelkészeket látták a prédikátorokban. Míg Svájcban még a szenvedéseket túlélt, a 
hitükért szenvedett, élő prédikátorokat is mártírként köszöntötték, addig Hollandiában láthatólag 
még az Otrokocsi által csak elhunyt társaira alkalmazott kifejezés sem tudott megyökeresedni a 
köztudatban. [...] Ezenkívül a prédikátorok már említett egyik fő holland támogatója, Burman – 
ellentétben a svájci Heideggerrel – nem foglalkozott intenzíven a mártíromság kérdéseivel, és nem 
tárgyalta műveiben a prédikátorok sorsát, és [...] az egyetemi oktatás keretein belül sem foglalkoz-
tak behatóan a mártíromság kérdéseivel.” 138–140, 149. 

22   Vö. imre Mihály, Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben, Protestáns márti-
rológia a kora újkorban, Studia Litteraria, 2012/3–4, 161–189.
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gyarnak sem olyan önálló műve, amely ezzel foglalkozott volna. Pedig Kocsi Csergő 
Bálint 1676-ban Zürichben írta meg a gályarabok történetét, nyomtatásban mégis 
csak 1728-ban Utrechtben jelent meg.”23 Hegyi Ádám megfigyelése indokolt és jogos 
még akkor is, ha ezt kiegészítjük Séllyei megjelent latin nyelvű (és a feltételezhető 
német nyelvű) orációjával. Ez a furcsa hiány viszont csak emelte Séllyei munkájának 

jelentőségét. A témakör súlyát pedig az nagymértékben növelte, hogy ezzel időben 
párhuzamosan a Németországba menekült evangélikusok körében rendkívül kiter-
jedt nyomtatott irodalom jelenik meg legalább másfél évtizeden keresztül. Ezt látva 
még feltűnőbb a létrejött aszimmetria, amely a reformátusok és evangélikusok által 
működtetett, birtokolt európai kulturális-konfesszionális nyilvánosság terjedelmét és 
erősen érvényesülő divergenciáját is jellemzi. Meglepő az a publikációs aktivitás és 
széles spektrum, amely nagyon tudatos diskurzusvariánsokat hoz létre a mártiroló-
gia, exuláns irodalom tárgykörben. Kivételnek számít Gyöngyösi István disputációja, 
de ez is csak részben sorolható ebbe a kategóriába.  

1676-ban jelenik meg Zürichben Gyöngyösi István disputációja (De Clavibus 
Regni Dei, Apostolis traditis) Heidegger respondenseként, amelyet sokan köszön-
töttek a hazai egyházak képviselői közül. Különösen a pápai és rimaszombati gyü-

23   HEGYI Ádám, A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639–1738) albumában – 
magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között, Egyháztörténet, 11. évfolyam 
1. szám, A.D. MMX., 9–27.

4. ábra. Séllyei beírása V. Paravicinus albumába, Bázel
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lekezet emelkedett ki közülük, amelyek nagyon megszenvedték az üldöztetést.24 
Gondolatmenete alapvetően igazodik az ekkor Zürichben megformált mártirológiai 
diskurzushoz, talán annyiban eltérő, hogy indulatos hangon beszél a pápáról, pápa-
ságról, ellenreformációról:

Roma quid insanis, toties quid sanguine gaudes?
Quid geris imbelli spicula tanta manu, &c.

Tu similis colubro, quoties gravis ira venenum, 
Suscitat, et mota luminabile rubent.

Sic fremis ut frendens, cum ferrea vincula mandit,
Cerberus & stigias murmure turbat aquas.

Tu fratres in bella vocas in pignora Patres,
Nec Iovis Imperium, nec Phlegetonta times.25 

2.

A továbbiakban arra keressük a választ, hogy a persecutio decennalis eseményei 
hogyan jelennek meg a kortársak értelmezői tudatában, különösen a nem magyar 
nyelvű, de eredetileg magyarországi szereplők írói tevékenységében. Mivel ezek a 
személyiségek nagy számban tudatos és magas kultúrával rendelkező szereplői vol-
tak az eseményeknek (bár ez különböző mértékben, de eltér egymástól), közöttük 
találhatunk rá a mártirológiai tárgyú művek narratívájának legkülönfélébb alakvál-
tozataira. Érdemes áttekintenünk a fogságra, üldöztetésre, gályarabságra emléke-
ző-emlékeztető művek kronológiáját és az alapvető események sorrendjét. 

Már 1671-től megszólal a Felvidékről elüldözött szász evangélikusok között egy 
folyamatosan érvényesülő lamentatiós panaszirodalom hangja. Ezek a szerzők vagy 
valamelyik eklézsiából, vagy iskolából menekültek el és telepedtek le – hányattatások 
és megpróbáltatások után – valahol az evangélikus német földön. A Szepesolasziból 
elűzött Andreas Günther már 1671-ben kiadja Lipcsében In Persecutione Valedictio 
című írását, amely a prédikáció és oráció sajátos keveredését mutatja, hangneme, 
érvelése, beszédművészeti megformálása a lamentatiok, querelák műfaji hagyomá-
nyait idézik fel. (Ugyancsak ebbe a sorba tartozik a hazai kutatásban mellőzött, sok 
tekintetben feltáratlan, de zavarba ejtően sokat író és megszállott Daniel Klesch tevé-
kenysége is számtalan magyar vonatkozásával, amelyről azonban itt most nem beszé-
lünk.) A besztercebányai Georgius Peucker 1673-tól Wittenbergben és Lipcsében ta-
nul, a hazai üldözések miatt egyelőre nem tér vissza Magyarországra, azonban latin 
nyelvű verses műveivel szorgalmas szerzője ennek a folyamatnak. 1674-ben jelenteti 
meg Ecclesia praeprimis in Hungaria, gravem Persecutionem patiens, triste suum 
fatum deplorat című vergiliusi centóját. (RMK III. 2678) A Vergilius-művekből ösz-
szerakott virtuóz, mesterkedő terjedelmes vers erősen szinkretisztikus jellegű, bár a 

24   RMK III 2797. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) S. 976 
jelzetű példányát használtuk. Gyöngyösi művének mártirológiai gondolatmenetéről, szövegeinek 
vizsgálatáról, vö. imre, 2012, 176–177.   

25  gyöNgyösi, i. m., Praefatio.
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szerző természetesen törekszik a krisztianizációra és a magyar vonatkozások erősíté-
sére. A történelmi helyzetre úgy szabja művét, hogy indulatos Róma- és pápakritikát 
hangoztat: Te, Papa, nefas, te triste manebit / Supplicium, atque omnes scelerum 
dabis, improbe, poenas. (B2r)26 A pozsonyi törvényszék 1674 márciusától kezdi meg 
tevékenységét, még senkit sem ítéltek el, de már 1674 nyarától jelennek meg szinte 
folyamatosan – alapvetően – Németországban, a narratíva első változatát megterem-
tő kinyomtatott munkák. 

Ugyancsak a Felvidékről (Körmöcbányáról) menekült el 1673-ban Németországba 
Ludovicus Lucius evangélikus pap, akinek több műve is formálója ennek a narratí-
vának.27 1674 nyarán Wittenbergben különlegesen aktív írói szereplését figyelhetjük 
meg: július 23-án prédikál a Schlosskirchében, július 31-én újabb prédikációja hang-
zik el a Pfarrkirchében. Mindkét prédikációja néhány hét múlva gyorsan meg is je-
lenik nyomtatásban. Mindkét munka nagyon tanulságos szempontunkból, azonban 
különösen az első érdemel figyelmet. A huszonnyolc lap terjedelmű kiadvány oratio 
és prédikáció szétválaszthatatlan kettősségét mutatja: Hungariae Lamentatio, Das 
ist: Klage/ Ach und Wech/ Des Welt-berühmten Königreichs Ungern.28 (Még a prédi-
káció reggeli elhangzására utaló fordulat is jelen van a szövegben: Wir sind in dieser 
Morgen-Stunde/ allhier in dem Hause unsers grossen Gottes [...]) Eszkatologikus 
időben értelmezi léthelyzetét és megszólalását: in diesen letzten/ kümmnerlichen und 
höchstgefärlichen Zeiten. Biblikus textust választ Ezekhiel 2:9 felhasználásával, de 
antik szerzők citátumai is bőségesen szerepelnek a szövegben. A homiletikai-reto-
rikai apparátus tudatos használatát mutatja, hogy az egymást követő szövegegysé-
gek előtt vagy a margón feltünteti az éppen ott működtetett retorikai eszközt. Az 
Ezékiel-idézet (II: 9-10, Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt 
benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóénekek, sóhaj 
meg jajszó volt ráírva.) értelmezése szerint a mai Magyarországra hasonlóan értel-
mezhető az ószövetségi próféta története, mint akkoriban: das haben wir in wahr-
haffter Geschicht/ gleichsam für unsern Augen und Angesicht/ an dem lieben werthen 
Ungerlande. Hajdan a lelki Jeruzsálem és Sion hegyének boldogsága határozta meg 
itt, Magyarországon az életet (zu diesem geistlichen Jerusalem und Berge Zyon wide-
rum gekehret). A város, az egyház és az iskola korábban háborítatlan nyugalomban 
és békességben éltek. Most azonban a ránk tört szenvedések bemutatására elő kell 
adni Magyarország siratását, siralmát: uns zubetrachten vorstellen Lamentationem 
Hungariae, Das ist: Das ietzo Ach und Wehklagende Ungerland.

26   E művének szerves folytatása lesz az 1681-ben kiadott Lamenta et soteria Hungarica... című, 54 
lapos vergiliusi centója, amely teljes szerkezetében mutatja be a Querela Hungariae toposzát, ben-
ne a fertilitas Hungariae jól ismert attibútumával, querelák, questusok, lamentatiók váltják benne 
egymást. Az egész mű erősen aktualizál, heves Róma- és jezsuitaellenesség szövi át, a szinkretizmus 
végig érvényesül benne, az erős antikizálását krisztianizáció ellensúlyozza. Erről bővebben lásd jelen 
kötetünkben lévő tanulmányunkat: Johann Simonides Nápolyban – a mártirológiai elbeszélés egy 
17. századi változata. 

27   Itthon Körmöcbányán, majd 1663-tól Wittenbergben tanult. 1665-ben hazatért, Körmöc bányán 
lesz conrector, majd lelkipásztor. A vallásüldözés miatt 1673-ban Németországba menekül, 1674-
ben Wittenbergben magisteri fokozatot szerez. Exulánsként ezután is hosszabb ideig tartózkodott 
Németországban. 

28  RMK III 6657.
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 A Magyarország siratását végző Tractatio két nagy részben fejti ki mondandóját: 
1. Die allgemeine Landsplage, 2. Die jämmerliche Standsklage. Vergilius Aeneisének 
6. énekéből veszi kezdő gondolatát: Non mihi si lingvae centum sint oraque cen-
tum, / Ferrea vox, omnes artis comprendere possim utilitates, Szőnyi Benjamin 18. 
századi fordításában ez így hangzik: Ha bírnék száz nyelvvel, s száz ember szájával, 
Nagy tüzes vast verő száz pöröly hangjával; akkor sem mondható el most kedves 
Magyarországunk szenvedése.29 A siralmas panasz legyen exoptans (kiválasztva), 
suspirans (sóvárogva), consolans (vigasztalva), querulans (könyörögve). Az első pont 
kifejtésére a humanista irodalomból jól ismert Querela Hungariae toposz eszközeit 
alkalmazza a szerző, erős biblikus, főként ószövetségi feldúsítással. A margón jelzi is: 
Metamorphosis Hungariae (Exclam. Querul.). 

Az időbeli áttekintés a múlt-jelen ellentétpárjára épít, Magyarország múltja és jele-
ne áll szemben egymással: olim-nunc, zuvor-jetzt. A hat lapon keresztül áradó leírás-
ban a hagyományos attribútumok is feltűnnek: Fruchtbarkeit (fertilitas Hungariae), 
a természeti gazdagság minden megszokott elemével, amit biblikus hivatkozások is 
bőven szaporítanak, némi eszkatologikus többletet adva a leírásokhoz. Ez az ország 
korábban tejjel-mézzel folyó volt, valamikor Ungerland földi paradicsom: War es 
nicht zuvor ein schöner Lustgarten/ und gleichsam ein irdisches Paradeiß. Ahol régen 
tiszta és biztonságos utcák voltak, ma bizonytalan az ellenség kardjától. Ó, segíts, 
édes Istenem, de ki tudná mindezt elmesélni és kimondani?30 Mivé lett a kedves haza? 
Förtelmes sivatag sok helyen, egy gyalázatos, gyilkos sírgödör, amiben az emberek, 
igen, amiben a leghűségesebb keresztény vért, mint a vizet kiontják. Ahol korábban 
szép szilárd városok, kastélyok, mezővárosok, falvak, jól megépített házak álltak, 
ma csalán és tövis van. Ahol korábban a szép városokban keresztények laktak, ott 
most sárkányok és kígyók tanyáznak. Ahol korábban a jóság és a hűség egymással 
találkoztak, a törvényesség és a béke összecsókolóztak, most az egész ország nyo-
morúságosan el van pusztítva. Mert az a legszebb dísze és a legnagyobb drágasága 
egy országnak, ha az egyházban Isten szavát fennhangon és tisztán prédikálják és az 
emberek lelke megismeri és tanulja az üdvösséget. Ha az iskolákban az ifjúságot a 
széptudományokra és az erkölcsökre nevelik. Kérdés tudakolja a margón, mi az oka 
Magyarország csapásainak? (Causa calamitatis Hungar. quae?) Mert vétkeztünk, 

29   lucius, Hungariae Lamentatio, 1674, A2v: „Das ist: Wenn ich schon hundert Zungen hette/ und 
eine recht eyserne Stimme/ würde mir doch solches zu thun unmöglich fallen. Eben dieses könte ich 
jetzo auch gar wol sagen/ in dem ich mir vorgenommen/ von dem grossen Jammer und Elend/ des 
lieben Ungerlands/ nur etwas zu reden und zu handeln/ daß wenn ich gleich hundert Zungen hätte/ 
würde ich doch solches nach der Gebühe/ nimmermehr verrichten/ beschreiben und aussprechen 
können.”

30   I. m., B1v: „O hilff lieber Gott! wer könte doch diese alle erzehlen und aussprechen! wer könnte 
dieselben/ nach der Gebühr sattsam beschreiben! Denn war es nicht zuvor ein Land da gleichsam 
Milch und Honig innen geflossen? [...] ja welches noch mehr ist: war es nicht zuvor ein Land voll 
Erkänntöß des Herren wie mit Wasser des Meers bedecket? aber Lieber was ist jetzt? Ach eine 
schändliche Wüsteney an vielen Orten! ach eine abscheuliche Mördergruben. Wo zuvor gewesen 
reine und sichere Strassen/ daß wenn einer Gold auf seinem Haupte getragen/ ihme nichts wäre 
angerühret worden/ da ist es jetzt unsicher für dem Schwerd des Feindes.” 
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olyannyira bűnösök vagyunk: ez a válasz (das wir so gesündiget haben).31 Feltűnő 
ószövetségi szemlélete meglepően hasonlóvá teszi gondolatmenetét és nyelvezetét a 
protestantizmus 16–17. századi magyar nyelvű prédikációs irodalmához, költészeté-
hez. A mi Sionunk összetört, elpusztul, maga a Sátán sanyargatja Krisztus egyházát 
és mártírjait.32 Olyan alakkal is találkozunk, ahol Magyarországot magyar Sionnak 
nevezi a szerző.33 (Jól tudjuk, ez a toposz a 17. század második felének magyar nyel-
vű irodalmában is – több alakváltozatban – sűrűn előfordul. Az egyelőre nem vi-
lágos, hogy ez a korabeli magyar nyelvű prédikációs irodalomban jól ismert hang, 
eszkatologikus szemlélet esetleg befolyásolta a német nyelvű kortársak látásmódját 
és műveiket, vagy egymástól függetlenül, az azonos vagy nagyon hasonló léthelyzet 
teremti meg a feltűnő párhuzamosságokat.) Querela tudatja, hogy pusztulóban a 
természeti gazdagság, öldöklés és üldözés mindenütt, az emberi környezet, városaik, 
falvaik, iskoláik, tiszta evangéliumi hitük, gazdagságuk esik áldozatul. A pusztu-
lás-pusztítás képeit gyakran a 74., 79. zsoltár felhasználásával mutatja be. Az igaz 
keresztények sanyargatását az ördög és segítői végzik, így ezek a mártírok is szenved-
nek. A mártirológia fogalomkészlete és nyelvhasználata csak kivételesen jelenik meg 
direkt módon. 

A hagyományos wittenbergi értelmezés szerint itt is a lelki Antikrisztus a pápa, akit 
a Meretrix Babylonica kifejezés azonosít. Sőt a Meretrix Babylonica az Antikrisztus 
apokaliptikus női attribútumaival jelenik meg. A papokra-tanárokra vadásznak, el-
üldözik azokat, száműzetésbe kényszerítik (aus dem Lande verwiesen, vertroffen, 
verjaget und verfolget, im exilio herum terminiren, wandern, und reisen müssen.) 
A száműzöttek, menekülők otthontalanok, amint azt Cicero és Euripidész bizonyítja, 
és itt bőséges citátum következik mindkét szerzőtől: Oresztész és Püladész sorsa pél-
dázza a keserű száműzetést.34 Mindez a szenvedés csak Krisztusért vállalható, érte a 
száműzetéstől sem kell félni: Absque Deo, curaque Dei, non exulat exul/ Pro Christo, 
exilii fata quid ergo times? Pastorum querelája panaszolja ugyan a szenvedést, de 
figyelmeztet annak elfogadására is. A lelkipásztorokra a katolikus iga és annak világi 
kiszolgálói ezerféleképpen leselkednek: reverzális kicsikarása, édesgetés, megtévesz-

31   I. m., B3/r: „Wo zuvor Güte und Treue einander begegneten/ Gerechtigkeit und Friede sich küsseten 
[...] Denn das ist ja die schönste Zierde/ und das höchste Kleinod eines Landes/ wenn in Kirchen das 
Wort Gottes/ lauter und rein geprediget wird/ und die Leute zu ihrer Seelen Seeligkeit informiret und 
unterrichtet werden: Wenn in Schulen die Jugend in bonis artibus & moribus erzogen/ und daraus/ 
tanquam ex equo Trojano, gelehrte/ weise und verständige Leute kommen [...] Aber o weh auch uns/ 
daß wir so gesündiget haben/ denn eben daher kommt unsere Klage Ach und Wech.”

32   Uo., „Denn wie jetzo der Teuffel/ mit seinen Helffers Helffern/ die wahre Kirche Christi darinnen 
plaget/ ängsiteget/ quälet/ martert/ und von allen Seiten verfolget.”

33   I. m., Dv: „Man wird wiederumb auf dem Ungarischen Zyon sagen [...], Ja du Herr wollest dich 
selber aufmachen/ und über dein armes Zion in Ungern erbarmen [...]”

34   Itt részletezően felsorolja a politikai sérelmeket is, így a császári katonák önkényeskedéseit, fegy-
veres brutalitásukat, törvénysértő beszállásolásukat és az adóztatást, amelyek mind-mind lábbal 
tiporják a politikai és vallásszabadság elveit: Dr: „Uber alles schmertzet es die armen Evangelischen 
Unterthanen nicht wenig/ daß sie das Kriegs-Volck (crudelitas militum)/ mit ihrem eusersten 
Verderben unterhalten müssen/ so hernach wider sie selbst gebraucht worden/ zu dem viel cont-
ribuiren/ darvor sie doch nicht allein keinen Nutz Frommen gehabt/ sondern vielmehr zu Grunde 
verderbet/ im Gewissen bedrenget/ und umb das edle Kleinodt ihrer Freyheit gebracht wurden.”
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tés, hamis látszat keltése az eszközük. (Modus convertendi homines papisticus.)35 
Mindezért lehet most haldokló Magyarországról beszélni,  amint  Tacitus  is  beszélt  
Britanniáról: Kan demnach von dem agonizirenden Ungerlande/ jetzo wohl gesaget 
werden/ was dorten Tacitus von Britannia geschrieben: Quod servitutem suam quo-
tidie emat, quotidie pascat. 

Az elmondottakból látható, hogy már az üldöztetések kezdetén, a pozsonyi per 
előtt, majd azt követően alakul egy exuláns irodalom, amely a hagyományos hu-
manista műfaji tradíciókat követve a querela, lamenatio toposzrendszerét használja, 
erősen szinkretisztikus látásmódot érvényesít, krisztianizációja révén mondanivaló-
ját az aktuális történelmi-politikai eseményekhez igazítja. A szereplők, események 
mártirológiai értelmezése, ilyen attribúciója viszonylag ritkán jelenik meg ezekben a 
vegyes műfajú írásokban, azonban furcsa kivételek is akadnak.

Andreas Günther szepesolaszi, majd káposztafalui pap, akit 1671-ben valóban el-
űztek szolgálati helyéről. Németországba távozott, jótevői támogatásával Lipcsében, 
Stralsundban tartózkodott, majd Naumburgban és Bleicherodában kapott lelké-
szi állást. Több – latin és német nyelvű – prédikációjában foglalkozik elűzetésével, 
ezekben azonban nagyon könnyen kijár neki a mártír elnevezés, amit főként má-

35   1678-ban újabb műve jelenik meg Wittenbergben, amely ugyancsak a protestáns egyházak üldöz-
tetésének vizsgálata értekezés és prédikáció-oráció keverék műfaját alkalmazva: Violenta nec non 
Fraudulenta Antichristi Occidentalis in Hungaria nunc furentis Persecutio, RMK III 2952.

5. ábra. C. Mazarius beírása Masnicius albumába
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sok használnak jellemzésére, de önértelmezésként is alkalmazza. 1675-ben adja ki 
Stralsundban a Christus Hungariae valedicens oder Gründlicher Bericht Wie und 
warumb Christus aus Ungerland weiche? című írását.36 A köszöntőversek és aján-
lások is bőkezűen használják a szerzőre a mártír megnevezést; az első, a stralsun-
di superintendensé: Macte animo! Deus ipse videt! Qui martyris instar/ Te colit; 
atque suo mox commendabit ovili! Egy másik verses ajánlás némi szemrehányással 
és rosszallással idézi föl Magyarországot, mint az üldöztetés és rabság színhe lyeit, 
szemben a barátként befogadó és támogató Németországgal: Exhibet Hungariam 
praesens tibi pagina, Christi/ Servorum exilium triste, fugamque notans./ En! quos 
Hungaria haec, quos expulit Hostis, amicus/ Ultro Germanus suscipit atque fovet. 
Megjegyzendő, már a cím is valami csalódottságnak ad hangot, a Magyarországtól 
elbúcsúzó Krisztus. Ezzel együtt is szeretettel beszél szülőhazájáról, Magyarországról, 
látásmódját a hungarus tudat összetett sajátosságai határozzák meg. Ennek éppúgy 
része a fertilitas Hungariae öröksége, mint a propugnaculum Christianitatis jól is-
mert hagyománya.37 Ugyanakkor aggódva és némi elmarasztalással beszél a „re-
bellióról”, ami alatt nyilván a Wesselényi-féle összeesküvés értendő: Ob exortam 
Rebellionem. Hungaria Rebellis! Ungerland umgewandt! Freylich/ freylich/ ist das so 
streitbare/ sonst herrliche Königreich Ungern recht rebellisch worden.38 Különösen 
az aggasztja, hogy ezek a mozgalmak veszedelmet hoztak az evangélikusok vallás-
szabadságára, rájuk szabadították az üldözést. Ezért aztán minden evangélikusnak – 
uraknak, városoknak, prédikátoroknak – rebellisnek kellett lennie, hogy védelmezze 
hitbéli meggyőződését, így kerültek a hitvallók és mártírok a pozsonyi törvényszék 
elé. Nem fogadhatták el a hitük megtagadását követelő reverzálist, amit a csuhás ba-
rátok kényszerítettek ki, megtévesztve a királyt is.39 A magyar királyok sokat tettek 
a kereszténység meggyökereztetéséért, így Szent István törvényei alapozták meg az 
intézményrendszert. Ezt újította meg a reformáció a Szepességben: Bártfán, Lőcsén, 
Kisszebenben, Késmárkon, Eperjesen. Különösen Leonhard Stöckel tett sokat a pro-
testáns kultúráért, virágzó nyomdákat, iskolákat alapítottak. Elkeseredetten ösz-
szehasonlítja a múltat és a jelent (zuvor-jetzo), ahol most mindenben a pusztulást 
látja. Az igazi istentisztelet, az igazi jámborság és kegyesség menekülni kényszerült 
az országból, a vadság és erőszak kegyetlenségétől (Absentia Dei & Christi). A kele-
ti és nyugati Antikrisztus tartja rettegésben újra Magyarországot, vagyis a pápaság 
és a török. (Theils vom Oriental, theils vom Occidentalischen Antichrist verwüstet 
und zerstöret.) Az újabb panaszáradatot erősen ószövetségi nyelvezet segítségével 

36  RMK III 2717.
37   günther, Christus Hungariae valedicens, 1675, 2: „Ach Ungerland mein Vaterland/ wie bistu so 

gar umgewandt? Zuvor warest tu (sic!) ein rechtes Paradeiß Gottes, wie Egyptenland, jetzo wie 
Sodom.” 

38  I. m., 2–3.
39   I. m., 4: „Da musten alle Evangelische Rebellen seyn/ alle Herren/ alle Städte/ alle Prediger. Alle/ alle 

musten deßwegen nach Preßburg (ich meyne sie sind da gepresset worden) citiret und all da condem-
niret werden. Da hatte der Teufel gewonnen Spiel/ da ging die Pfaffenfreude an/ weil sie des Königes 
Hertz in ihrer Hand hatten/ mißbrauchten seines Gewalts und Namens/ zogen mit Soldaten herum/ 
stiessen un jagten die Lutherischen Prediger aus ihren Pfarrhäusern/ und nahmen eine Kirchen nach 
der andern ein/ mit unerhörtem Heulen und Weinen der armen unschuldigen Leute [...] Wir mußten 
Rebellen seyn/ und sie uns straffen.”
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beszéli el Günther, amiben a prédikáció és imádság jellemzői vegyülnek. Vágyaiban 
egy evangélikus keresztény király eszménye él Magyarországon, azonban meglepően 
olyan országot óhajt, ahol a tiszta evangélikusság érvényesül, minél kevesebb katoli-
kussal és reformátussal: [...] Gottes Wunder und Werck zu betrachten, einen Evang. 
Christlichen König/ der euch dabey schützen kan. Ach! Gott lasse auch mein Gebet 
für sein friedliche glückliche Regierung/ gute Gesundheit und langes Leben etwas gel-
ten! Ein reines Land/ da man von Papisten und Calvinisten nit viel höret/ wenig fin-
det man derogleichen.40 Szenvedő hazájában valami eszményi modell megvalósulását 
szeretné a jövőben, legyen az olyan minta vagy tükör, amelyben más országok ön-
magukat nézhetnék: Man lasse aber mein Vaterland eine Model/ Muster oder Spiegel 
seyn/ nach welchem andere Länder sich zu beschauen.41 Templom, iskola, otthon és 
társadalom valami ideális spiritualitáson, szorgalmas munkán és kötelességtudaton 
nyugvó egységét kívánja, amelynek programja valószínűleg a pietizmus tanításaiból 
vezethető le. Ez a mozzanat arra figyelmeztet, hogy ebben a témacsoportban releváns 
szempont lehet a pietizmus szempontjainak nyomozása, az exilium és mártírium ér-
telmezésének egyébként is köztudomásúan van markáns pietista változata.42 

Újabban Ewa Kowalská tanulmányai irányulnak ennek a korszaknak a szerzőire 
és írásaikra, általában az exilium, mártirium témaköreinek vizsgálatára. Így kutatta 
az exulánsok tipológiáját, eltérő, azonos magatartásukat teológiai, szociológiai, egy-
háztörténeti, vallásszociológiai és pszichológiai szempontok érvényesítésével.43 Erős 
különbséget érzékel a perbe fogottak között aszerint, hogy aláírták és elfogadták 
a reverzálist és elhagyták Magyarországot, ezzel száműzetésbe vonultak, vagy el-
utasították, és végigjárták a fogság, gályarabság megpróbáltatásait. Az exiliumba 
vonulók-kényszerülők különböző mértékben illeszkedtek be a német társadalmi és 
egyházi közegbe. Ebben a tekintetben még közöttük is volt konfliktus, amint az meg-
figyelhető Klesch és Günther között. Kowalská megállapítása szerint is sajátosan 
erős spiritualitás mutatkozik Günther írásaiban, amely válasz az exilium létállapotá-
ra és a szülőföldtől való elszakadásra.

3.

1675 áprilisában-májusában – még Nápoly előtt, Capracottában – sikeresen megszö-
kött három evangélikus lelkész: Johann Simonides, Tobias Masnicius és Georgius 

40  I. m., 48. Talán egy eszményi pietista modellt tartana kívánatosnak.
41  I. m., 49–50.
42   Vö. Gottfried Arnold Radikaler Pietist und Gelehrter, Jubiläumsgabe von und für Dietrich Blaufuß 

und Hanspeter Marti, Hrsg. von Antje missfeldt, Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2011, külö-
nösen a Die Verkündigung des irdischen Paradieses. Spiritualismus und Utopie című fejezet: 77–92. 

43   Témánkhoz szorosan tartozó írása: Günther, Klesch, Lani und die anderen: Zur Typologie der 
ungarischen Exulanten des 17. Jahrhunderts, Acta Comeniana 20–21, XLIV–XLV, Praha, 2007, 
49–64: „Günther hielt eindeutig fest, dass im Verlauf der Prüfungen Heuchler enttarnt würden 
und die Christen die Möglichkeit erhielten, ein intensiveres spirituelles Leben zu führen („die Not 
lehrt das Gebet”). [...] Eine seiner zahlreichen Gelegenheitspredigten, Christus Hungariae valedi-
cens, spielt eine Schlüsselrolle bei der Wahrnehmung des Exils als einer begründeten Existenzform 
im Rahmen der Vertriebenengemeinde.” 55. Kowalska itt nem érzékeli Günther prédikációjának 
bemutatott történelmi-politikai tartalmait.
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Lani.44 Láthatóan nagy ambícióval törekedtek arra, hogy széles körű munkával 
tájékoztassák az európai nyilvánosságot a magyarországi protestánsüldözésekről, 
de rendkívül gazdag, változatos műfaji rendszert is teremtettek ennek érdekében. 
(Vitairatok, dokumentumgyűjtemények, jegyzőkönyvek, amelyeket mártirológiai 
aktáknak tekinhetünk, egyik-másik kiadványuk valóságos prózai és költői műfaji 
antológia.) Már 1675-ben megjelent J. Simonides–T. Masnicius közös műve: Crucis 
& Lucis Schola, Triplicem Christianae vitae Lectionem, Tribulationis, Liberationis, 
& Gratiarum-actionis continens & proponens: in qua Tobias Masnicius Johannes 
Simonides &c. Hungari [...].45 A verses munka rendkívül gyorsan reagál az ese-
ményekre, saját szabadulásukra, a gályarabok még a gályákon szenvednek, amikor 
az megjelenik. Istennek és a szabadításukban segítő jótevőiknak ajánlják azt. Az 
események kronológiája szerint még bőven Nápolyban időznek, majd csak készü-
lődnek az onnan való távozásra. Úgy látszik, Masnicius és Simondes a témakör 
legelső nyomtatott itáliai feldolgozását alkotják meg, mindenkit megelőzve. (Deo 
Peraeceptori suo & Magistro Gloriae Didactron offerunt, & Benefactoribus, Piis 
Dei in Liberatione sui Oeconomis signum debitae Gratitudinis Anno 1675. die 16. 
Julii in Italia prae sentant.) Azért is figyelmet érdemlő, mert ennek a mártirológiai, 
exuláns irodalomnak egy típusát teremti meg, amelyet majd többen is követnek. 
Jellemzője a verses forma, amelyet többnyire a disztichon ural, de antik strófafajták 
is vegyülnek bele. Áttekinti ugyan vázlatosan a fogság külső eseményeit a szabadu-
lásig, azonban erősen mitologizál a biblikus beszédmód mellett, bőven idéz, illeszt 
be ókori szerzőktől származó citátumokat; így helyenként erőteljes szinkretizmus 
jellemzi (Ovidius, Tristia, Horatius, Juvenalis, Claudianus). Bizonyítja ezt a zárófe-
jezet is, amely Theseus történetét aktualizálja kettejük sorsára, megpróbáltatásaira: 
Labyrinthus Vitae humanae in quo Theseus Christianus N N. & optimae Spei 
Hippolytus ejus NN. Inter errorum & vitiorum avia, ne a Minotaruro infernali 
lanientur, Duce Virtute, ceu Ariadne Filo reguntur & in vitae aeternae orbem du-
cuntur, quem Patri, ut honoris, Filiolo, ut Amoris monimentum internis beneficio-
rum meritis obstricti effabricarunt T. M. & I. S. A hosszú vers mintegy előzménye 
az Exul Praedicamentalis című Simonides-műnek, több részlet filológiai egyezé-
se is kimutatható. Így a szabadulás erősen rejtett eseménye már itt megfigyelhető. 
Ez a műfajcsoport a mártirológiai, exuláns irodalom szépirodalmias, belletriszti-
kus változatait teremti meg, amelyek széles olvasói nyilvánossághoz juthattak el 
a német közegben, közülük jó néhány több kiadást is megért. Amikor 1677-ben 
Niklétzi Sámuel, Leporini Miklós és Zsedényi István – mindhárman Nápolyból sza-
badult, majd Svájcban is időző gályarabok – Wittenbergből továbbindulni készül-
nek, vendéglátóik propempticonokat írnak nekik, a kötetben a szerzők verseikben 
– és már a címlapon is – a magyar Sion mártírjainak nevezik őket. (Martyribus 

44   1675. április 29-én sikerült megszökni Georgius Laninak, majd május 7-én Simonides és Masnicius 
szabadult meg így hosszan tartó fogságából. 

45   RMK III 2731. Vö. jelen kötetünk tanulmánya: Johann Simonides Nápolyban – a mártirológiai 
elbeszélés egy 17. századi változata. Azt sem tudjuk, hogy hol jelenik meg művük, hiszen címlapján 
az nem szerepel. Nyilván nem Itáliában került az sajtó alá, inkább valamelyik német kiadóra gyana-
kodhatunk. De gyorsan kellett cselekedni, október elejétől Svájcban vannak, a hónap végén lépnek 
német földre; itt számos protestáns kiadó örömmel jelentette meg munkájukat. 
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Christi Constantissimis in Propempticis his dederunt, [...] reliquae desolatae Sionis 
Hungaricae [...])46 Ismeretes, hogy a propempticon a humanista versszerzési gya-
korlatban mennyire elterjedt volt, magyar peregrinusok is művelték, illetve nekik is 
írtak a 16. században; különösen a wittenbergi közegben találunk számos propemp-
ticonkötetet.47 

Mivel Simonides, Masnicius és Lani mindhárman végigjárták a szenvedések út-
ját, kivéve a gályarabságot, hiteles szemtanúként és elbeszélőként vállalkozhat-
tak valamely narratíva megteremtésére. Igaza lehet Keserű Gizellának és Katona 
Tündének, hogy különösen Masnicius és Simonides munkásságában ragadható meg 
ez a tudatosság: „Annak a két rabnak volt oroszlánrésze a mártírium megírásában, 
sőt a történetnek szinte kanonizálásában [...] Egyedülálló jelenség, hogy albumaik-
kal egyfajta mártirológiai narratíva megteremtésére törekedtek [...].”48 Tehát már 
1675 őszétől sűrűn követik egymást e három szerző művei – olykor sok kiadásban 
– Wittenbergben, Lipcsében latinul és németül. 1675–1676-ban Laninak hét márti-
rológiai tárgyú műve jelenik meg gyors egymásutánban!49 A korszak tudományel-
méletében az egyetemi disputáció volt az a műfaj, ahol a kanonizációs szándékok 
megjelentek, a kitűzött témakör jelentősége bebizonyosodott az egyetemi tudomá-
nyos nyilvánosság előtt, intézményi legitimációt kapott, mások számára mértékadó 
tekintéllyel bírt. Nem meglepő, hogy e mártirológiai narratíva alakításában megje-
lent két egyetemi disputáció is 1676-ban, Wittenbergben. Az egyik szerzője Johann 
Simonides, a másiké Esaias Pilarik. 

Johann Deutschmann (1625–1706) wittenbergi teológus vezetésével készült 
Simonides disputája: Collegium apostolico-Lutheranum címmel.50 Deutschmann 
Wittenbergben tanult, 1657-től rendkívüli, 1662-től rendes, kinevezett professzor, 
és az alumnusok inspektora. Elsősorban a polemikus teológiát művelte, tanítvá nyait 
is erre irányította, a pietizmus képviselőivel türelmetlen, elutasító volt. A későb-
bi szakirodalom egy jelentős része életművét gyorsan avulónak, meddőnek tartja. 
Simonides disputációjának hosszú bevezetője tulajdonképpen saját mártírtörténeté-
nek elmondása, erősen affektív jellemzőkkel, személyes hangnemben: mindenütt a 
Krisztusért viselt személyes áldozat jelentőségét kiemelve. Itt csak áttekintést ad a 
fogság, száműzetés eseményeiről. Megpróbáltatásaik felsorolásánál azonban minde-

46  Affectus Aureus [...], RMK III 2846. 
47   Móré Tünde tanulmányai vizsgálják mostanában ezt a kérdéskört, a 16. századi propempticon-

költészetet. Vö. Fertilitas és sterilitas a wittenbergi peregrináció költészetében = Speculum: 
Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére, kiad. takács Levente, Debrecen, [DE BTK 
Klasszika-filológiai és Művészettört. Tanszék], 2009, 71–84; uő, Szinkretizmus és identitástudat a 
wittenbergi peregrinusok költészetében, Paper, 2010. 01. 28. http://www.paperweb.hu/doku_mu-
tat.php?tipus=tanulmany&szoveg=81

48   kAtoNA Tünde, keserű Gizella, Az első magyarországi pietista, Simonides és a nyelvművelő 
Masnik albumairól = Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv, szerk. korányi 
András, Budapest, Luther Kiadó, 2009, 148.

49   Lani művei: RMK III 2709, 2764, 2765, 2766, 2784, 6677, 6697. Eva Kowalská egyenesen a 
magyar lutheránus exilium ideológusának tekinti Georg Lanit és életművét: Georg Lani Ideolog 
des ungarischen lutherischen Exils, sajtó alatt lévő tanulmány. Olvasható a Slovac Academy of 
Sciences, Institute of History honlapján, 2013. 

50  RMK III 2793.
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nütt csak a lutheránusokat nevezi meg, soha nem az általános protestantizmus ügyé-
ről beszél.51 Az itáliai út eseményei is vázlatosak, a szabadulásról csak rövidítve és 
általánosságban beszél, itt is érvényesül a rejtés – másutt jól érzékelhető – szándéka. 
(Láthatóan nem akar és nem is tud kapcsolódni a nápolyi kiszabadítás Ruyter-féle 
paradigmájához, majd annak kanonizált változataihoz.) A szabadulás utáni utazás 
eseményeiből kihagyja a zürichi időszakot és fogadtatást, amit viszont másutt fon-
tosnak tartott megörökíteni. (Vélhetően wittenbergi környezetére volt tekintettel, a 
svájci események elhallgatásával.) Ugyan veszélyes kalandjaiban még Ulysses sorsa 
is felmerül párhuzamként, azonban mindezt felülmúlta a győzedelmes Krisztus: így 
lehetett elviselni börtönt, bilincset, rabtartókat és hóhérokat, érte minden áldozat 
kevés. A disputáció jelentős részben Kellióval folytatott heves polémia, így a hazai 
jezsuitákkal és általában a katolicizmussal való vitát tekinti át, idézi fel az eseménye-
ket. Valójában csak a fogság első részéről beszél, a Lipótvárban töltött időszakról.52 
A későbbi, külföldi események már meg sem jelennek a disputáció gondolatmeneté-
ben, amihez egy fiktív párbeszédet használ fel a szerző, ezzel a hitviták és dialógu-
sok műfaji hagyományát követi. A kötet végén álló ajánlóversek szerzői is főként 
vitairatként értelmezik a munkát, amelyben Simonides Kellio minden rágalmát és 
hazugságát megcáfolta, visszautasította. (C. Mazarius, Stentorei sternis calamo qui 
dogmata KELLIO/ LUTHERI vindex, sangvine, voce, manu. Ugyanő mártírként ün-
nepli Simonidest.) Felfoghatjuk úgy is Simonides munkáját, mint egy megkésett vi-
tairatot, amely vitának a lefolytatására, „megvívására” a leopoldvári fogság idősza-
kában nem volt valóságos lehetőség (mivel a szemben álló felek nem voltak azonos 
eséllyel vitapozícióban), a szerző ezt most pótolja. (Retorikai szerkezete is erre utal, 
Kelliót jelen lévőnek tekinti, akihez állandó aposztrophéval fordul.) 

A másik disputa szerzője Esaias Pilarik, műve De persecutione verae ecclesiae 
dissertatio theologica.53 Pilarik a felvidéki népes lelkészdinasztia tagja, született 
Szepesszentandráson, lelkészi hivatalt Teplicen, Matzdorfban, majd Korponán töltött 
be. Pozsonyba idézték, itt aláírta a kötelezvényt, miszerint hivatalát Magyarországon 
leteszi és külföldre távozott, tehát ő is a „reversalisták” közé tartozott. Száműzetésben 
fejezte be életét. Wittenbergben kétszer disputált, az itt említett mellett 1679-ben is. 
A téma kitűzője ebben az esetben Johann Quenstedt professzor. Quenstedt (1617–
1688), a lutheránus ortodoxia jelentős alakja. 1649-től a teológia rendkívüli profesz-
szora, négyszer az egyetem ordináriusa, 1680-tól primarius professzor, konzisztó-
riumi asszesszor és az alumnusok efórosza. Jóllehet a polemikus teológia meghatá-
rozója életművének, mégsem utasította el Johann Gerhard, Johann Arndt, Joachim 
51   simoNides, Collegium apostolico-Lutheranum, 1676, A2: „Aeternum igitur silentium svaderet do-

lor, sed idem non injuste luctantes cum Patientia querelas extorquet, ut non tantum vapulans inique 
toti Orbe constet innocentia, sed evibrata etiam furore Cyclopico in B. Lutherum, aut ipsam potius 
veritatem impii Spiritus fulmina sustineantur, & si non heroico plane Lutheri Spiritu, tamen infirmi-
tate, qualiquali, in qua Deus est efficax, repercutiantur.” 

52   A lipótvári fogságról minden kortárs úgy emlékszik meg, hogy az ottani sanyargatások legkegyetle-
nebb kitalálója és foganatosítója Nicolaus Kellio jezsuita szerzetes volt. A nyomtatásban megjelent 
emlékezések ebben megegyeznek. Vö. heltai János, A hitelesség narratívája az Extractus Brevis 
(1675) című röpiratban: Adalékok az 1674. évi gályarabper publicisztikájához = Források és 
hagyományképek, Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2014, 20–31.

53   RMK III 2789, Wittenberg, 1676, változatlan lenyomata Wittenberg, 1705, RMK III 4527.
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Lütkemann vagy Heinrich Müller kegyességi irányzatait. A szerző ajánlása a népes 
Pilarik család tagjainak szól, akik közül többen valóban menekülni kényszerültek 
egykori szolgálati helyeikről. Apja, István a Nádasdyak üldöztetése elől menekült, 
többször állt bíróság előtt, például Bársony György is el akarta foglalni templomát. 

Ábel volt az első mártír, mert Isten kegyességét és tisztaságát vallotta. A persecutio 
oka lehet privata és publica. A publica esetében egy város, tartomány vagy egy ország 
érdekében lesz valaki bujdosóvá, ha ott csak így védelmezheti a hit, kereszténység ér-
tékeit, Krisztus vallását. Sokan voltak a Római Birodalomban, akik kénytelenek vol-
tak menekülni, de hitüket így is megtartották. Az ebből a korszakból származó már-
tíraktákat később gyakran meghamisították. Az óegyház korából származó példák 
sokaságát vonultatja fel a szerző. (Forrása a legtöbbször Eusebius közkedvelt műve, 
de mellette az ide vonatkozó tudományosság számos más forrását is felhasználja: 
Abraham Bucholzer, Hornejus, Isacus Casaubonus.) Az igaz kereszténység egymást 
követő nagy üldözési hullámai szerint tekinti át az évszázadokat. Különösen kiemeli 
Diocletianus kegyetlen korszakát. A Római Birodalom után új időszakot nyitott a 
mohamedanizmus megjelenése. Szomorúan tapasztalta meg ennek a kegyetlenségét 
sokszor az évszázadok alatt Magyarország. Van azonban az egyházon belüli üldö-
zés is, amikor eretnekek szállnak szembe Krisztus vallásával, törnek tanításai ellen. 
Korról korra próbálnak ezek pusztítani: ariánusok, donatisták, mindig a róka ravasz-
ságával és a farkas vakmerőségével (sub utraque forma: vulpina et lupina). A római 
Antikrisztus is időről időre felveszi ezek alakját és képükben cselekszik.54 Felsorolt 
példáit a 16–17. századi korábbi mártirológiai művekből meríti (Rabus, Crispinus, 
Hondorf, Thomas Lansius). Részletezi Angliában Katolikus Mária és Németalföldön 
Alba herceg, de mindezek betetőzése a Szent Bertalan-éj volt Franciaországban. 
Természetesen külön fejezet az Antikrisztus magyarországi pusztítása, ennek egyik 
előidézői a jezsuiták voltak. Itt azonban csak a lutheránusokat ért szenvedésekről 
ír, utána is kizárólag a németországi exulánsok jelennek meg, a gályarabság is az 
elbeszélés része.55 Pilarik szemlélete itt közelít Günther látásmódjához, amely szerint 

54   pilArik, De persecutione... 30: „Inprimis in regno suo Papistico. Romanus enim Antichristus svasu 
& instinctu Diaboli & armis & insidiis Sanctos conatur a via veritatis avocare, & tam vi quam frau-
de ad falsa dogmata ac cultum Idololatricum & superstitiosum pertrahere[...] Tanta enim hominum, 
qui in solo Dei Verbo fidei fundamentum, ac in sola Christi obedientia & satisfactione justitiam 
coram Deo valentem, quaerendam & statuendam esse docuerunt & professi sunt, multitudo jussu 
& autoritate Romanorum Pontificum trucidata est, ut eam, quae sub Ethnicis Imperatoribus occisa, 
non aequet solum, sed & longissime superet. Ab Anno Christi 1550. usq ad Annum 1580. ultra 
tricies & bis millia millium octuagies quinqvies centena milla hominum de voluntate Pontif. Rom. 
crudeliter trucidata esse. [...] meretrix Babylonica [...] sic itaque Lupinum & Vulpinum habitum 
subinde commutat, qui hominum perniciem molitur Satan, in regno Pontificio.”  

55   I. m., 34: „Mentis denique oculis objiciatur miseranda illa & calidis deploranda lacrimis Persecutio 
Hungarica, ante quadriennium & quod excurrit a Lojolitis excitata. In qua Lutherani, inprimis 
ecclesiae Doctores, Scholarumque Rectores & Professores, quaesito Rebellionis praetextu, quam-
vis innocentissimi, ad Clericorum Concilium citati, & ad subscriptionem de officio suo deserendo 
compulsi sunt. Eorum alii professionis Evangelicae causa in vincula conjecti, alii triremibus durissi-
mis addicti, alii ad perpetuos carceres damnati, alii e regno, ut malefici & rebelles proscripti sunt & 
e civitatibus suis non extrusi modo, aut pulsi, sed furenter ejecti, bonis Fisco adjudicatis, Quorum 
plerique adhuc propter nomen Christi exules facti, incerta sede hinc inde per Germaniam vagantur. 
Ipsa vero Hungaria, miseriarum jam theatrum, quae Christo adhaeret signa sua non videt & 
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Krisztustól elhagyatottá vált az ország, hiszen a próféták és tudósai is hiányoznak 
immár.   

A 20. § meglepő módon erősen támadja a reformátusokat, szerinte a zwinglianu-
sok báránybőrben, de a róka ravaszságát és a farkas kegyetlenségét mutatják, róka 
öltözékében a békét, az egyetértést, uniót és a testvériséget a lutheránusokkal ugyan 
ismételten fecsegik, de íme megváltozó alakban állandóan az egyház színterein elő-
törnek, és a farkas kegyetlenségét magukra véve vassal, tűzzel, öldökléssel, vízzel 
az orthodoxokat üldözik. Kiválóan ábrázolta azokat a Szentlélek ecsetjével Mikeás 
prófétea 3:5, a következőképpen: [...] ezek azok, akik elámítják az én népemet, akik, 
ha van mit rágniok, békességet hirdetnek, az ellen, aki nem vet valamit a szájokba, 
hadat indítanak.56 (A latin szöveg itt alakít valamit a bibliai textuson, még gorom-
bábban elutasító: qui dentibus suis mordent, [...] sanctificant praelium.) Hogy hall-
gassak szörnyű vádaskodásaikról, szörnyű gyalázkodásaikról, szertelen nagy hazug-
ságaikról, amelyekkel a mi hitünket, az abban állhatatosakat üldözik és zaklatják. 
A pfalzi választófejedelemségből Tilemannus Heshusius és Jacobus Heilbrunnerus 
teológiai doktorok, akik a kálvinistáknak ellentmondtak, azonnal elűzték őket, 
akiket a következő időkben a lutheránus lelkipásztorok sokasága volt kényte-
len követni. Amikor a marburgi Heinrichus Leuchterus superintendens, Johannes 
Winckelmann és Balthasar Menzer teológiai doktorok és professzorok a kálvinis-
ták tantételeivel nem tudtak megegyezni, a helyükről elmozdították őket, egyházi és 
egyetemi tisztségeikből elűzték őket, emigrálni és más helyre távozni parancsolták. 
Még David Pareus irénizmusát is hazugnak nevezi, hiszen Móric hesseni tartomány-
grófot a lutheránusok elűzésére biztatta.57 Tudjuk, hogy ezek a mondatok a hesse-
ni tartománygrófságban megtörtént eseményekre utalnak, amikor 1605-ben Móric 
bevezette a Verbesserungswerk elnevezésű intézkedéssorozatát, amelynek része volt 
a marburgi egyetem és a hesseni egyházkormányzat, hitélet erőszakos kálvinista át-

Prophetis suis atque Doctoribus caret. Ast Deus tandem pro immensa sua misericordia causae suae 
patrocinium suscipiet, hostes fundet & confundet, & Ecclesiae suae afflictae opem exoptatissimam 
praestabit!”

56   I. m., 35: „Specimen ovillae seu potius vulpinae pellis & lupinae crudelitatis illustre exhibent 
quoque Zwingliani; Schemate enim vulpino tecti pacem, concordia, unionem & fraternitatem cum 
Lutheranis subinde crepant, sed ecce mutato statim habitu in proscenium Ecclesiae prosiliunt ver-
tumni, ac Lupina crudelitate assumpta, ferro, fune, igne, aqua Orthodoxos persequntur. Ut enim 
taceam immanes criminationes, horribilia convitia & enormia mendacia, quibus fidem nostram, 
ejusque constantes assertores insectantur & onerant [...]. Certe Sacramentarius Spiritus, exilis ac 
prosciptionibus aliisque similibus poenis ipso Antichristo Romano clementior hactenus vix exstitit.”

57   I. m., 36: „Varia in ipsa etiam Electorali Saxonia, satisque violenta molimina Crypto-Calvinianorum, 
pressurae denique, in aliis regionibus. Ex Palatinatu Simmerensi & Bipontino Tilemannus Heshusius 
& Jacobus Heilbrunnerus, Theologiae Doctores, quod Calvinianis contradicerent, ejecti sunt, quos 
subsequente tempore magnum Lutheranorum Pastorum numerus sequi debuit. Cumque Marpurgi 
Heinricus Leuchterus Superintend. Johannes Winckelmannus & Balthasar Menzerus Theol. 
Doctores & Professores in Calvinianorum postulata consentire nec vellent nec possent, loco moti, 
functionibus Ecclesiasticis & Academicis exuti, emigrare, alioque concedere jussi sunt. Multi ma-
gistratui suo funesta & sangvinaria consilia de extirpando Lutheranismo suppeditarunt. Sic enim 
Archi-Irenicus David Pareus, ad Landgravium Hassiae scribens eundem animat his verbis: Macte 
heros divine, age opus Domini, quod agis, fidenter, hoc est, ejice, exturba, proscribe Lutheranos ex 
ditionibus tuis.”
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alakítása.58 Az elüldözött professzorok ekkor hozták létre a giesseni egyetemet mint 
Gegenuniversitätet. Nem lehet elfelejteni Daniel Tossanus heidelbegi kálvinistának 
vad és istentelen szavait: Ha én római császár (nyilván német-római!) lennék, min-
denkinek kálvinistának kellene lennie! Hasonlóképpen nyilatkozott másutt: El kelle-
ne küldeni a lutheranusokat Indiába és Amerikába! Még Melanchthont is elmarasz-
talja Pilarik, aki félrevezetett sokakat, kétértelmű megállapításaival és túldíszített 
szavaival utat nyitott a kriptokálvinizmusnak.59 A jezsuitákat a lutheránusok fő el-
lenségének nevezi, akik az egész birodalomból el akarják távolítani azokat. A ke-
gyes vallásúak üldözésének legfontosabb hatóoka maga a Sátán.60 A zárófejezetben 
gyakorlatias kérdéseket vizsgál: el kell-e menekülnie az üldöztetések elől a lelkipász-
tornak? Hiszen a bárány is elmenekülhet a farkas elől. Azonban azt kell mérlegelni, 
hogyan őrizhető meg jobban Krisztus igéje. Harcukban sokan elnyerhetik a mártírok 
koronáját, amint az Magyarországon is történt. 

1682-ben jelent meg Lipcsében Georgious Lani Hermathena sive Orationes pane-
gyricae Diversi Argumenti című szónoklatgyűjteménye.61 Hermathena = Mercurius 
és Athéna, Minerva kettős szobra, tkp. Hermész és Athéna. Ezért látjuk a címlappal 
szemközt azt a metszetet, amely a két görög istent ábrázolja szokásos attribútumaik-
kal: vagyis Hermész bokáin, vállain kis szárnyacskák, kezében a kerükeion (követek 
kígyós botja), Pallasz Athéné fején sisakkal, egyik kezében dárdája, a másikban pedig 
a pajzs látható. 

Lani az exuláns-mártirológiai irodalomnak valóban egyik meghatározó, legbefo-
lyásosabb alakja lett, aki művek sokaságában tájékoztatta, alakította, mozgósította 
a németországi és hazai kulturális, konfesszionális nyilvánosságot, közvéleményt. 
Életműve még korántsem jelentőségéhez mérten ismert és föltárt, ahogyan azt Eva 
Kowalská legújabb és termékeny szempontokat felvető programtanulmánya is meg-
állapítja. Ez annál inkább indokolt, mivel nagyszámú nyomtatott műve mellett – ed-
dig még feldolgozatlan, alig ismert – kéziratos munkái is fennmaradtak. Az is látszik, 
hogy csak elfogulatlan nemzetközi összefogás révén juthatunk közelebb Lani élet-
művének jobb megismeréséhez és azon keresztül e kultúratudományi kérdéscsoport 

58   Vö. imre Mihály, A marburgi magyar peregrináció és a Verbesserungswerk kapcsolata = uő, 
Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmá-
ról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012 (Nemzet, egyház, művelődés, 7), 
197–217.

59   pilArik, 1676, 36: „Quam multas Ecclesias seduxerit Philippus Melanchthon, in Calvini partes infelici 
pertractus fato, sub formulis ambiguis & verborum cothurno, ejusmodi adornatis confessionibus, sub 
quibus sese Zwinglianismus occultare poterat & delitescere, dictum alibi est.” 

60   I. m., 42: „Ast quid hodie Jesuitae? Sane & illi suae crudelitati & saevitiae praetendunt salutem pub-
licam, subinde vociferantes, nullam tranquillitatem in Romano Imperio expectandam, nisi deletis 
Lutheranis. Causa efficiens principalis Persecutionis piorum est Diabolus [...].” 

61   RMK III 3197, változatlan lenyomata ugyanott, RMK III 3249. Lani életútját csak röviden te-
kintjük át. A Trencsén melletti Teplán született 1646-ban, szüleit korán elveszítette. Tanulmányait 
Trencsénben, Szakolcán, Szepesolasziban, Kisszebenben és Lőcsén végezte, majd Wittenbergbe pe-
regrinált, ekkor itt háromszor disputált. 1670-ben tért haza, Korponán lett tanár. Itt megtapasz-
talta a vallásüldözést, a pozsonyi törvényszék elé idézték és elítélték. Végigjárta a fogságot, 1675. 
április 29-én sikerült megszöknie Nápoly közelében, így elkerülte a gályarabságot. Hazatért, majd 
Szászországba vándorolt, Lipcsében telepedett le.



137

megválaszolásához.62 Szabadulása után, száműzetésében határozottan elutasította a 
„Reversalisten”, a reverzálist aláírók érveit és magyarázatát, amellyel a pozsonyi 
per idején lemondtak egyházi állásukról (papi, tanári hivatás), ezzel az egyházat és 
magát Krisztust súlyosan megsebezték. Műveiben kiterjedt polémiát folytat a katoli-
kus német közvéleményben megjelenő, a magyarországi pert elfogadó, azzal egytértő 
szerzőkkel, de a hazai szerzőkkel is hevesen vitázik (pl. Labsánszky).63 Amint eluta-
sítja a németországi exulánsok azon csoportját is, akik lemondanak elhagyott hazá-
juk egyházának és iskoláinak megtartásáról. Feltétlenül igaz Kowalská összegezése, 
miszerint Günther, Klesch és Lani művei saját korukban jelentősen hozzájárultak 
a felekezeti identitáson túl a magyar(országi) kulturális, történelmi identitás alak-
zatainak formálásához, diskurzusban tartásához. Mindez természetesen bonyolult 
interferenciarendszert működtetett az egyes nyelvek között is.64 Ezúttal ennek csak 
egy részletével foglalkozunk, olyan szónoklatot vizsgálunk, amely a gyászévtized le-
zárásaként visszatekintve összegzi az exilium, mártirium értelmezési változatait. 

Szerzője a legkülönfélébb tudományok számára eleségnek, tápláléknak szán-
ta munkáját. Minden fakultáson tanulók számára szerfölött hasznos. (Cum notis 
Rhetoricis et Philologicis Ex variarum Disciplinarum penu depromptis. Omniumque 
Facultatum Studiosis perquam utilibus.) Vagyis saját szerzői szándéka szerint bár-

62   koWalská, 2013, 1, 5: „Georg Lani (Láni), einer der jüngsten, entschlossensten, literär geschicktes-
ten und einflussreichsten Protagonisten des ungarischen Exils aus der Taruerdekade (1670–1681) 
wird im diesem Zusammenhang natürlich oft erwähnt. Er trat in den Vordergrund besonders als 
Autor eines zeitgenössischen „Bestsellers“, der die Öffentlichkeit in fast ganzem  protestantischem 
Europa mobilisierte und zu der Befreiung der Galeeren-Sklaven in Neapel  beitrug. Er verdient sich 
jedoch auch Blick aus der anderen Seite: man weisst nur wenig oder sogar fast nichts über seine 
weiteren Werke, Aktivitäten, Privatleben, Wirken in Deutschland und Rückwirkung in Ungarn [...]. 
Schon dadurch, dass er ständig im Kontakt mit breitem Korrespondentenkreis stand, in einem 
der wichtigsten Zentren des Luthertums und in der  Nähe der theologischen Authoritäten lebte 
und dazu noch auch immer die Heimat kontaktierte, als die dortige Kirche ihre neue Orientierung 
suchte, ist seine Person wert einer näheren und mehrseitigen Analyse. [...] Zuletzt wurde er zum 
Hauptdarsteller jener Exulanten, die sich als Märtyter bezeichneten. Er stand so in der Opposition 
zu seinen vorherigen Kollegen, die ins Exil auf Grund der Reversunterschrift gerieten und in Lanis 
Augen die Kirche und besonders Christus schwer verletzen.” Kurtzer und doch wahrhafftiger his-
torischer EXTRACT der grausamen und fast unerhörten Papistischen Gefängnüß. (S. l., 1675.) 
című munkájának több holland, angol, német és latin nyelvű kiadása volt. Lani műveinek még pon-
tos könyvészeti áttekintése sincs, ami pedig előfeltétele az életmű feltérképezésének. 

63   Lani még nyilván abban a tudatban volt, hogy Labsánszky a vitapartnere, holott az Kellio volt. Vö. 
az 52. jegyzet.

64   koWalská, 2007, 62: „[...] Sie formten das Bild des Exils, entweder indem sie es von problematischen 
Elementen reinigten oder es in eine Gestalt brachten, die für die Öffentlichkeit in Deutschland oder 
in Ungarn annehmbar war. Zugleich bestanden sie alle bis zu ihrem Tod auf ihrer Zugehörigkeit 
zu den Exulanten, und in ihren Publikationen unterstrichten sie auch ihre ungarische (Landes-) 
identität. Mit ihren indirekt oder direkt an die ungarischen Lutheraner gerichteten Schriften be-
teiligten sie sich an der Wahrung der konfessionellen Identität ihrer ehemaligen Glaubensgenossen. 
Obwohl nicht alle ihre Werke nach Ungarn eingeführt oder geschmuggelt wurden, spielten sie 
in dem erwähnten Prozess eine nicht unbedeutende Rolle. Die überstandenen Qualen wurden zu 
 einem starken Motivationselement, wenn es darum ging, das Bewusstsein von der Zugehörigkeit zur 
Exulantengemeinde sowie zur verlorenen Heimat aufrecht zu erhalten.” Ebben az esetben a szerző 
– bár nem használja, de – közel kerül a magyar korszakkutatásban jól ismert és használt „hungarus 
tudat” fogalomhoz (ungarische [Landes-] identität).
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mely fakultáson tanuló számára hasznos lehet a könyv, nemcsak teológusoknak 
készült, kifejezetten olvasmánynak szánta azokat szerzője. Ezt a széles körű tudo-
mányos megalapozottságot szolgálják az oratiók után álló igen hosszú retorikai és 
filológiai jegyzetek, amelyek majdnem azonos terjedelműek a szónoklattal. 

A kötet kilenc orációt tartalmaz: 1. a nemrég látott üstökösről, 2. a Szentháromság 
misztériumáról, 3. a germán Hercules, Luther, és a római szörnyeteg, a római pápa 
párviadaláról, 4. a peregrináció hasznosságáról, 5. a nyilvános iskoláknak a fontos-
ságáról, 6. a mártiriumról, 7. a száműzetésről, 8. a halálról, 9. a dögvész eredetéről 
és okairól. Néhány esetben a cím után tájékoztat bennünket a szerző arról, hogy szó-
noklata hol és mikor hangzott el. A III. (a római pápáról és Lutherról szóló) Lipcsében 
hangzott el 1681. október 30-án: Oratio Panegyrica De Duello Herculis Germanici & 
Monstri Romani, h. e. B. Lutheri & Papae. Habita est Memoriter Lipsiae in Templo 
Paulino. Ennek retorikai meghatározását is adja: Oratio Panegyrica. A IV. oratio még 
1667-ben Lőcsén hangzott el: De Utilitate & Necessitate Peregrinationis  címmel,  
Habita est Leutschoviae in superiori Hungaria. Ez a szónoklat wittenbergi peregriná-

6. ábra. Georgius Lani művének címlapja
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ciójára készülve hangzott el, amely elméleti felkészülés volt egyetemjárására. Három 
kulcsfogalmat jelöl meg peregrinációja céljaként: Prudentia, Scientia és Mores.65 Az 
Epistola Dedicatoria arról beszél, hogy az Exiliumban, még ha fegyverek is üldöztek 
el bennünket hazánkból, nem uralkodhat el rajtunk a rest otium, de továbbra is áldo-
zatokat kell hoznunk a patriáért, az iskola és egyház ügyeinek segítéséért.

Már az I. oratiónak van magyar vonatkozása, mert az üstököst baljós előjelként 
értelmező szónoklat felidézi a várnai csatát, amelynek a kezdetén látszott a fenyegető 
égi jel. Természetesen előkerül a hagyományos protestáns polemikus argumentum, a 
pápista szószegés és Cesarini bíboros szerepe ebben. (Pugnae, quae instinctu Papae.) 
Bonfini és más források alapján részletesen beszámol a csata körülményeiről, a hit-
szegőkre büntetést kérő szultán szavairól, Hunyadi János meneküléséről, a király és 
Cesarini haláláról. Lani úgy tudja, UIászló király sírjára epigrammát írtak, amely a 
pápista hitszegésre figyelmeztet; itt közli azt az epigrammát, amelyet a 17. században 
sokan publikáltak:

Romulidae Cannas, ego Varnas clade notavi,
Discite mortales non temerare fidem.

Me nisi Pontifices jussissent rumpere fidem,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.66

A VI. oratio a mártíriumról szól. A szerző a szónoklat értelmezésének megköny-
nyítésére a margón közli az éppen akkor használt retorikai fogalom nevét, így sűrű 
értelmezői fogalmi háló kíséri az oratio szövegét. Hangsúlyosan törekszik arra, hogy 
a beszédművészet, retorika eszközei itt minél összetettebben érvényesüljenek, annak 
fogalmait, értelmezői rendszerét, terminológiáját következetesen feltünteti a mar-
gón. (Exordium, aetiologia, propositio, captatio benevolentiae, anaphora, metapho-
ra, confirmatio argumenti, epanorthosis, isocola, pathopoeia, epistrophe, antitheta, 
polisyndeton, epihonema, polyptoton, interrogatio, anadiplosis, epizeuxis, hypoti-
posis, paronomasia, symploce, exclamatio, comparatio, interrogatio, allegoria, acu-
men, merismos, asyndeton, etc.) Gondolatmenetében ugyancsak erősen érvényesíti a 
szinkretizmus eszközeit: bőségesen idéz antik szerzők műveiből.

65   lANi, i. m., 175: „Tria sic sibi proponant oportet, Prudentiam, Scientiam, & Mores, quae omnia 
exteras oras perlustrantibus peregrinatio, si consilio, si rite instituta, adferre debet.”

66   lANi, i. m., 38–40. Lani nem nevezi meg forrását, de tudjuk, hogy a 16–17. században igen sokan – 
hazaiak és külföldiek – közölték az epigrammát, mindenki a várnai csatához és UIászlóhoz kapcsol-
ja. A szerző még azt is tudni véli, hogy a Cesarinit megölő Gregorius Sarmosam milyen szavakkal 
küldte pokolra Cesarinit. (I nunc Juliane & dic Regi tuo apud inferos, Haereticis fidem non esse 
servandam.) Lani az epigramma szövegét apró változtatásokkal közli. Először 1646-ban Szilágyi 
Benjámin István tulajdonította a verset Janus Pannonius művének. A 17. századi magyar szerzők kö-
zül többen magyarra is fordították a verset, Janus Pannoniusnak tulajdonítva azt. Egészen a 20. szá-
zad közepéig tartotta magát a Janus szerzőségét védelmező álláspont. Erről a legújabb összefoglalást 
és szövegkritikai tanulmányt Szentmártoni Szabó Géza írta. Ebből kiderül, hogy a valódi szerző 
Christophorus Manlius 16. századi német humanista költő műve: „ROMULIDAE CANNAS”, 
avagy egy ál-Janus Pannonius-vers utóélete, eredeti szövege és valódi szerzője = Convivium Pajorin 
Klára 70. születésnapjára, szerk. békés Enikő és tegyey Imre, Debrecen – Budapest, Debreceni 
Egyetemi Kiadó, 2012, 183–194. 
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Úgy akar beszélni a mártíriumról, hogy emlékezik saját bilincseire és fogságára, 
amelyeket kénytelen volt elszenvedni Krisztusért 1674-ben: azt a keveset, amit el-
mondok a mártíriumról Krisztusnak, egyedüli és védelmezőnknek és szabadítónk-
nak a dicsőségére és ékességére mondom most el.67 A mártírok a bűntelen élet szép-
ségéből származnak, születnek a szent életű férfiak ivadékaiból. Már az apostolok 
példájukkal a Sátán kegyetlensége, minden türannosz és minden gyötrelem ellen 
lelkük nagyságával és hevületével harcoltak. A test vad szenvedéseit alázattal és 
könnyen elhárították és azokon felülkerekedtek. Pálnak a kardot, Andrásnak a ke-
resztet, Jakabnak a husángot, Simonnak a fűrészt, Tamásnak a lándzsát, Máténak 
a bárdot kellett elviselnie erős lélekkel, amelynek mi már a gondolatától is megret-
tenünk. Ezért is kell nekünk az apostolokat a legnagyobb mártírok közé számíta-
nunk. Akikben mit csodálunk inkább? Szívükben az állhatatosságot, az imádságban 
az alázatot, vagy mindkettőben Istent? Megvetették a türannoszokat, mert az élethez 
nem ragaszkodtak. Nem az élethez ragaszkodtak, hanem Istent szerették, nem azért, 
hogy maguknak a gyötrelmekből valamely gyümölcsöt szerezzenek, de hogy Krisztus 
nekik vezetőjük és védelmező díszük legyen, továbbá a legédesebb dicsőséget néki 
szenteljék. Ó, ti boldog Apostolok, akik a véreteket azért ontottátok, aki korábban 
maga a saját vérét ontotta értetek, akik a természetnek kijáró halált az élet alkotójá-
ért leginkább visszaadtátok. Ki tudná megszámolni azokat, akik ezeknek nyomába 
léptek, mártírok a dicsőséghez, hitvallók az örökkévalósághoz? Tacitust és Juvenalist 
idézi, akik megörökítették a keresztények kínzatásait.68 Különösen az óegyház már-
tírjairól ír részletesen Lani, az egyes római császárokhoz köthető nagy üldözési hul-
lámokat idézi fel Eusebiusra hivatkozva. A karthágói mártírok történetét részlete-
zi, tündöklő seregnek nevezi azokat, akikről írta 13. himnuszát Prudentius, aminek 
szövegét hosszasan idézi. Az égi hazáért vállalta a szenvedést Laurentius, Cyprianus 
és Polycarpus, Irenaeus, amikor kitartottak Krisztus hite mellett és nem engedtek a 
bálványimádásnak: a szirének hangját és Cyrce méregpoharát elutasították. A már-
tíromság koronája fordítja a bosszúságot gyönyörűségbe, gyönyörűségbe fordítot-
ták, a gyalázatot tisztességre, a kínzásokat örömre. Az a száműzetéssel barátságos 
otthont, a keresztfával győzedelmet, a halállal diadalt nyer. Ahogyan a legkeserűbb 
virágokból a méhek a legédesebb mézet összegyűjtik, így a mártírok a gyötrelmek-
nek a keserűségéből az elrejtett kincsnek, az örök dicsőségnek az édességét élvezik.69 

67   I. m., 223: „Quae ego tacito animi mei sensu perpendens existimavi me opere pretium facturum esse, 
si memor vinculorum meorum, quae ob Christum me pati Anno post millesimum & sexcentesimum 
septuagesimo quarto oportuit, pauca de Martytio ad solius Christi Assertoris & Liberatoris nostri 
gloriam atque decus nunc verbo fecero.”

68   I. m., 227: „Atrocissimum supplicii genus erat, dum misera Christianorum cohors ad stipitem al-
ligata noctu instar lychnorum ustularetur, cujus & scriptor Ethnicus Cornelius Tacitus his verbis 
meminit: Pereuntibus (scil. Christianis) addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum 
interirent, aut crucibus affixi, aut flammandi, atque ubi defecisset, dies iisdem in usum nocturni 
luminis urerentur.”

69   I. m., 230: „Haec quippe Corona efficit ut carbones igniti Martyribus fiant refrigerium, perse-
cutiones exercitium, infirmitates medicina. Illa molestias vertit in delicias, infamiam in honorem, 
tormenta in voluptates. Illa exiliis jucundum domicilium, crucibus victoriam, mortibus conciliat 
triumphum. Nimirum sicut ex amarissimo thymo apes dulcissima mella colligunt, ita martyres ex 
tribulationum amaritudine aeternae gloriae absconditique thesauri svavitatem decerpunt.”
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A római császárok után a római pápák lettek az igaz keresztények üldözői, mígnem 
fellépett Luther. A Lutherig vezető korszak igen vázlatos, nagy üldözések sújtották 
Germaniát, Bohemiát, Ausztriát, Stiriát, Carinthiát, amelyek a szerzetesek kezébe 
kerültek prédaként, amint Magyarország is.70  

Természetesen – amint az várható volt – önálló részben idézi fel a magyarországi 
üldöztetés és mártírium emlékezetét. (A margóra oda is írja: Hungarica persecutio 
A. 1674.) Magyarország korábbi topikus jellemzői közül megjelenik a keresztény-
ség védőbástyája gondolat (totius Christianitatis antemurale & propugnaculum).71 
Sirassuk meg a tűzzel, zsákmánnyal elpusztított Hungariát. Hungaria maga az egész 
kereszténységnek bástyája és védőfala. Jaj, az egész Európa végképpen emberi vérben 
áll, a folyók a legyilkoltak vérétől tajtékzanak, a mezőkön a vadul lemészároltak 
halmai emelkednek. A mostani pápai kegyetlenkedések szörnyűbbek, mint hajdan 
a keresztények üldözése Néró korában. El fog jönni a végzetes óra, te vad katolikus 
egyház, te pápa, amikor Magyarországon a kegyetlenséget, annyi felkoncolt polgár-
nak a meggyilkolását, annyi termőföldnek az elpusztítását, annyi városnak a kegyet-
len kifosztását, annyi várnak a lerombolását, annyi lelkésznek a bebörtönzését, sőt a 
gályákra történő elhurcolását büntetéssel és vérrel megfizeted. Így ugyanis elhat ma a 
nyomorultul meggyilkolt lakosok hangos kiáltása az égbe, az elüldözött lelkészeké a 
száműzetésben, a karddal legyilkolt gyermekeké, a házastársuktól elüldözött férjeké. 
A legelvetemültebb gyűlöletnek a templomai és szentélyei vádolnak téged, a jogtipró 
törvények, a bemocskolt igazság, a meggyalázott hit, a te mindennapi gaztetteid vál-
nak nyilvánvalóvá.72  

Rendszeresen használja az aposztrophé eszközét, sokszor a pápa, vagy általá-
ban a protestantizmus üldözői a megszólítottak: truculentissime Clere, Te arguunt. 
Gyakori a fenyegető hang: persolves – megfizeted. A szónoklat tulajdonképpen így 
a (törvényszéki beszéd) a genus iudicialie, azon belül az accusatio, vagyis a vádbe-

70   A Desolatam Bohemiam kifejezés magyarázatára felhasználja Comenius Historia Persecutio num 
Ecclesiae Bohemicae c. 1648-ban megjelent művét. Ugyanígy a közelmúlt németországi vallási 
üldöztetéseinek leírására hivatkozik a harmincéves háborúra: Quod factum est in bello tricennali...

71   I. m., 231–232: „ [...] deflemus vastatam incendiis rapinis, depopulationibus Hungariam, Hungariam, 
inquam, illud totius Christianitatis antemurale & propognaculum. Eheu! universa pene Europa 
humano stagnat, sanguine, aestuant caesorum cruore flumina, redundant trucidatorum corporum 
acervis agri. Admoventur miserorum hominum jugulis Carnificum enses, evertuntur suis fortunis 
miseri Cives, patiuntur castis corporibus stuprum foeminae, necantur in parentum complexu infan-
tes pueri, urbes, villaeque in pulveris habitum convertuntur. Quos non absumsit hostile ferrum, eos 
superstes Neronis Papalis truculenti sive fame in carceribus confectos, sive verberum & laborum 
servilium metu exanimatos vitem morte ipsa miseriorem vivere & Maosi Deo invitum cultum praes-
tare Manlianis adigit imperiis.”

72   I. m., 233: „Sed aderit, aliquando laeta illa, dies, crede mihi o truculentissime Papa, quando mise-
rorum Martyrum profusum innocue sangvinem centuplo cum foenore ac funere rependes. Aderit, 
inquam, fatalis hora, truculentissime Clere, quando exercitam in Hungaria crudelitatem, tot 
Civium, trucidatorum accumulatas neces, tot agrorum devastationes, tot Civitatum impias direp-
tiones, tot arcium demolitiones, tot Pastorum ad carceres, imo ad Triremes raptationes, pari supp-
licio & sanguine persolves. It enim quotidie clamor coelo misere cadentium incolarum, pulsorum in 
exilium Pastorum, ferro jugulatorum infantum, a maritis sejunctarum conjugum. Fana & delubra 
scelestissimi furoris Te arguunt, violatae leges, contaminata veritas, polluta Fides, tuum indies fla-
gitium accusant.”
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széd jellemzőit mutatja következetesen: tuum indies flagitium accusant – a te gaztet-
teid naponta vádolnak. Dühödt aposztrophéval fordul a pápához, és jósolja, hogy 
a mártírok ártatlanul kiontott vérét és szenvedéseit százféleképpen, kamatostul és 
pusztulással fogják visszafizetni. A nyomaték kedvéért még odaírja a margóra is: 
a futura Papae ruina, talionis poena afficiendi. Új jelenség a mártirológiai témájú 
írások sorában az erős polemikus, Róma-ellenes hang, sőt szenvedélyes vádbeszéd. 
A másik retorikai genus a demonstrativum, amely érvényesül a szónoklatban, főként 
a laudatio jellemzői a meghatározók. Apokaliptikus értelmezéssel az Antikrisztus 
lesz a római pápa, a babiloni szajha (meretrix Babylonica), akinek hatalma azonban 
ledűl és megsemmisül. Húszsoros, hexameterekben írott verses feldolgozása követke-
zik a Jelenések könyve 18. 6. és k. versei alapján, amely szinte látomásszerűen beszél 
a gonosz meglakolásáról és pusztulásáról, a szenvedők megjutalmazásáról. (A vers 
nyilván Lani szerzeménye, aki másutt is gyakorlott költőnek bizonyult.)

Határozottan különbséget tesz azonban a mártírium két formája között. Az egyik 
a mártírium vértelen formája, Krisztus hitvallói vérüket nem ontják, de Krisztusért 
és az evangélium igazságáért sok méltatlanságot, rágalmat, megaláztatást, börtönt, 
száműzetést és végtelenül sok más veszedelemet erős lélekkel magukra vesznek és 
eltűrnek. A mártírium másik formája a véres, akik így szabadon a zsarnokok előtt 
is Krisztust megvallják úgy, hogy azzal a cselekedettel nemcsak minden javukat ve-
tik meg, de életüket áldozzák és vérüket ontják. Augustinust, Cyprianust idézi meg-
erősítésként. Ugyanis mártírok azok, akik a Krisztusról való bizonyságtétel miatt a 
különböző szenvedések által megtöretnek, és mindhalálig az igazságért harcolnak.73 
A szónoklat befejezése átcsap a prédikáció jellemzőibe, majd az imádság hangja szó-
lal meg. Ó, jöjj, Uram Jézus, ó, jöjj és ne késlekedj! (Veni, o Domine Jesu, veni & 
noli tardare.)

Lani szónoklata tíz évvel a pozsonyi per után született, azt olvasmánynak szánta. 
Ekkorra már távolabb kerültek a drámai események, saját léttörténete alig jelenik 
meg az oratióban. A hajdani kegyetlen konfliktusból a kíméletlen Róma-ellenesség 
marad meg, de a mártírium történeti bemutatása inkább az óegyházra, a római korra 
korlátozódik. A középkor és a reformáció időszaka, a protestantizmust sújtó val-
lásüldözés históriai pontosságú rajza elmarad. A magyar protestantizmus üldözé-
se szinte egyedül jelentíti meg a persecutiót és a mártírium, exilium szenvedéseit, 
azonban egyáltalán nem érzékeltet bármely elkülönülést vagy sérelmet a hitújítás 
felekezetei között. A nagy retorikai apparátus erős szinkretizmust működtet, amely 
széles ókori kulturális kontextusban szólaltaja meg tárgyát. Ebben a tekintetben ez 
a szónoklat is messze elmozdul Lani korábbi mártirológiai és polemikus műveitől.

73   I. m., 240–241: „Duae vulgo constituuntur specis Martyrii. Unum Incruentum, quod eorum est 
Confessorum Chtisti, qui sangvinem quidem non fundunt, sed pro Christo & veritate Evangelii 
multa indigna, calumnias, ignominiam, carceres, exilia & infinita alia pericula forti subeunt & sus-
tinent animo, parati ipsam quoque subire mortem, si ita Deus velit, & necessitas ferat. Alterum est 
Cruentum, eorum, qui ita libere Christum eorum Tyrannis proficentur, ut ipso actu non bona modo 
omnia negligant, sed & vitam ac sangvinem profundant. [...] Martyres enim sunt, inquit Augustinus, 
qui propter testimonium Christi, diversis passionibus debilitati sunt, & usque ad mortem pro veri-
tate decertarunt.” 
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*

Az áttekintett művek mindegyike a persecutio decennalis időszakában született, 
prédikációk és orációk, szerzőik valamiképpen a hazai vallásüldözés elszenvedői, 
műveik erre adott válaszként értelmezhetők. A választott műfaj valamely  reflexiós 
szándék kifejezője, amellyel értelmezik személyes léttörténetük adott eseményso-
rát, felekezeti identitásukat, történelmi, kulturális önazonosságukat. Teszik ezt úgy, 
hogy a kulturális nyilvánosság eszközrendszereit, médiumait használják fel szándé-
kuk kifejezésére, vagyis megalkotnak egy-egy narratívát, amely a közösségi kultu-
rális emlékezet részeként hat és működik. Egyenként vizsgálva a műveket jól látszik, 
hogy erőteljes divergenciák érvényesülnek azokban, amelyek számos eszmetörté-
neti, irodalom- és kultúratudományi jellemzővel rendelkeznek. Ez a bő másfél év-
tized a hazai protestantizmus történetében nagyon összetett folyamatok időszaka, 
amelyben felekezetek, nyelvek, identitások eddig még kellően nem vizsgált jelentés-
hálózata alakult ki, de már ezek megválaszolására egyedül nem alkalmas a korábbi 
egyháztörténeti hagyomány. Az akkor még viszonylagos egységben létező és érvé-
nyesülő „hungarus tudat” erőteljes átalakulás előtt áll, amelynek részfolyamatai 
ennek az évtizednek az irodalmi műveltségében – széles körű kutatói összefogás 
segítségével – jól megragadhatók lehetnek a további kutatás során. 
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a konverzió nyelve?  

a misztika nyelvhasználata otrokocsi Fóris Ferenc  

iSten előtt járóknak tökélleteSSége című művéBen

I.

Lényegében alighanem a mai napig igaza van Bán Imre 1940-es Otrokocsi Fóris 
Ferencről írott tanulmányának: „Otrokocsi Fóris Ferenc a magyar protestáns múlt-
nak mindmáig szomorúan talányos alakja: gályarab prédikátor, aki a testi-lelki 
szenvedések életet, ideget, szellemet emésztő kohójában Illyés zord erejével, Dániel 
imádságos alázatával tudott megállani, de aki őszülő fővel, hajlott vállal önként 
hagyja ott atyái hitét s használja tollát a korábban oly lángoló meggyőződéssel kép-
viselt igazság ellen [...] de mindmáig és örökre érthetetlen marad az, hogy a mártí-
rok töviskoszorúját fel tudta cserélni a római egyetem doktori kalapjával.”1 Most 
sem ígérjük, hogy erre a valóban összetett és nehezen kideríthető talányra választ 
adunk, de egyetlen kötete vizsgálatával próbáljuk értelmezni a konverzió után szü-
letett első magyar nyelvű művének néhány jellemzőjét.2

1   otrokoCsi foris Ferenc, Hálaadó és könyörgő imádságai, Bán Imre tanulmányával, Budapest, 1940, 
29. A szerző nevének írásmódja változó, a Fóris hosszú, de rövid alakkal is – Foris – előfordul, maga 
a szerző is használta mindkét alakban.

2   A kérdésről legújabban: kNApp Éva, Ismeretlen források Otrokocsi Foris Ferenc katolizálásának 
kérdéséhez, Magyar Könyvszemle, 2006, 2. sz., 201–217. Új források alapján új adalékokat sora-
koztat fel a szerző a katolizálás eseményeiről, Otrokocsi könyvtárának történetéről, kéziratainak sor-
sáról. Csak sajnálhatjuk, hogy a magyar irodalom- és kultúratudományban nincsenek olyan kutatási 
irányok, amelyek a nemzetközi kora újkori konverziókutatásban már léteznek és működnek, mint 
például a lipcsei egyetemen a Geisteswissenschaftliches Zentrum [GWZO] (Gescichte und Kultur 
Ostmitteleuropas). Ennek egyik projektje ezt a témakört célozta meg: Konfession und Konversion. 
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Nem kétséges, hogy a magyar egyházi irodalomban Otrokocsi Fóris Ferenc életmű-
ve a legjelentősebbek közé tartozik abban a vonatkozásban is, hogy rendkívüli életút-
ja jelentős művek sorozatát hozta létre. A kutatás azonban a mai napig aszimmetri-
kus maradt, a rendkívüli életút megrendítő és látványos eseményei inkább ismertek, 
mint a művek. A konverzió eseménye, eseménysora nem ragadható meg egyetlen 
műben, hanem művek sorozatában találjuk meg az összetett folyamat részjelensé-
geit. 1694 augusztusában, Nagyszombatban teszi le a katolikus hitvallást, ezzel a 
nyilvánosság előtt demonstrálja a hitváltást. Amennyiben ezt a dátumot valamilyen 
időtengelynek fogadjuk el, amely élesen felosztja az életművet, úgy meg kell vizsgál-
ni az ante és a post conversionem keletkezett műveket önmagukban és egymáshoz 
viszonyuló belső szerkezetükben. Ismeretes, hogy Otrokocsi életművének nagyobbik 
része latin nyelvű, a kisebbik magyar. E konverziós eseménysorozatnak volt egy spi-
rituális belső története, amelynek utólagos és rekonstruált rajzát több művének kü-
lönböző részletében figyelhetjük meg, amelyet kizárólag latinul beszél el a szerzője. 
Ezek a művek kivétel nélkül mind Nagyszombatban jelentek meg. Az életmű korábbi 
latin nyelvű része – amikor a szerzőjük még protestáns volt – Hollandiában jelent 
meg, Franekerben, Utrechtben, Amszterdamban, vagyis a nyugat-európai kulturális 
nyilvánosság közegében.

1682-ben jelent meg a Kereszt alatt nyögő magyar Izraelnek Hála-adó és könyör-
gő imádságai, amelynek darabjait gályarabságból való szabadulása után kezdte írni 
még 1676-ban, amelyet folyamatosan bővített. Az Idvességes beszélgetések Némelly 
válogatott Szent Irásbéli helyekruel című testesebb kötet 1683-ban látott napvilá-
got már Gyöngyösön született prédikációiból válogatva. 1694-ig, vagyis a konverzió 
 évéig más magyar nyelvű művet nem publikál Otrokocsi. Az 1694 előtt írott latin 
nyelvű művei részben még harciasan protestáns hitvédő jellegűek (a kéziratban ma-
radt Furor Bestiae, a kinyomtatott Apocalyptica tuba quinta), részben a felekezeti 
béke irányába tájékozódnak (Eirénikon), vagy hatalmas nyelvészeti-történeti-teoló-
giai búvárkodás, mint az Origines Hungaricae. Katolizálásának évében két magyar 
nyelvű munkát is kiad, ezek közül azonban csak az egyik maradt ránk: ez az El te-
velyedett juhnak fel keresése [...] (A tévelygő juhról való Praedikatzio), amely 1694. 
augusztus 29-én hangzott el Nagyszombatban, a Szent Miklós-templom előtt.3 

Ez a műve az áttérés nyilvános, ünnepi alkalmáról beszél tulajdonképpen prédi-
káció formájában, amely a konverzió reprezentációs eseményeként értelmezhető, két 
legfontosabb eleme a nyilvánosság előtti vallástétel és a bűnbánat: „En annak okaert 
mostan ez jeles Solemnitásban, ide közönséges helyre, illy nagy Méltóságok és egyéb 
külömb külömb féle Rendeknek tekinteti eleiben, mindeneknek felette a’ minden tit-
kokat tudó Isten-előtt, az élőknek és holtaknak Bírája előtt álván, illy véggel, hogy ez 
helynek magamra szabásával (a’mennyiben engem illet) az egész Világon lévő minden 
el-tévelyedett juhokat, jó példámmal, tudni-illik közönséges Professiómmal (Vallás-
tételemmel) és igaz Poenitentia-tartásomnak, ez közönséges Professio által való 

Konfigurationen, Praktiken und Medien konfessioneller Grenzüberschreitungen in Mittel- und 
Osteuropa 1560–1700. címmel. 

3   Borovi József tette közzé interneten gAllA Ferenc, Otrokocsi Fóris Ferenc gályarab Rómában című 
kéziratban maradt tanulmányát: http://www.c3.hu/~mev/tartalom/98_1_2/galla.htm.8. Az írás szá-
mos fontos megállapítást, eredményt tartalmaz a római útról, annak forrásait deríti fel és értelmezi.
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meg-bizonyításával, az Istenhez való igaz meg-térésre fel-serkencsek [...]”4 Korábbi 
protestantizmusa, saját prédikátori múltja és tevékenysége is a heves bűnbánat és 
megvetés, elutasítás tárgyaként jelenik meg, amelynek részét képezik addig írott mű-
vei is; mostani professióját e napon való újjászületésnek tekinti: „[...] én ennek-előtte 
lelki bolondságbúl s-tudatlanságbúl, praedicálásimmal s-irásimmal boszszontottam 
s-néminémű-képpen öldöztem az Istennek igaz Anya-szent-egyházát, és azokat a’ 
drága lelki jókat, mellyeket Isten velem közlött vólt, haszontalanságra vesztegettem 
s tékozlottam el az Anya-szent-egyháznak ellenségi között, és kénszeríttettem közöt-
tök Disznóknak, az az utálatos és rendetlen életűeknek, egy mást mocskolóknak s 
mardosóknak Pasztorává s-Igazgatójává lenni, magam penig még azon utálatos álla-
tokhoz hasonló embereknek eledelével sem elégedhettem meg; az az nem tölthettem 
ugyan meg elmémet a’ közöttök való társalkodassal és szorgalmatos forgolódással, 
a’ mint kivántam volna; noha ezt is Isten nagy javamra cselekedte [...]. Mostan azért 
Istennek Anya-szent-egyháza, én szerelmes és igaz Anyám, ki e’ mai napon szültél 
engemet, Istennek kegyelmes igazgatásábúl, Istennek sokszori alazatos meg-követése 
után, nagy alazatossan kérlek tégedet, ennékem minden fogyatkozásimrúl, ugy mint 
észre tért hüséges Fiadnak meg-bocsáss.”5 (Megjegyzendő, hogy korábbi protestan-
tizmusának ilyen mérvű és hevületű becsmérlése ritka kivételnek számít, amit másutt 
később sem tapasztalunk Otrokocsinál.) 

Arra is fogadalmat tesz, mindent elkövet megtalált hitének képviseletére, oltalma-
zására mások ellen, ha kell, kemény csatában és küzdelemben. „Imé én-is szentül és 
tiszta jó lelki ismérettel igérem s ajánlom magamat a’ mennyei kegyelem által, hogy 
valamint buzgottam az előtt a’ Protestansoknak, s-leg-közelebb a’ Reformátusoknak 
nevét viselőknek óltalmazásában; ugy ennek-utánna, sok ezerszerte és meg mondha-
tatlan-képpen inkáb fogok buzgani (azon fellyebb említett Istenemnek mennyei ke-
gyelme által), a Catholica Anya-szent-egyháznak tiszta jó lelkiismérettel, tudni-illik 
mind a’ sz. békességnek, mind penig a’hol és mikor kivántatik a’ szent buzgásnak és 
szent ellenkezésnek s-keménykedésnek Lelkével való óltalmazásában minden ellen-
ségi ellen; annak felette, minden eddig írt és világra bocsátott aprólék munkáimat, 
(a’mellyeket tudni-illik, néhai értetlen buzgásombul a’ Catholica Anya szent-egyház 
ellen írtam; mert vadnak némelly Praedicatioim közönséges lelki haszonra valók); 
kész lészek az ő idejében revidealni, és a’ Catholica Hit szerint azokat corrigalni és 
conformalni.”6 

Ez az elhatározás – nyilvános konverziója utáni – gyökeresen átalakítandó alko-
tói programjának bejelentése, amelynek megvalósítása valóban a következő évek fo-
lyamán született műveiben történik meg. Itt korábban írott műveinek csoportjára 
utal: minden protestáns szellemű munkájára gondolhatunk, amelyeknek szemléletét 
újak írásával kívánja megcáfolni, illetve korrigálni (revidealni, corrigalni és confor-

4   El tevelyedett juhnak fel keresése [...] (A tévelygő juhról való Praedikatzio), RMK I 1465. H 878 I 
jelzetű unikum példányát a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában tanulmányoz-
tuk: 2. (Az utolsó lapok hiányoznak.) A prédikáció jellege markánsan kirajzolódik abban is, hogy 
szabályosan alkalmazza a textushasználatot; kiindulásként ugyanúgy, mint a szöveg egészében – 
több lépésben – megfigyelhető ez a módszer. 

5  Uo., 15. 
6  Uo., 16.
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malni). Már elkészült, „lelki haszonra való” prédikációkat is emleget, aminek a ki-
adása ugyan szándékában állhatott, ezek megjelentetésére azonban nem került sor. 
Korábbi életművében valóban publikált egy magyar prédikációskötetet (Idvességes 
Beszélgetések, Némelly válogatott Szent Irásbéli helyekruel); valószínű, hogy tervezte 
katolikus szemléletű prédikációk kiadását, ez azonban elmaradt.7 Ennek legfőbb ma-
gyarázata az lehetett, hogy maga katolizálása után – több okból következően – soha 
nem töltött be papi állást, így prédikációs tevékenységet sem folytatott. Tehát sem 
kommunikációs tere, sem feltétele nem volt magyar nyelvű prédikációk írására. Latin 
nyelvű értekező, tudományos, polemikus munkái annál nagyobb számban jelentek 
meg, de más kommunikációs térben és szándékkal, mint az a prédikációkra jellem-
ző. A protestáns Otrokocsi életművében is kisebb jelentőségű volt a magyar nyelvű 
prédikáció, viharos életútja során sokkal inkább a nemzetközi nyilvánosságnak szánt 
latin nyelvű műveket részesítette előnyben.

Felekezetváltásának okát az „Isteni belső szózat” meghallásával magyarázza, 
amelyhez leggyakrabban Szent Ágostont (Confessiones) és Kempis Tamást (De 
Imitatione Christi) idézi. „Bezzeg immár attúl fogván nagy szorgalmatossággal fi-
gyelmezett arra, (a’mint a kegyelemnek mértéke engedte,) mit mond belől néki Isten 
ama’ szó által, mellyet Sz. Ágoston a’ szívet illető, s belöl beszélgető Bölcsességnek, 
Thomas Kempis penig Christusnak belső szavának nevez [...] így szóll Sz. Agoston, 
„Quid est illud, quod interlucet mihi, & percutit cor meum sine laesione, & inhor-
resco, & inardesco: inhorresco, in quantum dissimilis ei sum; inardesco, in quantum 
similis ei sum: mellyek Magyarúl így folynak: Micsoda az (ugy mond) a’mely közben 
vilagoskodik énnékem, és meg-illeti az én szívemet minden meg-sértődés nélkül, és 
meg iszszonyodom (belé), és fel-gerjedek; meg-iszonyodom, a’mennyiben nem va-
gyok ahhoz hasonló (tudi-illik a’ belöl tanító örökké való bölcsességhez az Isten 
Fiához), fel-gerjedek, a’mennyiben ahhoz hasonló vagyok.” Odább menvén így szóll 
mindgyárt errül a’ belső Szózatrúl [...] Thomas Kempis a’ többi között: [...] Meg-
hallom (úgy mond) mit szóllyon én bennem az Ur Isten. Bóldog a’ Lélek, melly az 
Urat hallya magában szóllani, és az ő szájábul vészi a’ Vigasztalásnak igéjét. Meg 
egy-kevéssel odább: [...] Bóldogok valóban a’ fülek, a’ mellyek nem a’ kívül zengő 
szót, hanem belöl halgattyák a’ tanító igasságot. Bóldogok a’ szemek, mellyek a’ 
kívül valókra bé-zárultattak, a’ belsőkre penig figyelmetesek [...]. Oda alább penig 
ezt-is ki-fejezi világosan, melly igen szélessen és közönségesen ki-terjedő légyen ez 
az Isteni belső szózat, noha azt igen kevesen veszik észre, hogy Istentül való légyen, 
és annál kevesebbek, a’kik véle jól tudnának élni.”8 Az idézett szerzők közül Szent 
7   Ugyanerre a tervére vonatkozik az Apologeticum bonae conscientiae testimonium de Pacifico suo 

Studio című művének egy fordulata: „[...] ut suo tempore, vicibus diversis, tum ex concionibus, (si 
quando Deo placuerit, ut viva voce alios docere possim), tum ex scriptis meis, ac praecipue ex his, 
(si quando Deus daturus est modum, quo meditationes de Pace toties memorata, in ordinem justum 
redigere, praeparare atque typis exarare queam), rite intelligere possint, quibus, quantique momenti 
argumentis in re tam ardua motus sum [...]” Igaz, itt a kellő időben, élőszóban – viva voce – elmon-
dott, mások tanítására szánt prédikációi mellett más, nyomtatott műveket is tervez, amelyekben 
előadja majd olvasóinak azokat az érveit, amelyek őt annyira megindították, hogy a hitváltás útjára 
lépett. B2v Nagyszombat, 1694, RMK II 1789. Az ELTE Egyetemi Könyvtárának RMK II 374 jelze-
tű példányát használtuk. Magyar nyelvű változata mindeddig nem került elő. 

 8  El tevelyedett juhnak fel keresése[...],. 6–7. 



149

Ágoston és Kempis Tamás keltheti fel az érdeklődésünket, mert bizonyítják, hogy 
fogalmi rendszerük, nyelvi eszközeik a konverzió értelmezésében, kifejezésében jelen-
tős szerepet játszhattak. Az innen kiinduló folyamat jól kitapintható majd az 1699-es 
Isten előtt járóknak tökélletessége című művében, különösen Kempis Tamásnak jut 
ott kiemelkedő szerep.  

Ugyancsak 1694-ben jelent meg Kassán A jó lelki isméretnek maga mentő ta-
nubizonysága című műve, amelynek latin nyelvű változatát is kibocsátja. Ebben a 
katolikus egyház java érdekében, annak parancsát követve érzi szükségesnek, hogy 
konverzióját az egész keresztény világ számára kijelentse és annak tényét közzétegye: 
„[...] & Ecclesiae Catholicae bonum liberalitas jubet, ut hoc opusculum [...] nunc jam 
[...] Orbi Christiano communicem.”9 E két (tkp. három) munka azért is lehet kiemel-
ten fontos jelentőségű, mert a konverzió eseményének közelében keletkeztek és így 
fontos információkat tartalmazhatnak. Felcsigázott várakozásunkat azonban csak 
részben váltják be, ugyanis mindkettő csupán aprónyomtatvány és voltaképpen a hit-
váltás manifesztumszerű bejelentése, csak hiányosan világítja meg és magyarázza az 
ide vezető utat. Inkább apologetikus szándékúak, közel sem érzékeltetik azt a folya-
matot, amelyet a szerző megtehetett a nápolyi gályáktól idáig. Inkább ezután meg-
írandó műveiben ígéri meg ezek kifejtését, leírását, bár néhány utalást tesz a múltban 
lejátszódott – konverziót előkészítő – eseményekre.10 Bűnvalló és bűnbánó jellegű 
ugyan, amelynek azonban spirituális tartalmai, fogalomkészlete, folyamatai jórészt 
kimondatlanok, vázlatosak maradnak.11 Amennyiben a nemzetközi konverziókuta-
tás tapasztalatait és fogalomkészletét használjuk, akkor a Conversio ad Ecclesiam 
szempontjainak felelnek meg ezek a művek, vagyis „főhősük” elsősorban az egyház 
intézményéhez, tanrendszeréhez, liturgikus rendszeréhez való csatlakozását jelenti be 
és fejti ki a legszélesebb nyilvánosság számára; legtöbbször a polemikus módszer, 
argumentáció és nyelv sajátosságait felhasználva.12 Az mindenképpen különlegesnek 
mondható Otrokocsi konverziójában, hogy egészen kiemelkedő hitvallóként jelent 
meg az európai protestáns nyilvánosság előtt, aki a legvégsőkig kitartott megpróbál-
tatásaiban hitelvei mellett, vagyis a leghatározottabban elutasította a Conversio ad 
Ecclesiam lehetőségét. Közel húsz esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a konver-
ziós szándék egyre összetettebben kialakuljon; történt mindez akkor, amikor semmi-
lyen lelki-testi, intézményi erőszak nem kényszerítette elhatározása meghozatalára. 
Nem előnyök megszerzése, vagy bármilyen hatalmi, anyagi javak csábították útjának 

 9   Apologeticum[...] 1694, A2v A latin nyelvű munka is erőteljesen hordozza a prédikáció jellemzőit, 
lehet, hogy az előtte született magyar nyelvű műve még inkább ezeket a sajátosságokat mutatta. Ne 
feledjük el, hogy a konverzió tényét nagy nyilvánosság előtt bejelentő, elmondó kommunikációs 
helyzet és szándék tökéletesen megfelel a prédikáció jellemzőinek. 

10  Uo., A5r, B2r.
11   Az Apologeticum [...] narrációs szerkezete azonban még tovább vizsgálandó, mert meglepően ösz-

szetett jellemzőket mutat. A prédikáció adta kommunikációs lehetőségeket kihasználva részben sa-
ját magához szól, önmagát szólítja meg, részben a fizikailag is jelen lévő katolikus hallgatóit, de 
lehetséges protestáns olvasóihoz is fordul, akiktől egyre nagyobb elfogadottságot remél.

12   Vö. Ute meNNeCke-haustein, Conversio ad Ecclesiam: der Weg des Friedrich Staphylus zurück 
zur vortridentischen katholischen Kirche, Gütersloh, Gütersloher Verlag, Haus Mohn, 2003.
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megtételében.13 Az egykori gályarabtársak közül sokan megírták, Nyugat-Európában 
kiadták megpróbáltatásaik történetét, állhatatosságukat mutatták fel úgy, hogy még 
drámaibb legyen kínzatásuk elbeszélése, még rettentőbbek és gyalázatosabbak legye-
nek gyötretésük okozói.14

2.

1694 után azonban annál inkább megszaporodik a latin nyelvű kiadványok száma, 
amelyeknek szinte mindegyike foglalkozik valamilyen összefüggésben katolizálá-
sának kialakulásával, lelki folyamataival, küzdelmeivel. Műveinek paratextusaiból 
megtudjuk, hogy már 1690 után fokozatosan erősödtek benne a hitbéli kételyek 
és az új bizonyosságok, amelyeknek ekkor még inkább a nyugtalanító és felkavaró 
harcát élte meg. Egyéb források híján (bár a további kutatás ebben még jelentős 
eredményeket hozhat!) az nehezen dönthető el, hogy ezeknek a belső folyamatoknak 
a leírásánál mennyire érvényesült az utólagos retrospekció, az időbeli átrendezés, 
arányok megváltoztatása egy apologetikus argumentáció részeként. Kirajzolódik 
az az igyekezete, hogy minél korábbra tolja ennek a folyamatnak a kezdetét, már 
1686-ban emleget ilyen jellegű külső-belső eseményeket. Megint csak igazat kell 
adnunk Bán Imrének, aki ezekről a művekről a következőket írta: „Érdekes megfi-
gyelni, hogy milyen személyes viszonyban van Otrokocsi a könyveivel, mennyire sa-
ját problémáira, lelki vívódásaira felel velük [...]. Otrokocsi folyton magát igazolja, 
mindig a saját lelkét vetíti elénk.”15 Ezek a művek az Examen reformationis (1696), 
Laetum ad lugentes Sion nuncium (1696), a Roma civitas Dei Sancta (1698, ma-
gyarul is megjelent ugyanabban az évben, Róma, Istennek Szent városa címmel), a 
Theologia prophetica (1705) és a Restitutio Israel futura. Legmélyebb az önelemzés 
az Examen reformationisban, amely a konverziót előre jelző-sejtető révületes álla-
potokról, lelki túlcsordulásról, verbális és nem verbális eseményekről, csodálatos 
álmokról, látomásokról is bőségesen beszél.16 Elmondja, hogy az oxfordi könyv-
tár magányában a megvilágosító égi fény „sine ulla turbatione ecstatica” minden 
rémületes zavar, de nem minden csendes elragadtatás nélkül kerítette hatalmába. 
Hasonló hangnemben beszél ugyanerről, ugyanitt több helyen: „Jam Deus (ut ta-
ceam hic anteriora quaedam somnia admiranda, a me tunc pro Satanae terroribus 
habita) pulsat ad ostium & intimat ad aures cordis mei, cum admirabili quadam 

13   sZimoNidésZ Lajos, Mit kapott Fekete István dunántúli evangélikus püspök és Otrokocsi Foris 
Ferenc áttéréséért?, Egyháztörténet, 1943, 387–388.

14   Vö. In memoriam eliberationis verbi divini ministrorum Hungaricorum ad triremes con-
demnatorum MDCLXXVI Imagines ac autographa liberatorum et eliberatorum necnon bib-
liographia opusculorum contemporaneorum in regnis exteris editorum persecutionem ecclesia-
rum evangelicarum in Hungaria tractantium opere Ladislai Makkai, Josephi Barcza ac Joannis 
cSoHány directoris et collaboratorum Instituti Historiae Reformationis Europae Medio-
Orientalis Collegii Doctorum Ecclesiae Reformatae in Hungaria, Editio Sectionis Typographicae 
Offici Synodalis Ecclesiae Reformatae in Hungaria, Budapestini, MCMLXXVI.

15  otrokoCsi–Bán, 1940, 45.
16   Igaz, emellett gazdag, kimerítő egyháztörténeti, teológiai érvrendszert, források tömegét vonultatja 

fel a reformáció ellenében saját döntésének indoklására. A konverziós folyamatnak mind belső, 
mind pedig külső okait minél teljesebben akarja bemutatni.
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mutatione cogitationum mearum, velut in ecstasi, mihi iterum renovatum est [...] 
taceo & hic somnium ejusdem temporis ejusdemque scopi, quae cum in ecstasi men-
tis admiranda tunc luce superna perstrictae, mihi evenissent, mox cessante claritate 
& vigore lucis illius supernae & extraordinariae, tanquam serpentis sibilum ea fugi, 
& animo (si fieri potuisset), penitus excutere laboravi.”17 A történet elbeszélésénél 
és az önértelmezésnél megfigyelhető bizonyos antropológiai fogalmak felbukkaná-
sa és az azokhoz rendelhető beszédmódnak az alkalmazása. Ebben szignifikánsan 
fontos szerepet tölt be Johann Tauler és Szent Bernát. Megjegyzendő, hogy itt már 
Otrokocsi hangsúlyosan és nyomatékkal használja Clairvaux-i Szent Bernát Isten 
látására használt kulcsfogalmait: az excessus vagy raptus mentis mellett az ecsta-
sis kifejezést. Az istenlátás (divina inspectio) az excessus mentis révén valósul meg 
egy olyan hirtelen felszökkenés nyomán, amelynek során az ember elszakad minden 
testi körülménytől és elszakad önmagától is. Bernát ezt a látást világosan megkü-
lönbözteti attól, amely az ascensus során lehetséges, és amely lényegesen hosszadal-
masabb folyamat.18 

Lelki jelenségeinek értelmezésében Tauler is eligazítja: „Azonban e csodálatos fény 
látása esetében tapasztaltam olyat is az én elmémben, gyanakodtam, hogy az a lá-
tás hátha az ördög valamely kísértésének megtévesztő formája, égi fénynek mutatva 
azt, amelyet az ördög fondorlatosan szokott elkövetni; hozzám eljuttatva a sokféle 
értelem igazságának az égi fénytől származó látszatát, helyesen követtem Taulert, 
ily módon az idegen és azelőtt szokatlan gondolatokat könnyedén elvetettem, si-
került, azt gondolva, azok tisztán az ördög kísértései.”19 Már az Apologeticum [...] 
gondolatmenetében is szokatlan okát adja hitváltó elhatározása érlelődésének, ez 
pedig a hitegység és a felekezetek közötti béke visszaállításának vágya és szándéka 
(pacis Ecclesiasticae tractandae opus aggrederer [...] Sic ordo laborum meorum il-
lius temporis requisivit, ut postquam Irenicum seorsim ad Protestantes directum, 
plenius exornassem, tunc me excitaret Deus, ad latius quoque patentem Pacem 
Ecclesiasticam indies meditandam).20 

A kutatás sajnos mind ez ideig még ezeket a latin nyelvű konverziós spirituális 
eseményeket, folyamatokat sem vizsgálta tüzetesen, pedig azok terjedelmes része-
ket képeznek az adott művekben. Az önelbeszélés, az önértelmezés, az önmegértés 

17  Examen Reformationis, 6, 59, 558–559. 
18   Georg steer, Bernhard von Clairvaux als theologische Autorität für Meister Eckhart, Johannes 

Tauler und Henrik Seuse = Bernhard von Clairvaux Rezeption und Wirkung in Mittelalter und 
in der Neuzeit, Herausgegeben von Kaspar elm, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, in Kommission, 
1994, 233–261. Ugyanehhez még: Kurt ruh, A nyugati misztika története I. A patrisztikus alapok 
és a 12. század szerzetesi teológiája, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006, 256–313. 

19   Examen Reformationis, 8: „Nam occasione lucis illius admirandae, expertus sum talia quoque 
in mente mea, (successu temporis ea melius dignoscens) quae mainfeste Diabolus instar teli igniti 
videbatur projecisse inter bona conceptuum meorum; (uti ejus mos est insidiari semper electis, ma-
xime extra communionem Catholicae Ecclesiae adhuc vagantibus, quique se etiam intelligentiae 
multifariae veritatis a superna luce acceptae, dolose interjicere solet, recte (i) observante Taulero); 
ideo peregrinas ejusmodi cogitationes, & mihi antea insolitas, (de Unione scil. memorata,) facile 
repudiabam, putans eas, mera esse Diaboli tentamina. jegyzet: (i) Imitat. Paupertat Chr. part. 1. 
paragr. 74.”

20   Apologeticum [...] 1694, B2r.
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számos kisebb-nagyobb szilánkját vagy bővebb részletét, összefüggő tömbjét szem-
lélhetjük – latinul. Vagyis latinul olvashatjuk Otrokocsi Fóris konverziótörténetét. 
E latin nyelvű „elbeszélésnek” több oka is lehet. Ne feledjük el, hogy Otrokocsi 
protestáns üldöztetésének időszakában, a gályarabságban kiemelkedő nemzetközi is-
mertségre tett szert. Írásai, levelezése, felhívásai latin nyelven jelentek meg a zürichi 
és hollandiai protestáns központokhoz kapcsolódva számos forráskiadványban, a 
történet feldolgozásaiban, olyan személyiségekkel tartott bizalmas és szoros kapcso-
latot, mint Johann Heidegger Zürichben és Franciscus Burmann Hollandiában. 

A gályákra hurcoltak közül ugyan többen tanultak korábban Hollandiában, 
de Otrokocsi volt az, akinek kellő ismeretsége volt ahhoz, hogy eséllyel próbálják 
Hollandiát is bekapcsolni a nemzetközi szabadítási akcióba. Professzora volt Frans 
(Franciscus) Burmann és Johannes Luesden. Otrokocsi segítségkérő leveleit lefordí-
tották hollandra és ki is nyomtatták, amelyek rendkívül széles körű európai ismert-
ségre tettek szert.21 Ezekben Otrokocsi beszél az átélt szenvedésekről, de soha nem 
nevezi magát vagy társait mártírnak; két esetben ugyan használja ezt a kifejezést, 
de mindig halott sorstársaira vonatkoztatva: „[...] hárman szerencsésen kiállták a 
próbát, már elnyerték a vértanúk mennyei koronáját.”22 1675. augusztus 19-i le-
velében Burmann viszont a megszólításnál Otrokocsit Krisztus mártírjának nevezi, 
ez a fordulat később is visszatér a levélben: „Reverendo et Doctissimo Viro, Christi 
Martyri et Servo, Francisco Foris Otrokotsi Franciscus Burmannus salutem pluri-
mam dicit.”23 1676. május 7-ei levelében így ír Otrokocsi Burmann-nak: „Jónak lát-
tam, hogy a hosszadalmas tengeri útról történő megszabadulásunk alkalmából vala-
mennyi testvérem nevében írjak önnek és Hollandia valamennyi lelkipásztorának és 
professzorának, most, hogy először (Isten segedelmével) Svájcba, majd (ha Istennek 
tetszik) Hollandiába készülünk indulni.” Ugyanebben a levélben kifejti, hogy fontos 
feladat fogságuk, szenvedésük elbeszélésének gondos megszerkesztése és a világ elé 
bocsátása, vagyis egy érvényes narratívának az elkészítése és kiadása: „Nem tar-
tottam szükségesnek, hogy ez alkalommal akár általában, akár részletesen leírjam 
kiszabadításunk történetét; részben mert tudom, hogy az egész Hollandiában ismert, 
másrészt egy ilyen fontos mű nem lehet hiányos, és nem lehet kapkodva hozzáfogni. 
Remélem, Isten elég időt ad majd ahhoz, hogy mindezek a dolgok méltó módon 
napvilágra kerüljenek.”24 

Természetes tehát, hogy Otrokocsi saját konverziójának ugyancsak minél nagyobb 
nemzetközi nyilvánosságot kívánt teremteni a latin nyelvűséggel, demonstrálva a 
hitbéli fordulatot. E konverziós folyamatnak erős reprezentációs töltete-szándéka is 
volt, ezt bizonyítja a Roma Civitas Dei sancta című könyve, amely Róma-járásáról 

21   Bujtás László Zsigmond, A pozsonyi vésztörvényszékről és a gályarabságról szóló, magyar szer-
zőktől származó szövegek sorsa 17–18. századi holland kiadványokban, Könyv és Könyvtár: 
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve, XXV. kötet, 2003, 131.  

22  Uo., 69. 
23  Uo., 52.
24   Uo., 68. Otrokocsinak ez a szándéka hamarosan meg is valósul, amikor megírja a Furor Bestiae 

című művét még 1676-ban, amelynek holland fordítása is készül és megjelenik nyomtatásban. 
Ugyancsak 1676-ban, vagyis közvetlenül a szabadulásuk után, Zürichben írja meg Kocsi Csergő 
Bálint nevezetes művét, a Narratio brevist. 
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számol be. Ennek van magyar változata is ugyanabból az évből, 1698-ból.25 (Ez a 
törekvése érthető és indokolt is, hiszen protestáns gályarab hitvallóként nemzetközi 
közegben szerzett jelentős ismertséget és hírnevet, amelynek számos reprezentatív 
eleme volt: gályarabságának eseményei, confessori-mártír tudata, kiszabadítása, sza-
badulása, a hit hőseinek európai triumphusa.) Mindezeket figyelembe véve kijelent-
hetjük, hogy Otrokocsi eddig még nem beszélte el konverzió történetét magyarul, 
annak csak latin nyelvű narratíváját teremtette meg.

3.

1699-ben jelent meg Nagyszombatban az Isten előtt járóknak tökelletessége: Avagy 
igaz kegyességnek és szentségnek úttya című műve, amely 532 lapjával a legterjedel-
mesebb magyar nyelvű munkája.26 A kötet nemcsak terjedelmével tűnik ki az élet-
műből, de jelentősége is kiemelkedő: benne immáron magyarul olvashatjuk spiri-
tuális-konverziós változásainak, önértelmezésének leggazdagabb és legösszetettebb 
kifejtését.27 

Az ajánlólevél herceg Esterházi Pál nádornak és feleségének, Thököly Évának szól. 
A szerző a kegyesség gyakorlásának fontosságát hangoztatja, a kegyesség helyes út-
jának megtalálását az Isten előtt való járás feltételének tekinti. Meglepő módon a 
kegyesség gyakorlásának történelmi mintájaként az első magyar királyt, Szent István 
példáját idézi föl. Ehhez az Intelmek szövegéből idéz bőségesen, magyarra fordítja 
annak jelentős részletét. Ez abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy ez a jelen-
tős töredék talán az első magyar nyelvű fordítása az Institutionesnek.28 „A’ Magyar 
Nemzetnek ama’ nagy és buzgó lelkű Apostola, s-első Keresztyén Királya, Szent 

25  Ennek hátterét részletesen feltárja: gAllA, i. m.
26  RMK I 1547.
27   A nemzetközi szakirodalomból különösen haszonnal forgattuk: Konversion und Konfession in der 

frühen Neuzeit, hrsg. von Ute lotZ-heumann, Gütersloh, Gütersloher Verlaghaus, 2007. A kötet 
írásai közül a következők érintkeznek tanulmányunk gondolatmenetével: Ute lotZ-heumann, Jan-
Friedrich missfelder und Matthias Pohlig, Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit: 
Systematische Fragestellungen, 11–31, Detlef pollACk, Überlegungen zum Begriff und Phänomen 
der Konversion aus religionssoziologischer Perspektive, 33–59, Matthias Pohlig, Gelehrter 
Frömmigkeitsstil und das Problem der Konfessionswahl: Christoph Besolds Konversion zum 
Katholizismus, 323–353, valamint az Ästhetische und rhetorische Strategien című fejezetből Kai 
Bremer, Andreas Merzhäuser, Alexander Schunka és Ute Lotz-Heumann tanulmányai, 425–517. 
Ugyanakkor az is látszik ezek alapján, hogy a nemzetközi mezőnyben is különlegesnek és rend-
hagyónak tekinthető Otrokocsi Fóris konverziótörténete. Vannak ugyan összemérhető azonos-
ságok és hasonlóságok (pl. a misztika nyelvhasználata, szerepe), de egyedi különlegessége is van 
Otrokocsinak. 

28   Az Intelmek első teljes fordítása 1734-ben jelent meg Pethő Gergely Rövid Magyar Krónika című 
műve átdolgozásának függelékében: A’ Magyar Krónikának tovább való terjesztése [...] szaporítta-
tott Spangar András által, Kassa, 1734. A 118–128. lapokon olvasható: III. Tóldalék Szt. István 
a’ Magyarok Első Királlyának maga kezével rendbe állított Könyvetske mellyet ugyan fő tekin-
tettel öszve szerzett Sz. Imre Hertzeg Fiának Oktatására [...] nagyon szolgálhat az egész Magyar 
Nemzetségnek, sőt minden Keresztyén embernek, és kiváltképpen a’ Magyar Országi eretnek-
ségnek, hogy által láthassa maga szégyenével, melly messzire távozott el első Szent Királyának 
szándékától [...]. Spangar nem ismerte Otrokocsi – mintegy négylapnyi – fordítástöredékét, vagy 
nem használta fel.
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István, a’ többi között illy oktatást tészen maga Királlyi Fiához Sz. Imre Herczeghez: 
A’ kegyesség múnkája, a’ leg-főbb bóldogságra viszen tégedet [...]. A’ kegyesség min-
denekre hasznos, igéreti lévén annak ez mostani életre, és a’ következendőre. Mivel 
penig a’ kegyességnek edgyik jeles rész s-munkája a’ buzgó könyörgéseknek álhata-
tos gyakorlása, és ugyan nem külömben, hanem a’ buzgó könyörgések által vészen 
ember az igazi kegyességben nevekedést s-meg erösödést; azért nem csak közönsége-
sen commendállya a’ meg említett Sz. Király maga édes Fiának a’ szünetlenül való 
imádkozást, illy okkal, hogy az által vagyon a’ bünöknek el-törlése és meg-bocsátá-
sa; hanem nevezetesen arra is oktattya, mit kérjen mindeneknek felette Istentül az 
ő mindenkori imádságiban [...].” Otrokocsi itt saját kegyességi útkereséséhez talált 
történelmi mintát, spirituális modellt első királyunk munkájában. Későbbi műveiben 
folytatódik ez az érvrendszer, de ott már az egész magyarság számára – különösen a 
protestánsok számára – tartja mértékadónak és követni valónak István kegyességét, 
egyben bizonyítéknak szánja arra, hogy ez a régi magyarok igazi vallásának legfőbb 
és hiteles dokumentuma, amely a jelen számára is meghatározó forrás.29 

Halvány utalások vannak az Elöl-Járó Beszéd gondolatmenetében a keresztény 
egyenetlenségre. A kegyesség gyakorlását határozottan és egyértelműen többször is 
„edgyeségre vivő reformatiónak” nevezi: „[...] kétségkívül el annyéra hasznos itt a 
kegyesség, hogy a nélkül nem is lehet igaz edgyességet, igaz reformatiot s igaz meg 
térést reménleni a viszálkodó elmékben.” A kegyesség gyakorlásának ez a központi 
szerepe és sokszoros hangoztatása felveti annak lehetőségét, hogy Otrokocsi itt saját 
korábbi protestantizmusának egyik központi fogalomrendszerét kívánja újraértel-
mezni, ez pedig a puritanizmus által a 17. század negyvenes éveitől összetett rend-
szerként kifejtett, megjelenített Praxis Pietatis. A mű egészében visszatérő jelentéshá-
lózat feltétlenül megengedi ezt az értelmezést. Megítélése szerint őt is „a veszedelmes 
viszálkodásoknak és szakadásoknak zürzavarából hozta idvösséges edgyességre” a 
kegyessség.30

29   Ez a gondolatmenet tovább folytatódik majd az Antiqua Hungarorum Religio Verè Christiana & 
Catholica, Temporibus Sancti Stephani Primi eorum Regis Christiani ab ipsis suscepta, & ab 
eodem Sancto Rege, Filio suo. S. Emerico per modum instructionis summariè tradita: Nunc verò 
Cum debita illustratione & explicatione, pro meditanda & maturanda sancta Christianorum 
in Fide Unione, DD. Hungaris, ac præsertim DD. protestantibus utriusque Partis, modestè & 
cum sincero æternæ salutis eorum desideri[...], Nagyszombat, 1706. RMK II 2267 című művé-
ben. Terjedelmes első fejezete kizárólag ennek a tárgyalását végzi nagy filológiai apparátussal, ahol 
sokszor idézi a latin szöveget. Itt már azonban nem személyes kegyességének mintázatát keresi az 
Intelmekben és szerzőjében, hanem történelmi, egyház- és valláspolitikai érveket von el abból és 
sorakoztat fel mondanivalójához. Az Intelmeknek ez a fajta értelmezése feltétlenül tovább vizsgá-
landó Otrokocsi életművében, de az egész korszakkutatás számára újdonságot jelenthet.  

30   A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (rövidítése a továbbiakban: DEENK) példánya 
(jelzete: 701.547) korábban a Református Kollégium tulajdonában volt, amint erre utal a bélyegző 
és az ottani jelzet (Debreceni Ref. Főisk. Könyvtára, H. 1033). Valamikor „Átengedett fölös pél-
dány”-ként került a DEENK állományába (ezt is bélyegző jelzi). A címlap legalján igen érdekes kéz-
iratos bejegyzés olvasható: Celebr. Scholae Debreceniensi mittit Author. Vagyis Otrokocsi Fóris 
Ferenc megküldte műve egy példányát a hírneves debreceni iskolának. Az is érthető, ha – konverti-
taként – nem akarta személyes hangvétellel dedikálni a könyvet a Kollégiumnak. Ugyanakkor a mű 
belső szándéka is magyarázhatja, hogy eljuttatta művét Debrecenbe, hiszen azt a protestánsoknak 
is szánta, amint erről a későbbiekben beszélni fogunk. A kérdés eldöntését segítheti, ha megvizs-
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A Kegyes olvasóhoz intézett Elöljáró-Beszéd elmondja, hogy 1694-ben ajándék-
ba kapja Kempis Tamás De Imitatione Christi című művét, amely meghatározta a 
jövőjét. Nyilván az életrajzból ismert konverziótörténet eseményéről van szó, azon-
ban a továbbiakban sem vázolja fel Otrokocsi katolizálásának „külső történetét”, 
szinte teljességgel hiányzik bármely kronológiai, időbe rendezhető eseménytörténet. 
Mindössze annyit tudunk meg, hogy jelen munkájának megírását már a Kempis-mű 
olvasásának hatására elhatározta, sok javítás és kiegészítés után csak most fejezhette 
be.31 Ajánlása végén a protestánsokhoz (Catholica edgyességen kívül valók) szól, 
(kikhez is tudom, hogy e munkám is elérkezik), nekik az igaz kegyességet ajánlja, 
amit – egyebek mellett – legjobban Kempis Tamás műve mutatott be.

Az Isten előtt való járás tulajdonképpen az Istenhez való emelkedés útját je-
lenti, amely az egész munka gondolatmenetét áthatja különböző változatokban. 
Legerősebb azonban a misztika fogalomrendszeréből származó jelentése, amely a fel-
emelkedő lélek transitusa, ascensusa. A misztikus élete szakadatlan úton járás, ám ez 
az út nem horizontális, hanem vertikális, folyamatosan emelkedő. Lényegileg ez az út 
az embernek önmagától való eltávolodásának és Istenhez való közeledésének útja. Az 
Isten előtt való járásnak értelmét ki is fejti egy háromlapnyi terjedelmű Tauler-idézet 
formájában. A szöveg Tauler egyik prédikációjának részlete. Johann Tauler érdeklő-
désének középpontjában az az Út áll, amelyen az ember eljuthat az isteni igazsághoz. 
Azt kell megvizsgálnunk, hogy melyik a legrövidebb út, melyik az az ösvény, amely 
egyenesen ehhez az eredethez vezet. Legfőbb eszközünk ebben az előrehaladásban az 
őszinte önmegtagadás. Egyedül Istennek kell bennünket mozgatnia, tőle kell várni 
mindent, bármit is kapunk tőle, közvetlenül neki kell azt felajánlanunk, hogy az 
Isten és miközöttünk létrejövő oda-vissza áramlás szabad utat kapjon, s azt semmi 
ne akadályozza. Tauler szavaival ez így hangzik: „Kút feje és eredete minden jóknak 
a’ lelki ember részérül ez, ha ő szüntelenül az ő maga cellájában marad, szívének jól 
meg-visgálásával, és maga tulajdon fogyatkozásinak figyelmetes meg-gondolásával. 
Ellenben, kút-feje és eredete az egész gonosznak, a’ külső s-belső érzékenységeknek 

gáljuk a Református Kollégium példányait, esetleg más (pl. sárospataki) protestáns gyűjtemények 
állományát, vagy Otrokocsi autográfjával hasonlítjuk össze az itteni írásképet. További bizony-
ság a Theologica Practica, seu Clavis prophetiarum et typorum Sacrae Scripturae [...] című 
 1705-ös, nagyszombati megjelenésű kötet, ahol a címlap alján ugyancsak ajándékozó bejegyzést 
találunk: Celebri Scholae Debrecinensi mittit Author. Mpria. Knapp Éva 2006-os tanulmánya 
közöl Otrokocsi autográf könyv- és possessorbejegyzéseket, ezek alapján megbízhatóan össze lehet 
azokat hasonlítani a debreceni példányokkal. A jellegzetes íráskép alapján egyértemű, hogy azokat 
Otrokocsi küldte valóban a Református Kollégiumnak. Az ajándékozó gesztus nagyon összetett 
magatartással magyarázható, ebben aligha lehet kihívó provokációt keresni, sokkal inkább vala-
mely elfogadó megértésre számított a szerző, amely felekezetváltását magyarázná hajdani hitsor-
sosai számára. Lektorom – Heltai János – hívta fel arra a figyelmemet, hogy Veresmarti Mihály 
is küldött példányt az Intő és tanító levélből volt iskolájának, Debrecennek. Ez is lehetett minta 
Otrokocsi számára. 

31   Kempis műve a kései misztika képviselője, sokat merített a misztika korábbi szerzőinek műveiből, 
így hatott rá Szent Ágoston, Szent Bernát, Jan Van Ruusbroec, Geert Groote. A kódexirodalom 
után először Szántó István jezsuita akarta lefordítani magyarra a Krisztus követését, de vállalkozá-
sa nem készült el. 1594-ben Marosvásárhelyi Gergely már elkészítette a teljes mű fordítását, de az 
elkallódott, újraírt változata csak 1622-ben jelent meg. 1624-ben jelent meg a legismertebb magyar 
fordítása Pázmány Péter munkájaként Bécsben. 
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haszontalan foglalatoskodási, hijában ide s-tova való futosások, és az emberekkel 
való gyümölcstelen nyájaskodás és barátságos mulatás. Azért, a’mennyire az emberi 
erőtlenség engedi, igen-nagy alázatossággal, és magának egészszen Isten tetczésében 
való ajánlásával, ki ki minden vétkes indúlattul, és Istenen kívül való gyönyörköd-
tetéstül el-fordulván, maga szívére siessen térni, és mindenektül el-vonattatván, az ő 
szívének szemét (!) mindenkor igaz tisztaságban (e’ Világ hijábann-valóságitúl való 
ürességben,) és csendességben tartsa. Elméjét minden el-mulandó dolgoknak kép-
zésitül és a’ láthatóknak külső formáitúl, meg-óltalmazza, és az örökké-valóknak 
szemlélésére emellye s-ösztönözze. Akarattyát s-kívánságát a’ földiekben való szor-
galmatoskodástul, gyönyörködéstül, és azoknak félelmétül tellyességgel fel-szabadít-
sa, és a lánggal égő szent gondolatokban, szíves és áitatos kívánságokban, s-Istenhez 
való buzgó imádkozásban, gyakorollya magát mindenkor. És így akarattyát, a’ fő 
jóhoz mindenkor buzgó szeretettel való ragaszkodásra szoktassa s-indítsa fel. Ha ki 
valaha (a’ lelkiekben) elő-menni akar, a’ Mennyei kegyes Atyának, mint szemben 
véle szóllónak (a’mint hogy bizonyára mindenütt igen jelen vagyon) az ő szava zeng-
jen az ő füleiben: »Fiam! Szívedre fordully, mindenektül, a’ mennyire lehet el fog-
ván magadat, szívednek tisztaságát keresvén szorgalmatosan, elmédet az alább-való 
dolgoknak képzésétül eleve meg-tartóztatván, és akaratodat s indúlatodat a’ látható 
dolgoknak szeretetitül el-tiltván. Annak felette, elmédnek emlékező erejét , szünte-
len amaz édes meg-illetődéssel Istenhez emeld fel, a legfőbb jóhoz a’ buzgó szeretet 
által mindenkor közben-vetett dolog nélkül ragaszkodván; hogy így, az egész lélek 
minden ő erejével és érzékenységivel edgyütt egyben szedettetvén, egy Lélek légyen 
vele, tudni-illik Istennel.« Ez bizonyára az egész szentségnek summája, melly által 
az IGAZ TÖKÉL-LETESSÉGNEK fő czéllya és vége könnyen el-érettetik; melly 
tökélletességre, ezerek közül is egy is alig ájítozik [...]. Valaki azért minden bűnöktül 
boldogul meg-szabadulni, és minden jóságokkal fel-ékesittettni kívánkozik, az min-
denkor Istenhez futván, ő benne mulatozzon. Szegezze le erősen sátorit Istenben, és 
minden viadalban győzedelmes leszen. Mert mentül jobban meg-ismeri valaki az ő 
maga semmire-kellőségét, gyengeségét s tehetetlenségét, és mentül igazabban minden 
munkáit, minden magának való tulajdonítás nélkül Istennek adgya s-tulajdoníttya; 
annál inkább mind ő maga s-mind az ő munkái Isteniek lésznek.”32. Az idézet azért is 
tanulságos, mert gazdagon tartalmazza a tauleri misztika számos kulcselemét, meg-
figyelhető, Otrokocsi hogyan szólaltatja meg magyarul a misztika terminológiáját.

Tauler antropológiája kettős tipológiát alkalmaz: eszerint az ember külső és belső 
emberből áll. A külső ember mindaz, ami a tágabb értelemben vett testiség körébe 
tartozik, ideértve az érzékek világát és a lélek alsóbb képességeit. A belső ember ezzel 
szemben a lélek magasabb képességeit és a lélek alapját foglalja magába. A misztikus 
út szempontjából ez a megkülönböztetés kardinális jelentőségű, mert a két ember 
teljesen más hozzáállást kíván meg a misztikustól: míg az előbbi ideális esetben Isten 
akaratának passzív elszenvedője, addig az utóbbi Isten akaratának aktív végrehajtó-
ja. Csak a belső ember lehet szabad, a külső szükségképpen a sors játékszere. 

Kempis Tamás De imitatione Christije a 15. századi misztika rendkívül elterjedt 
műve, szerzője Ágoston-rendi szerzetes volt. A munka szerkezetét, logikáját a via 

32 Isten előtt járóknak tökelletessége, 1699, Elöl-Járó Beszéd. 
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mistica felépítése határozza meg. Az első szakasz a via purgativa, amelyet a mű első 
és második könyve fejt ki és jellemez részletesen. Ennek során az embernek belülről 
kell megvilágosodnia (illuminatio), ami csak abban a hívő lélekben mehet végbe, akit 
maga az Igazság, az Aetrenum Verbum, az Isten közvetlen módon és nem jelképek 
(figurae) és emberi, tehát elmúló beszéd útján tanít. A világ elhagyásáért bőséges 
kárpótlást kap a misztika útján járó, hiszen gyakran meglátogatja Isten (visitatio), 
beszéde ékes, vigasztalása kellemes. Ha visitatióban, visióban, elragadtatásban (rap-
tus) volt része, azért még nem szabad elbizakodnia. A második könyvben már a misz-
tikus élmény beavatottja beszél, akit az Isten gyakran meglátogat (visitatio), édesen 
elbeszélget vele és kedvesen vigasztalja (dulcis sermotinatio, grata consolatio). A via 
illuminativa a misztikus út második szakasza, ezt a harmadik könyv tartalmazza. Itt 
dialogikus formában maga az Úr vigasztal, beszél, tanít, a megtisztult lélek fordul 
hozzá. Ez már a szavak nélküli, varázslatos módon történő közvetlen érintkezés. 
A via unitiva a harmadik szakasz, ennek a negyedik könyv felel meg, amiben a tanít-
ványnak (discipulus) és szerelmesének (dilectus), Krisztusnak kérdező és felelő for-
mába foglalt elmélkedéseit találjuk a misztikus egyesülésről.33 

Az egész munka tulajdonképpen a meditáció és prédikáció átmeneti sajátosságait 
mutatja. A meditáció a befelé néző, önértelmezői látásmódnak kedvez, amely nem el-
sősorban exegézisre törekszik. Johann Tauler és Szent Bernát is az olyan prédikációt 
művelte, amely áttörte az exegézis és a spiritualitás választóvonalait, inkább annak 
határain mozgott, tulajdonságaikat vegyítette.34 A misztika úton járásának gondolat-
menetét Otrokocsi a három misztikus szerző: Szent Bernát, Tauler és Kempis Tamás 
műveinek idézésével és interpretálásával fejti ki. A via mistica egyes fázisainak jellem-
zőit az említett három szerző különböző műveinek váltogatott felhasználásával mu-
tatja be. Már az Examen Reformationisban fontos spirituális szerepet kapott a külső 
és belső szó szerepe, a belső szó meghatározó volta. Ennek azonban nagyon nehéz 
az igazi értelmezése, mert lehet az a hazug kísértés ördögi eszköze a Szentlélek szava 
helyett, amely így „több belső ostromlásokat érez”. (Megjegyzendő, hogy Otrokocsi 
a belső szónak nemcsak hangosan kimondott, elhangzó, vagy az elménkben, tuda-
tunkban megjelenő formáját nevezi meg, hanem annak imaginatív, képi változatát 
is, de gyors elragadtatás formájában – érzékszervekkel nehezen vagy szinte alig azo-
nosítható és közvetíthető – manifesztálódó változatát is számon tartja.) A Szentlélek 
által így ható belső szó megjelölésére következetesen a sugárlás, belöl sugároltatott 
dolog elnevezést használja, amelynek etimológiai összefüggése van a sugallat, sugall 
szóval.35 

Az Isten előtt való járáshoz szükséges dolog „a mi magunknak jól megismerése 
Isten előtt járni és Christust követni, szükségképpen egyben köttessenek egymással 
[...]. Senki a’ Christust idvösségesen nem követheti, hanemha magát megtagadgya. 
Nem tagadhattyuk penig jól meg magunkat, (az az, magunk indulatit, magunk hijjá-
33   kempis Tamás, Krisztus követéséről, A bevezetést írta ifj. Horváth János, Franklin-társulat kiadása, 

1943. 
34   Vö. Johannes tauler, A hazatérés útjelzői: Beszédek a misztikus útról, szerk. a bevezetést és a jegy-

zeteket írta Buji Ferenc, Paulus Hungarus–Kairosz Kiadó, Budapest, 2002.
35   Isten előtt járóknak [...], 1699, 86: „Néma minden szólló száj, ha az belöl a’ szívben nem kiált, a’ 

ki ihli (avagy sugarollya) az igéket a’ mellyek hallatnak.”
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ban valóságát, s magunk romlottságát) ha valóban meg nem ismerjük magunkat.”36 
A testi romlandóságot, romlottságot egy terjedelmes Pázmány- és Seneca-idézet kom-
binációja és interpretációja fejti ki erős barokk szöveghatást létrehozva. Magunk 
megismerése nincs bűneink ismerete és feltárása nélkül. Otrokocsi ehhez Taulernek a 
Szentháromság vasárnapját követő harmadik vasárnapon mondott II. prédikációját 
hívja segítségül, bőven idézve annak szövegét, felsorolja a bűnösöknek mind a négy 
fajtáját.37 Az istenismeret és önismeret összefüggéseit tárgyalja hatvan lapon keresz-
tül a VI. Rész: „Az Isten előtt járásnak harmadik szükséges előfeltétele: az Istennek 
mélyebb és idvöséges ismérete, mellyre garádics minékünk a fellyebb leirt magunk 
meg-ismerése.” Szent Bernátot idézi: „Meg edgyez velünk és Szent Gergely Doctorral, 
Sz. Bernárd is im ezekben: Sokan az Istent ez külsök által keresik, el hagyván magok 
belsőit, mellyekhez közelebb vagyon Isten. Azért a’ külsökről a’ belsőkre térek visz-
sza, és a’ belsőkrül a FELSŐBBEKRE hágok fel, hogy meg tudhassam, honnat jövök, 
avagy hová mégyek, mi vagyok, és honnat való vagyok; és így MAGAM ISMÉRETI 
által juthassak az ISTENNEK ISMÉRETIRE.”38 Megtapasztalja Otrokocsi a „lélek 
éjszakáját” is: ez tulajdonképpen az „atra nox” fogalma, amikor a lelki vigasztalások 
megvonatnak tőle. Ez rendkívül nagy megpróbáltatás a misztikus istenismeret útján 
járó lélek számára, amelyik nem tud felemelkedni a contemplatióra, az istenség köz-
vetlen szemléletére, vagy a visio útján való érzékelésére s ekkor tör rá a félelem és két-
ségbeesés. Az ilyen próbatételek azért érik a lelket, mert az jobban ragaszkodik azok-
hoz az örömökhöz és vigasztalásokhoz, amelyeket az Isten juttat neki. Isten azonban 
azt akarja, hogy a lélek ne a kapott örömökért (delitiae et consolationes spirituales) 
szeresse őt, hanem önmagáért, és éppen ezért vonja meg tőle ezeket. Szent Bernát és 
Kempis Tamás szavaival fogalmazza meg a bonyolult lelki és tudati állapotot: „Az 
illy belső sok hijában valóságokat érzette keservesen Szent Bernárd Doctor is midőn 
így panaszolkodott: Az én szívem hijábanvaló szív, czavargó és álhatatlan. Magával 
meg nem edgyez; magátúl külömböz, magátúl el-ugrik; hol ezt, s-hol amazt akarja, 
tanátsit változtattya. Mert akar és nem akar, és soha egy állapatban nem marad. 
Mint a’ malom sebessen fordúl, és semmit meg nem vét, úgy az én szívem mindenkor 
mozgásban vagyon, és soha nem nyugszik [...]. Többet fúr-farag (avagy mesterkedik) 
az én szívem egy szem-pillantásban mint a’ mennyit mindnyájan az emberek véghez 
vihetnének esztendeig [...] Hald meg [...] ama kegyes Léleknek, Kempisi Thamásnak 
az ő panaszszát s-könyörgését: Oh mit szenyvedek belől, midőn elmémmel a’ meny-
nyei dolgokat forgatom, és hirtelen imádkozásomban, a testi gondolatoknak zavaros 
serege ütközik elmémben. Én Istenem! ne távozzál el tülem, és ne térj el haragodban 
a’ te Szolgádtúl! A’ te villámásidnak fényességével kergesd el ezeket: bocsásd ki nyi-
laidat, és oszollyanak ez az ellenségnek minden incselkedő képzési. Térítsed hozzád 
minden érzékenységimet; felejtess-el velem minden Világi dolgokat: adgyad hogy ha-
mar ki vessem elmémbül és meg utállyam a’ vétkeknek képzésit.”39

36  Uo., 114.
37  122–135. Ugyanennek modern fordítása: tauler, 2002, 235–252.
38  Uo., 163–164.
39  Uo., 111–112, ugyanez megjelenik tauler, 2002, 55–56, 77–78, 289.  
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Az istenélmény (praesentia Dei) bonyolult és összetett tartalmú, időben is rétegzett-
séget jelent. Bizonyos elemei nyelvileg közvetíthetők, kifejezhetők, de számos jellem-
zője hozzáférhetetlen az ember érzékszervei, de megismerő képességei és nyelve szá-
mára is. Ebben a kérdéskörben Otrokocsi is igazodik a misztika jól ismert alapgon-
dolatához, amely az istenismeret kifejezésének nyelvi elégtelenségét hangoztatja. Ez 
részben a desperatio forrása lehet, de a nyelv a certitudo visszaszerzésének eszköze is 
egyben. „Tudni-illik, a’ mikor Isten önnön magát tellyes mértékben közli vélek, és az 
ő gyönyörűségeinek mint egy ugyan sebessen folyó vizével bőségesen meg itatta őket. 
Akkor értyük meg valóságos meg tapasztalással ama szóllást, mellyel  némelly régi je-
les Doctorok így szóllanak, hogy Isten végre az embereket, tudni-illik, a’ Christusban 
élő hittel hívőket Istenekké tészi [...] Tudni-illik, Isten az ő nagy bölcsessége szerint, 
akkor, mint valami igen hathatós, de egyszer-s-mind igen gyönyörüséges tűz, avagy 
ragyogó világosság, egészen el-foglal és bé tölt magával bennünket; sőt a’ mi szemeink 
előtt lejendő dolgokat-is, az ő rendek s-állapottyok szerint, annyira meg világosíttya 
az ő igen kegyelmes és igen örvendetes jelen-létével, hogy akár magunkat tekíncsük, 
s-akár a’ mi körülöttünk lévő dolgokat, minden részrül, mind elménkkel s-mind kül-
ső szemeinkkel, az Isteni felségnek bennünk és és körülöttünk létét, ki beszélhetet-
len nagy örömmel érezhessük [...] a’ mellyeket ez dologrúl így olvasúnk Sz. Ágoston 
Doctornál: [...] Ugy fog Isten minékünk isméretes és világos lenni, hogy a’ Lélek ál-
tal edgytül-edgyig mindenektül meg láttassák mindenikünkben; tudni-illik, láttassék 
edgyikünktül másikban, láttassék önnön-magában, láttassék az új égen, és az új föl-
dön, és minden akkor lejendő teremtett állatban; láttassék annak-felette a’ testeken-is 
minden testben, valamely felé a lelki testnek szemei az ö el-ható fényekkel fordít-
tatnak [...] Istent fogjuk tapasztalni örömünknek nagyobb tellyességére[...] a’miként 
hogy a’ jókban, mint igen kegyes Atyát az ő ki-beszélhetetlen szerelme, édessége és 
minden javai s-gyönyörűségei által, hogy így Isten légyen mindenekben minden.”40 

Ez már e világi létezésünk során, itt e földön is istentapasztalatot ajándékozhat a 
misztika útján járónak. „Mentül tovább megyünk penig itt a’ kegyelemben, és a’ ke-
gyelem által a’ kegyes életben, és mentül inkább nevekedünk a’ mi Istenünknek s-az 
ő dolgainak ismeretiben, és mentül szorosabban ragaszkodunk ö Felségéhez, annál 
inkább nevekedik idővel az Isteni édességnek s-bennünk való lakozásnak sengéje-is 
bennünk ez életben: mint ezt az utolsó időbéli Szentek, kik csak igen-igen közelrül 
fogják várni tisztán minden mocsok nélkül az Ur Jesus Christust, meg fogják bőven 
e’ földön is tapasztalni.”41 Ez tulajdonképpen a visio beatifica, az Istennek üdvözítő 
látása. 

Az istenlátáson belül Bernát három formát különböztet meg. „Az elsőnél valami 
olyat látsz, ami tőle származik, de nem őt magát.” Ez a lehetőség, hogy ami Istenben 
láthatatlan, azt Isten teremtésében észlelhetjük. A második forma az a mód, ahogyan 
a pátriárkáknak nyilatkoztatta ki magát. Saját jelenlétének bensőséges megtapaszta-
lására méltatta őket, de nem mutatta meg nekik, hogy milyen is ő. Létezik azonban 
egy harmadik forma, egy sajátos istenlátás (divina inspectio), amely a másik kettőtől 
annál inkább különbözik, minél bensőbb. Ezen keresztül Isten látogatásának kegyé-

40  178–181.
41  186–187.
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ben részelteti a kereső lelket (anima quaerens), ha az teljes vágyával és szeretetével 
feléje fordul. Ez azt jelenti, hogy a szent vágyakozás izzásának, lángolásának (desi-
derium ardens) előbb lángra kell lobbantania az Istenhez eljutni akaró lelkeket, el 
kell emésztenie a bűnök rozsdáját, s így helyet kell készítenie az Úrnak. A léleknek 
juttatott isteni visitatiót Bernát részletesebben is leírja: Isten bennlakozásáról beszél, 
azaz az Ige alászállásáról.42 Ennek élményét a megbomlott érzékszervek közvetítik, 
amiben már az ízlelés, kóstolás és illatozás is részesül. „Nézd-el, ha valaki a’ föld 
alatt valami kincset sajdít, és azt keresvén találkozik valamire az ő kívánsága sze-
rint, s többre-is igen nagy reménséget vészen magának, az után megint mind tovább 
tovább keresi, és mentül tovább ássa a földet, mind többet-többet talál, és így nem 
nyugszik az olly ember[...] s-nem hadgya oda az olly munkát, hanem még tovább is 
mind ássa és keresi a’ kincset hol egyszers-hol másszor: így a’ki előtt valóban édes és 
kedves az idvösségre az Istennek s az ő dolgainak isméreti, nem elégszik az meg az 
Istennek valami el-kezdés és meg-kóstolás-képpen való isméretivel, hanem mint olly 
feneketlen és el-fogyhatatlan jónak visgálásában ugyan bé merül[...] Valamit gondol, 
valamit szóll, szeretet annak az ízi, és szeretet illatozik; annyira magához csatolta azt 
az Istennek szereteti.”43 

 A misztika költészetének egyik legszebb himnusza a Szent Bernátnak tulajdonított 
Jesu dulcis memoria, amely a desiderium ardens kifejezője, ennek egy részletét fordít-
ja magyarra Otrokocsi.

„Ide illik Sz. Bernárd Doctornak is ama jeles éneke:
Kivánlak téged ezerszer,
  (az az, szünetlenül;)
Én Jésusom mikor jöszsz el!
  Ismét:
Jésusnak szeretetivel,
el-bágyadtam, s égek egész szível,
Jésus ha így szerettetik, 
Ez szeretet el nem alszik,
Meg nem hül ez, se meg nem hal;
Mindinkább nő, és fel-lobban,
Ez szeretet ég szüntelen;
Édesedik csuda-képpen:
Tetczik gyönyörüségesen:
Bóldogúl gyönyörködtetvén,
S-gyönyörködtet szerencséssen.”44 

 
A kötetben halk és rejtett polémia körvonala érzékelhető, többször is megjelenik 

a mártírium korábbi fogalmának átértelmezése, hiszen a gályarab Otrokocsinak és 

42  ruh, 2006, az Isten látása című fejezet: 299–307.
43  Isten előtt járóknak[...], 1699, 195–196, 214.
44   A jegyzetben meg is jelöli Otrokocsi a művet, kiadást; azt korával egyezően Szent Bernátnak tulaj-

donítja: „S. Bern. in Hymno, qui incipit: Jesu dulcis memoria, &c. col. edit. Paris, An. 1602.” 199.
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társainak egyik legerőteljesebb attribútuma ez volt az európai közvélemény számára. 
Tauler és Suso szerint azonban nem a külső szenvedéseket elviselők az Isten előtt igaz 
mártírok: „Jóllehet (ugy mond) sok vétkekben részeseknek tartyák ezek magokat; de 
Isten előtt igaz és NAGY MARTYROMOK; holott senki elött nem kétséges, hogy 
sokkal keservesebb fajdalmat szerez az illy szüntelenül való (belső) nyomorgatás, 
hogy nem mint a’ hóhérnak a’ nyakon egyszer vett vágása.”45 Ebben az esetben va-
lóban tetten érhető az 1694-es fogadalom, amely a revidealni, és a’ Catholica Hit 
szerint corrigalni és conformalni programját ígérte.

Az egész műben mintegy ötvenlapnyi Kempis Tamás-szöveg, legalább huszon-
öt-harminc Tauler- és Szent Bernát-idézet, közel tizenöt lap Szent Ágoston-idézet 
magyarra fordítása olvasható. (Az utolsó fejezet teljes egészében egy Szent Ágoston-
imádság: A’ Mennyeieket Szívesen ohajtó s-kereső kegyes Léleknek szent elmélke-
déssel elegyített buzgó könyörgése az Ur Jesus Krisztushoz, a’ Mennyeiekhez szo-
rosabban való édesedésért.) Emellett jó huszonöt lapnyit idéz Otrokocsi Pázmány 
Péter prédikációiból. A Tauler- és Bernát-szövegek saját fordításában szerepelnek, 
addig azokat más még nem fordította magyar nyelvre, ezért önmagukban is jelentős 
teljesítménynek tekinthetők. Pázmány Kempis-fordítását ismerte, erre egy helyen – 
Pázmány nevének említése nélkül – utalást is tesz Otrokocsi.46 

A szövegeket részletesen megvizsgálva az derül ki, hogy néha szorosan követi a 
kardinális magyar átültetését, a legtöbb esetben azonban teljesen önálló munkát vé-
gez. Arra is találunk példát, hogy Pázmány fordítását erőteljesen átalakítja.47 Néhány 
példát mutatunk be az egyes módszerekre. A III. Könyv 51. része Pázmánynál így 
hangzik: „A te számkivetésedet pedig, és szűvednek soványságát békeségesen visel-
jed minaddig, valamig viszontag én tőllem meglátogattatol, és ki szabadulsz minden 
háborúidból.” Ugyanez Otrokocsinál: „A’ te szám-ki-vettetésedet, és elmédnek so-
ványságát békességesen visellyed mind addig, valamíg viszont én tülem meg láto-
gattatol, és kiszabadulsz minden háborúidbúl.”48 Ugyancsak jól látszik a következő 
példában az átalakítás jellege. A III. Könyv 35. része Pázmánynál: „Az Isten szerel-
méért mindeneket örömmel kell szenvedned; tudniillik munkát, fájdalmat, késértetet, 
boszontást, szomorgatást, szükséget, betegséget, hamistételt, rágalmazást, dorgálást, 
kisebbséget, pirongatást, feddést, megutálást. Ezek gerjesztenek a jószágos erkölcs-
45  144.
46   Másutt viszont azt a látszatot kelti, hogy Kempis olvasásához csak saját műve adhat segítséget azok-

nak, akik nem rendelkeznek e könyvvel: „Ezeket, mint olly kegyess Lélektül származott hathatos 
tanításokat, csak azért is elő kellett itt hoznom, hogy azokat ugyan, a’kiknek Kempisek nincsen, 
segíteném, és annak kedvellésére fel-serkenteném; azokat penig kivált-képpen, kiknek vagyon azon 
Authoruk, de szivessen és egészen azt meg nem olvassák,, annak szorgalmatos és figyelmetes olva-
sására neminemű-képpen ösztönözném [...]”. 499.

47   A magyar Kempis-fordítás történetét vizsgáló szakirodalom nem ismeri, nem számol Otrokocsi 
jelentős részfordításával. Vö. miklós Ráfael, A Krisztus követése magyar fordításai, Szombat-
hely, 1935. Különlenyomat a csornai premontrei kanonokrend szombathelyi Szent Norbert-
gimnáziumának 1934–35. évi Értesítőjéből, 61. p. A kérdést legújabban vizsgáló tanulmányok 
sem ismerik Otrokocsi Fóris fordítói érdemeit, teljesítményét. Ezt bizonyította két előadás is a 
7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 23.); hargittay Emil, 
A Biblia nyelvi hagyománya Pázmány Kempis-fordításában, szaBó Ferenc SJ, A devotio moderna 
és az Imitatio Christi (Kempis) hatása Szent Ignácra (Lelkigyakorlatok) és a jezsuita lelkiségre.

48  Uo., 114.
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re[...]” Otrokocsinál így hangzik: „Az Isten szerelmeért mindeneket örömmel kell 
szenyvedned, tudni-illik: munkát, fájdalmat, kisérteteket, gyötrödéseket, törődése-
ket, szükségeket, betegségeket, boszszúságokat, rágalmazásokat, meg-feddéseket, 
alázásokat, pirongatásokat, dorgálásokat és meg útálásokat. Ezek segítnek a jóságos 
erkölcsre[...]”49 Olyan példát is találunk, ahol Otrokocsi nem is rejti el Pázmány 
fordításának megoldásait, a felhasználás nyilvánvaló. Először Pázmány a II. Könyv 
12. részében: „Megcsalatol, higyjed megcsalatol, ha egyebet keresz háborúságok 
szenvedésénél; mert ez a halandó élet teljes nyomorúságokkal és keresztül rakatott 
keresztekkel. És mennél elébbment valaki a lelki dolgokba, gyakran annál nehezebb 
kereszteket talál[...] Mert midőn ezt jó szűvel viseli, minden terhét a háborúságok-
nak isteni vígasztalásoknak reménységére fordítja.” Ugyanez Otrokocsinál: „Meg-
csalatol, (hidgyed) meg-csalatol, ha egyebet kereszsz, nyomorúságok szenvedésénél: 
mert ez halandó élet tellyes nyomorúságokkal, és környül (avagy keresztül) rakatott 
keresztekkel. És mennél fellyebb menend valaki lélekben, (avagy a’ lelki dolgokban), 
gyakran annál nehezebb kereszteket talál[...] Mert midőn kész akarattal adgya az 
alá magát, minden terhe a’ háborúságnak, Isteni vigasztalásnak reménségére fordít-
tatik.”50 

A nemzetközi misztika kiemelkedő szerzői közvetítették számára azt a spirituá-
lis-antropológiai-nyelvi rendszert, amelynek segítségével saját konverziójának lelki 
története még könnyebben vált elbeszélhetővé. Ugyanakkor maga is birtokolja és 
beszéli igényesen és magas színvonalon ezt a nyelvet, amint ezt a mű sok részlete 
bizonyítja. A kötet spirituális története szinte teljességgel mellőz minden külső tör-
ténést vagy históriai aktualizálsát, egyedül az előszóban és ajánlásban találhattunk 
erre utaló halvány nyomokat. Fel sem bukkannak hitbéli ellenfelei, vagy az ellenlábas 
teológiai-gondolati rendszerek (amint az Examen Reformationisban ez pedig jelen 
van), az út állomásai a belső lelki történések és folyamatok szerint rajzolódnak ki. 

1694 után Otrokocsi talán egyetlen munkájában sem szabadult meg ennyire a hit-
váltás teológiai-egyháztörténeti-történeti súlyától, többi művében a volt református 
prédikátor küzdött újabb hitigazságainak önmaga előtt és új egyháza előtti társa-
dalmi-konfesszionális elfogadtatásáért. Küzdelme a széles nyilvánosság harcterein és 
küzdési formái szerint, a hozzá illeszkedő műfajok megválasztásával zajlott. Az Isten 
előtt járóknak tökélletessége elhagyja a külső harctereket, voltaképpen spirituális be-
számolót ír a megtett folyamatról, amelynek legadekvátabb antropológiai modelljét a 
misztika hagyományában, nyelvi kifejezési formájában találja meg kiemelkedő szín-
vonalon. Ezt azonban úgy végzi el, hogy a misztika individualitása nem válik számára 
kizárólagosan és állandósultan valamely univerzális szubjektummá (Bernát: „Isten 
közelebb van hozzám, mint én saját magamhoz”). Otrokocsi nem kérdőjelezheti meg 
új egyházra-hitre találásának közösségi konfesszionális felelősségét és értékvonatko-
zásait sem, ez fékezi bizonyos mértékig művében a misztika – egyébként nagyon lát-
ványosan zajló – érvényesülését. Műve néhány részletében beszél ugyan a vallásosság 
hagyományos formáiról és kategóriáiról, itt azonban más fogalomkészletet használ és 

49  Uo., 469.
50  Uo., 467.
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más nyelvet beszél. (Sokkal közelebb kerül a prédikációs kommunikációs modellhez; 
ezért is szaporodnak meg itt a Pázmány-hivatkozások és szövegminták.)  

Az későbbi vizsgálatok tárgya lehet, hogy ez a misztikában gyökerező – Taulerre, 
Szent Bernátra, Kempis Tamásra támaszkodó – antropológia és nyelvszemlélet, be-
szédművészeti modell (Pázmány számos impulzusa mellett) jelentős mértékben járult 
hozzá Otrokocsi művében a barokk jellemzőinek kialakításához és érvényesüléséhez. 
Mindez olyan mértékben és színvonalon valósult meg, amellyel mindeddig nem szá-
molt kellő jelentőségében korszakkutatásunk.

 





Hessen-kasseli, herborni magyar 

kapcsolatok
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herBorni kutatások az alte BiBliotHek állományáBan

1.

2014. szeptember 1–15. között kutatásokat végeztem Herbornban, az egykori főis-
kola (Hochschule) könyvtárában. A főiskolát 1584-ben Orániai Vilmos (a németal-
földi szabadságharc vezetője, maga is nassaui származású, Dillenburgban született) 
és testvére, VI. János nassaui tartománygróf (1536–1606) alapította, amely 1817-ig 
állt fenn. A család hagyományosan Habsburg-ellenes beállítottságú volt, mélyen 
elkötelezett protestáns, a helvét irányzat követője; egyedül VI. János halt meg ter-
mészetes halállal, a másik négy fivér merénylet – mint Orániai Vilmos –, vagy a 
Habsburgok, spanyolok ellen viselt háború áldozata lett. VI. János szoros néme-
talföldi politikai-valláspolitikai kapcsolódását, szerepét, súlyát jól mutatja, hogy 
1579-ben egyik létrehozója volt az Utrechti Uniónak. Testvére, Ludwig von Nassau 
is a spanyolok ellen harcoló németalföldiek egyik vezetőjeként halt meg. A Nassau-
Orániai-háznak – dinasztikus kapcsolatai révén is – jelentős szerepe volt a herbor-
ni mellett a németalföldi egyetemek-akadémiák alapításában, támogatásában; ezt 
átgondolt terv szerint végezték. VI. Jánosnak már korábban is több iskolaalapító 
terve volt, ezek beteljesítését jelentette az 1584-es döntés Caspar Olevian, Johann 
Piscator és Johann Althusius megnyerésével.1 Nem véletlen, hogy Herbornnal szinte 
egy időben – 1585-ben – került sor a franekeri egyetem alapítására, ebben ugyan-
csak szerepet játszott Wilhelm Ludwig von Nassau. Szoros személyes és intézményi, 
szellemi-kulturális kapcsolatok voltak a nassaui és a németalföldi akadémiák között 
végig a 16–17. században. Ez megnyilvánult képzési tervezetekben, professzorok, 

1   Az alapítással viszonylag kiterjedt irodalom foglalkozik, Gerhard Menk művei mellett nagyon fon-
tos áttekintés, amely a németalföldi-nassaui kapcsolatrendszer részletes bemutatása is, VI. János 
kulturális, egyetemalapító tevékenységéről szól: Rolf glaWischnig, Niederlande, Kalvinismus und 
Reichsgrafenstand 1559–1584. Nassau-Dillenburg unter Graf Johann VI., Marburg, Elwert, 1973. 
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diákok kapcsolatrendszerében, kiadványpolitikában. Több neves herborni pro-
fesszor folytatta pályáját később németalföldi-hollandiai egyetemeken (pl. Georg 
Pasor), de onnan is érkeztek ide professzorok (Johann Clauberg). A főiskola néhány 
nagyobb pestisjárvány elől menekülve, többször rövidebb ideig működött a szom-
szédos Dillenburgban és Siegenben is. 1817 után az intézmény megszűnt, újraindítá-
sára voltak ugyan kísérletek, de eredménytelenek maradtak. 

A wiesbadeni egyetem a 19. század első felében a herborni könyvtár egy részét 
elszállította; tudomásunk szerint nem is őrzik a herborni könyveket elkülönített 
állományrészként, ami megnehezítené az esetleges kutatói szándékot is. (Mai el-
nevezése: Hessische Landesbibliothek, Wiesbaden.) Azonban a törzsanyag jelentős 
része a hesseni/nassaui tartományi evangélikus egyház teológiai szemináriumához 
(Evangelisches Seminar) tartozott és tartozik most is Herbornban Alte Bibliothek né-
ven. A hozzávetőleg tízezer kötetes gyűjteménynek az egyetem egyik egykori épülete, 
a várkastély (Schloss) ad otthont két termében az első és második emeleten. (Mellette 
az Evangelisches Seminar mintegy hetvenezer kötetes Präsenzbibliothek gyűjtemé-
nye főként modern – alapvetően történelmi, teológiai, egyház- és liturgiatörténeti, 
himnológiai – szakirodalmat tartalmaz, amelyben jelentős anyagot találunk az egész 
Nassau-dillenburgi Grófság történetére, de a főiskola történetére és könyvtárára vo-
natkozóan is.) Szinte teljes egészében itt maradt a teológia tudománya, de a politika, 
himnológia, történelem, nyelvészet is az állomány része, ennek legnagyobb hányada 
a 16–17. századból származik. Már a 19. század elején – a szerző/szerkesztő meg-
nevezése nélkül – nyomtatott katalógus jelent meg a könyvtárról, bár az nagyon 
hiányos és sok helyen pontatlan: Catalog der Bibliothek des evangelisch-theolo-
gischen Seminariums zu Herborn, im Jahre 1837. (Herborn, gedruckt bei Joh. Chr. 
Kempf.). A 20. században igen alapos és szakszerű négykötetes kéziratos kataló-
gust készített Heinrich Schlosser, Alphabetischer Katalog der „Alten Bibliothek” des 
Evangelisch-Theologischen Landes-Seminars Herborn címmel (Herborn, 1938), aki 
az Evangelisches Seminar professzora volt. (A mai napig ennek alapján lehet leg-
jobban tájékozódni a gyűjtemény anyagában, ennek a jelzeteit használjuk a továb-
biakban.)2 Újabban épül a könyvtár internetes katalógusa, amely a Schloss-Herborn, 
Evangelisches Seminar/Alte Bibliothek honlapról érhető el, de – mint arról a helyszí-
nen meggyőződtünk – még korántsem tartalmazza a teljes állományt.3

A herborni főiskola ugyan nem nyerte el az universitas privilégiumait, azonban 
– különösen a 16–17. században – igen jelentős szellemi-kulturális hatást gyakorolt 
az európai protestantizmus folyamataira. Kiterjedt németalföldi, angol, skót, dán, 
norvég, francia, lengyel(!), cseh–morva kapcsolatrendszere volt hosszú időn keresz-
tül. (Itt tanult 1611–12-ben Johann Amos Comenius, de rajta kívül is számos cseh–
morva peregrinus kapcsolódott a herborni főiskolához.)4 Különösen a helvét irány-

2  [Band 1]: A– Car, [Band 2]: Cat– Huls, [Band 3]: Huls– Plat, [Band 4]: Plat – Zyp. 
3   http://www.theologisches-seminar-herborn.de/neu/?Bibliothek:Alte_Bibliothek (Letöltés: 2014. októ-

ber 28.) 
4   Comenius herborni tanulmányaival, későbbi kapcsolatrendszerével igen nagy szakirodalom fog-

lalkozik, legújabb kutatási eredményeit összefoglalja Gerhard meNk, Kalvinismus und Pädagogik: 
Matthias Martinius (1572–1630) und der Einfluss der Herborner Hohen Schule auf Johann Amos 
Comenius = Gerhard meNk, Zwischen Kanzel und Katheder: protestantische Pfarrer- und 
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zat németországi megerősítését, térnyerését kezdeményezte, befolyásolta a főiskola 
szellemi-tudományos potenciálja, amelyet a kutatás „zweite Reformation”-ként tart 
számon.5 VI. János és családja, szellemi, politikai környezte, valamint a tartomány-
gróf udvara 1578-ban fogadta el a kálvinista hitvallási iratokat, tekintette azokat 
meghatározónak. Ennek a döntésnek az növelte a jelentőségét akkoriban, hogy a 
pfalzi választófejedelemségben a kálvinista III. Frigyes után fia, VI. Ludwig határo-
zott lutheránus fordulatott tett, aláírta a Formula Concordiaet (1579). Ez pedig azt 
jelentette, hogy a délnémet fejedelemségekben nagyon meggyengült a kálvini irány-
zat Pfalz kiesésével, Nassau-Dillenburg szinte egyedül maradt a térségben reformá-
tus, ez a tény megnövelte az itteni konfesszionális döntések, események jelentőségét. 
János Kázmér, az új pfalzi választó csak 1583-ban tért vissza a kálvinizmushoz. (Ez 
még jóval a Hesseni Móric uralkodása előtti időszak.) A herborni főiskola alapító 
professzorai voltak a kálvini irányzat befolyásos szereplői: Caspar Olevian, Johann 
Piscator, akiket még VI. János és Orániai Vilmos kért fel állásuk elfogadására; az 
1587-es herborni szinóduson mind teológiai, mind egyházkormányzati, liturgiai te-
kintetben a svájci irányzatot juttatták hegemón helyzetbe a grófságban (Heidelbergi 
Káté, hugenotta zsoltárok).6 Jól mutatja a kapcsolatrendszer jellegét, hogy mind 
VI. János, mind a főiskola professzorai az alapítás után szoros kapcsolatban vol-
tak Théodore de Bèze-zel. Miután Nassau-Dillenburg földrajzilag határos a pfalzi 
választófejedelemséggel és a hessen-kasseli tartománygrófsággal, ahol ugyancsak a 
zweite Reformation vált meghatározóvá, így tagja lett a kálvinista délnémet államok 
csoportjának. 

1603-tól dinasztikus kapcsolat is fűzte a grófságot a zweite Reformation egyik 
legdinamikusabb, legerőteljesebb kezdeményezőjéhez, Móric hessen-kasseli tarto-
mánygrófhoz, akinek második felsége Juliane von Nassau-Dillenburg volt. Az eskü-
vőre Dillenburgban került sor, amelyre epithalamiumot írt Johann Pincier, a főiskola 
professzora, amely el is hangzott a helyszínen, majd megjelent a Rabe-kiadónál.7 Az 
epihalamium elsősorban az új dinasztikus kapcsolat politikai, történelmi, kulturális 
„hozadékát” mutatja be. Móric impozáns genealógiája Nagy Károlynál kezdődik, 
aki a németekkel és franciákkal birodalmat teremtett, kormányzott, gyarapította ha-
talmát, kultúráját. Most pedig az utód – vagyis Móric – szövetségesei az angolok, 

Professorenprofile zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, Ausgewählte Aufsätze, Marburg, 
Jonas-Verlag, 2011, 451–487.

5   Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reformation”, 
Hrsgg. von Heinz schilling, Güttersloh, Güttersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1986. Már az 1578-
as fordulat liturgiai-himnológiai döntése értelmében Lobwasser hugenotta zsoltárai kerültek domi-
náns helyzetbe Nassau-Dillenburgban. 

6   Gerhard meNk, Caspar Olevian während der Berleburger und Herborner Zeit (1577–1587): ein 
Beitrag zum Selbstverständnis des frühen deutschen Kalvinismus = Gerhard meNk, 2011, 375–450.

7   Vö. Georg schmidt, Der Wetterauer Grafenverein. Organisation und Politik einer Reichskorporation 
zwischen Reformation und Westfälischem Frieden, Marburg, 1989, (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Hessen, Bd. 52.); Votum pro felici Conjugio Illustrissimi Principis 
ac Herois, Domini MAURITII Landgravii Hassiae, [...] et Illustris ac Generosissimae Dominae 
D. JULIANAE Comitissae in Naßau Catzenelnbogen, &c. Nuptias celebrantium Dillebergae 
22. Maii Anno 1603. Nomine Scholae Naßovicae-Herbornensis scriptum & submisse exhibitum 
a JOHANNE PINCIERO M. D. & ejusdem Scholae Professore. Az Alte Bibliothek 3017 jelzetű 
példányát olvastuk.  
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franciák, akiknek nemcsak a nyelvét beszéli, de hitben, politikában is összetartoznak. 
Nagyra becsülően említi a szerző a nassaui ház fegyveres küzdelmét is a spanyolok el-
len, itt nyilván főként Orániai Vilmosra, a németalföldi szabadságharcra utal. (Quam 
fortes animi, quam dextera idonea bello/ Nassoviis, erit exemplo bellator Iberus./ 
Quae res in toto nunc est notissima mundo.) Móric zsoltárköltői érdemeit magasz-
talja, majd kiváló nyelvtudását dicséri, amelyek között felsorolja az olaszt, fran ciát, 

spanyolt, angolt, latint, görögöt. (Davidis Ausonio resonantes carmine Psalmi,/ Sint 
mihi adhaec testes, pluresq, herois acutum, /Quos tulit ingenium, foetus lucemq tue-
ri/ Permissit, patriaeq suae, & tibi, Jehova, sacravit./ Quid? quod cum populis lin-
guae commercia multis,/ Ut Gallis, Italis, Hispanis atque Latinis,/ Graecisque, & 
nunc Rege novo gaudentibus Anglis,/ Prisca Caledoniae qui sceptra extenderet orae/ 
Induperatoris nota ultra valla Severi/ Disjunctosque diu Scotis conjungeret Anglos,/ 

1. ábra. Johann Pincier epithalamiuma
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Illi sunt eadem.) A menyasszony rajza, alakja meglehetősen halvány, jelentéktelen a 
vőlegény mellett a lakodalmi versben.

Már 1584-től megindult itt a Rabe-nyomdában Kálvin műveinek latin, német és 
francia nyelvű kiadása: jelképesnek is tekinthető, 1584-ben az Institutio Religionis 
Christianae latin nyelven szerkesztett szövegválogatása (Olevian munkája, Théodore 
de Bèze-hez intézett előszóval) a beinduló nyomda legelső kiadványa. 

Christoph Rabe (Corvinus) a korszak egyik leghatékonyabb kiadóját-nyomdá-
ját működteti, kiadványpolitikája az egyetem szellemi-konfesszionális arculatához 
szorosan illeszkedik, kitűnő svájci, francia, angol, németalföldi kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik. (Nyomdászjelvénye – különböző változatokban – Illés prófétát ábrázol-
ja, akit a Kérith patak partján hollók táplálnak.) 

Bibliakiadása Lobwasser zsoltáraival és a heidelbergi kátéval, énekeskönyv-bő-
vítményével Szenci Molnár számára – és így általa a magyar reformátusság számá-
ra – is mintaadó jelentőségű. Lobwasser zsoltárai a továbbiakban Herbornban a 
Rabe-kiadónál jelentek meg: részben önálló kötetben, részben a bibliakiadás része-
ként. 1587-ben jelent meg először önállóan, majd a későbbiekben a további edi-

2. ábra. Rabe nyomdászjelvénye
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tiók sorban, 1607-ig tizennyolcszor: 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 
1597, 1598, 1600(2), 1601, 1603, 1604, 1605(2), 1606.8 Ezek a kiadványok is két 
csoportra oszthatók: egyikbe az önálló zsoltároskönyv tartozik, amit viszonylag je-
lentős, szertartási funkciójú, verses-énekes toldalék követ (Simeon éneke, tíz verses 
imádság), a szerzők: M. Luther, Ludwig Oeler, Ludwig Hetzer, Lazarus Spengler, 
Adam Reisner, M. Greiter, Wolf Dachstein, Paul Speratus, Heinrich Vogter, Erhart 

Hegenwalt, Wolfgang Capito, Paul Eberus. Már itt helyet kap több keresztelési, hús-
véti, karácsonyi, temetési ének. (Folgen etliche Psalmen und geistliche Lieder/ so von 
Christlichen Gotseligen männern gestellet/ und auß dem gemeinen Psalmbüchlein/ als 
die gebreuchlichsten und besten/ außgezogen und mit angehengt worden.)9 

 8   Vö. imre Mihály, A zsoltárköltészet változatai Ambrosius Lobwasser műveiben = uő, Az isteni és 
emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmáról, Sárospatak, 
Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012 (Nemzet, egyház, művelődés, 7), 323–349.

 9   Az önálló Rabe-zsoltárkiadások is tovább csoportosíthatók. 1. Vannak az egyszólamú, a jelzett 
toldalékkal bővített változatok, 2. az ugyancsak egyszólamú, a toldalékkal és kátéval, függelékeivel 
kiegészített, 3. a négyszólamú, a toldalékkal kiegészített, 4. a négyszólamú, toldalékkal és kátéval, 
függelékeivel együtt kiadott változat. Ötödik típus a bibliakiadás részeként megjelentetett zsoltáros-
könyv, amely minden esetben egyszólamú és tartalmazza a toldalékot és a heidelbergi kátét függe-
lékeivel. Vagyis roppantul gazdag változatokat teremtett meg a herborni közeg, a kiadói gyakorlat 
nyilván a sokrétű liturgikus, himnológiai, konfesszionális és kulturális felhasználói igényhez tudott 
alkalmazkodni. Ennek a bőségnek nyilván csak egy erősen praktikusan kiválasztott részét hasz-
nálhatta fel Szenci Molnár; részben tekintettel kellett lennie a magyar közeg eltérő liturgikus-kon-
fesszionális-egyházpolitikai-kulturális feltételeire, igényeire, részben a rendelkezésére álló (anyagi) 
lehetőségek végességére.

3. ábra. 1609-es négyszólamú herborni zsoltárkiadás
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A másik csoportba azok a zsoltárkiadások tartoznak, amelyek a bibliakiadás ré-
szei és terjedelmes függeléket tartalmaznak. (Heidelbergi Káté, Agenda, imádságok) 
Az első és második típus között van szerkezeti egyezés, kölcsönhatás, a felsorolt 
szerzők művei mindkét csoportban megjelennek és azonosak. Joggal beszélhetünk 
arról, hogy Szenci zsoltárkiadásainak mintája, forrása legalább annyira a herborni 
kiadványokban jelölhető meg, mintsem a pfalziban, hiszen mindkét herborni kiad-
ványtípus jellemzőit felfedezhetjük Molnár mindhárom, életében megjelent zsoltá-
roskönyvében. Abban is a herborni mintákat követi, hogy először önálló kötetben, 
majd a bibliakiadás részeként jelenteti meg munkáját. Fekete Csaba és H. Hubert 
Gabriella tanulmányai vizsgálták az Oppenheimi Függelék eredetét, megállapításaik 
egyértelműen bizonyították a német források szoros, szerkezetformáló hatását, azon-
ban az is látszik, hogy jóval erősebb a nassau-dillenburgi, herborni mintakövetés, 
amire különösen H. Hubert Gabriella mutatott rá egyértelműen.10 

Már az 1589-es kiadás lényegében kész mintája az Oppenheimi Függeléknek, any-
nyiban változik később, hogy beillesztik a szerkezetbe a Heidelbergi Kátét és a hoz-
zá kapcsolt énekanyagot. Az Alte Bibliothek állományában sikerült kézbe venni és 
megvizsgálni a következő zsoltárkiadásokat: 1589, 1592, 1593, 1595, 1596, 1598, 
1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1609. Az önálló zsoltároskönyvek mindegyike azo-
nos szerkezettel rendelkezik, mindegyiket kiegészíti a fentebb leírt bővítmény. Rabe 
kiadványai többnyire egyszólamúak, azonban öt esetben négyszólamú kiadást talá-
lunk, vagyis itt keveredtek a típusok. Természetesen minden esetben – akár egyszó-
lamú, akár többszólamú változatban – kottával jelentek meg a kiadványok. Az egy-
szólamúság és többszólamúság gyakorlata erősen eltérő a pfalzi és nassau-dillenburgi 
környezetben, az utóbbi sokkal inkább helyt ad a többszólamúságnak. A bibliaki-
adás részeként megjelenő herborni zsoltároskönyvek azonban mindig kizárólag egy-
szólamúak; ennek a magyarázatát ezek a kiadványok soha nem fogalmazták meg, de 
ezt a gyakorlatot következetesen alkalmazták. A feltűnő különbség, eltérés oka lehet 
talán liturgiai, himnológiai jellegű, esetleg gyakorlati magyarázat van rá: az egyéb-
ként is nagyon terjedelmes kötet – voltaképpen kolligátum – méreteit tovább növelte 
volna a négyszólamú kotta, amely közel ötvenszázaléknyival vastagította volna meg 
a tekintélyes könyvet. Ez a megoldás azonban nem rontotta a többszólamúság esé-
lyeit, mert a psalteriumnak – mint láttuk – bőven voltak négyszólamú kiadásai is. 
Az feltételezhető, hogy az önálló zsoltároskönyvek felhasználási köre a gyülekezeti 
éneklés mellett kiterjedt az iskolai oktatásra is, ahol a többszólamúság megszokott és 
mindennapos gyakorlat volt.

A nassau-dillenburgi környezet sokoldalú, összetett liturgikus-himnológiai igé-
nyeinek kielégítésére más kiadványtípust is terveztek éppen Szenci Molnár herborni 
tartózkodásának időszakában. Kéziratban maradt egy énekeskönyv-tervezet 1600–
1601-ből, amelynek bizonyíthatóan maga a tartománygróf, VI. János volt a kezde-
ményezője Matthias Martinius rektorságának idején.11 A tartománygróf ekkoriban 
10   H. huBert Gabriella, Szenci Molnár Albert és a 17. századi gyülekezeti énekeskönyv-kiadás, 

Magyar Könyvszemle, 2003/1. 349–356; fekete Csaba, Szenci Molnár Albert zsoltárkiadásának 
mintája, Magyar Könyvszemle, 2003/1, 330–349. 

11   P. Wagner, Ein Gesangbuchplan des Grafen Johann VI. von Nassau-Dillenburg, Nassauische 
Annalen, Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Vierund-
vierzigster Band, 1916/1917, Wiesbaden, Selbstsverlag des Vereins, 1918, 153–174. 
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 támogatja és ösztönzi Piscator bibliafordításának elkészülését, megjelentetését, ehhez 
a folyamathoz tartozhatott a tervezett énekeskönyv megteremtése. Mindezzel párhu-
zamosan zajlik a Lobwasser-zsoltárok diadalútja a Rabe-nyomda kiadványaként, de 
még a Piscator-Biblia megjelenése előtt folyamatosan kibocsátják a Luther-fordítás 
kálvinista korrekcióját sok bővítménnyel és függelékkel. A kancellária által készített 
kéziratra maga a tartománygróf írta rá: Von christlichen gesangen, worzu die nutz 
und notwendig. A szövegezést és javításokat végső formájában – kézírása alapján 
azonosíthatóan – Wilhelm Zepper, a főiskola neves professzora készítette. Az énekes-
könyv-tervezet teológiai koncepciója határozottan tükrözi a tartománygróf teológiai 
és egyházpolitikai törekvéseit, de Zepper látásmódját is. Ez utóbbinak jellemzője az 
erős biblicitás, különösen az újszövetségi tematika, krisztológia, a történelmi tanítás 
a világ teremtésétől az utolsó ítéletig, az Antikrisztus egyháza, Jeruzsálem pusztulása 
az utolsó ítélet előképe, küzdelem az Antikrisztus tanítása ellen. Az ember minden 
társadalmi helyzetében és létállapotában szólaltassa meg és fejezze ki vágyát és sze-
retetét Isten után, tanításának elfogadása, ez jelenjen meg a hétköznapok világában, 
polgári foglalkozások, társadalmi, egyházi, házi, iskolai élet színterein, alkalmain.12 
A részletes felosztás végighalad a társadalom vertikumán a császároktól, királyoktól 
a serfőzőkig, halászokig: keyserlied, jägergesang, bierbrauerlied.13 Ugyanilyen ap-
rólékossággal tárgyalja az istentisztelet, liturgia részleteit, és minden mozzanathoz 
éneket rendel hozzá (prédikáció, keresztelő, temetés, úrvacsora), de az otthoni és is-
kolai paraliturgikus cselekmények is a Geistliche Lieder szövevényében zajlanak. (Az 
élet egészének ez a kiterjesztett szakralitásként való értelmezése majd a puritanizmus 
spiritualitásában válik meghatározóvá, amelyet jól kifejeznek csakhamar az imád-
ságirodalom és a gyülekezeti éneklés fejleményei.) A részletes tervezetben megjelenő 
énekek szerzői a következő kortársak: Jakob Brass, Johannes Pincier, Bartholomaeus 
Rhoding, Matthias Martinius, Bartholomaeus Schomler, Gottfried Kaps, Reinhard 
Susenbeth, Johannes Wissenbach. Kiválasztásuk szempontjait is megnevezi a terve-
zet: járatosak legyenek a Szentírás értelmezésében, a német nyelvben és a költészet-

12   I. m., 156: „Was nun den Inhalt der Anweisung betrifft, so verlangt der Verfasser, nachdem er 
sich über Zweck und Nutzen des Gesangbuchs ausgelassen, dass die Quelle der christlichen 
Glaubenslehre, die Bibel alten und neuen Testaments, ihren Eigenschaften und ihrem geschichtlichen 
Inhalte nach von der Erschaffung der Welt bis zum jüngsten Gericht, dann weiter die Hauptstücke 
der christlichen Lehre, die Heilstatsachen aus dem Leben Christi, die Lehren von den Engeln, dem 
Teufel und dem Menschen in Liedern abgehandelt werden. Weiter wünscht er Lieder für die ver-
scheidenen Stände und Berufe der christlichen Gesellschaft, deren jeden er genau aufführt, eine 
Aufzählung, [...] ferner Lieder für jeden Zustand, in dem sich der Christ befinden kann, wie nicht 
minder für jede Tages- und Jahreszeit.” 

13   Csak mutatóba sorolunk fel keveset ebből a társadalmi áttekintésből, amely életkorok, nemek, 
társadalmi rétegek, foglalkozások szerint alkot csoportokat: brautliedt, hochzeitgesang, hauß-
vatterliedt, haußmutterliedt, kindergesang, jungen gesellen liedt, abend- und morgengesang, vor 
der arbeit, in der arbeit, nach der arbeit, vor eßens, nach eßens, regenten- oder herrnliedt, key-
serliedt, churfürsten, fursten, graven, vom adel, raths, cammermeisters, rentmeisters, reuterliedt, 
jägergesang, kriegsmanliedt, predigergesang, schulgesang, schulmeistergesang, studentenliedt, theo-
logorum, juristen, medicorum, philosophorum liedt, schnittergesang, kochgesang, metzgergesang, 
wandersmangesang, handwercksleutgesang, schustergesang, herbstgesang, wintergesang, donner-
liedt, begräbnislieder [...]   
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ben kiválót tudjanak alkotni.14 A szerzők közül szinte mindegyik kapcsolódott a 
herborni főiskolához: itt tanult valamikor, utóbb maga is tanára lett; ugyanígy vala-
mennyien VI. János szellemi elitjéhez tartoztak. Néhányan neves, gyakorlott, ismert 
költők voltak latin és német nyelvű műveikkel (Etliche Psalmen und geistliche Lieder, 
Christlichen Reuterlieder), kötetekkel (Pincier, Schomler), kiemelkedő tudomá-
nyos tevékenységet folytattak. Rhoding T. Beza környezetéhez tartozott, Genfben, 
Zürichben időzött, kiváló angol és németalföldi kapcsolatokkal rendelkezett, mű-
vei ott is ismertek voltak. Mindannyian tanári, lelkészi gyakorlatot folytattak, je-
lentős prédikációs életművet teremtve. Hét pontba rendezi az énekeskönyv anyagát. 
Von der histori der heiligen Bibel, Von der summ, kurtzem inhalt, lieblichem kern, 
hochster lehr und lebendigem trost, so in der heiligen bibel begriffen ist, Von den 
hauptstucken christlicher religion, als da sind, Von den Loci Communes, Von den 
uinderschiedenen stenden und emptern im menshlichen geschlecht, Von ungleichem 
zu, wol, oder ubelstand der menschen. A tervezet erős biblicitása talán párhuzamba 
állítható Piscator készülő bibliafordításának jellemzőjével, mindkét vállalkozásnak 
fő támogatója és kezdeményezője VI. János tartománygróf volt. 

A dallamokról külön pontban rendelkezik a tervezet: eszerint azok nem lehetnek 
meggondolatlanok, hanem legyenek ünnepélyesek, nem túl nehezek, hanem köny-
nyűek és megjegyezhetőek, nem kellemetlenek, hanem kellemesek, nem kényelmet-
lenek, hanem a dolgokhoz legyenek igazítva, nem teljesen ismeretlenek, hanem sok 
lehetőleg ismert, ahogyan az tanácsos, hogy a legjobban hangzó melódiákat más 
énekeskönyvekből kellene alkalmazni, különösen a Lobwasser által fordított francia 
zsoltárokat, és a rímek, verselés, dallamok ehhez igazodjanak azokban az énekekben, 
amelyek még nem készültek el. Vagy ha új és jobb dallamokat akarnak, akkor egy jó 
komponista vállalja magára és készítse el azokat.15 Éppen ebben az időszakban tar-
tózkodik Szenci Molnár is Herbornban, aki készül bibliakiadására, zsoltárfordításá-
ra, nyilván keresi a himnológiai, liturgiai mintákat, forrásokat itteni környezetében. 
A tervezett énekeskönyv szerzői közül ismeri jól Zeppert, Martiniust, velük kapcso-
latban volt; nem zárható ki, hogy Molnárnak tudomása lehetett a készülő munká-
ról, látásmódját alakíthatta az. Az 1600-as évek legelején igen sokat foglalkozott 
litur giai, himnológiai kérdésekkel VI. János és környezete, ezt jól mutatja Johann 
Münster ekkori tevékenysége. Ez a művelt főúr kifogásolta a pfalzi – megítélése sze-

14   I. m., 170: „Dieße arbeit zu verfertigen, mußen solche personen gebraucht werden, welche der h. 
schrift verstendig, der Teutschen sprach und reimen zu machen mechtig seind, deren dießer ort gott 
der allmechtige aus gnaden etliche gegeben, welche man nach ordnung der arbeit [...].”

15   Wagner, 1916/1917, 168: „Belangend nu die melodien, dieweil auch uf dieselbigen in christlichen 
gesängen mit sonderbahrem fleiß zu sehen, damit sie nicht leichtfertig, sondern gravitetisch und dap-
fer, nicht schwer, sondern leicht und beheltlich, nicht unanmutig, sondern lieblich, nicht unbequem, 
sondern uf die sachen gerichtet, nicht unbekant, sondern so viel muglich bekant, als were rathsamb, 
daß man sich nach den besten wohllautenden melodien in andern gesangbuchern, sonderlich aber in 
den franzosischen und von Lobwassern ubergesetzten psalmen umbgesehen und uf dieselbigen die 
reimen in denen liedern und gesängen gerichtet hette, welche noch zu verfertigen sindt. Oder do man 
je neue und beßere melodien haben volte, muste man sich nach einem guten componisten umbthun 
und denselbigen solche machen laßen. [...] so sollen aus den alten gesangbuchern die besten lieder 
und psalmen, sonderlich welche ingemein alle christen und kinder gottes angehen, genommen, in 
dieß werk transferiert, und ein jeder an seinen geburlichen ort gebracht und gesetzt werden.”



176

rint szegényes – gyakorlat érvényesülését (In Herborn sei besser als am Neckar), 
sokkal inkább a hessen-kasseli himnológiai, liturgikus elvek (többszólamúság, inst-
rumentális zene, gazdag szöveg- és dallamváltozatok) mellett szállt síkra. Különösen 
a főiskola ifjúsága számára volt fontos mindezek elfogadtatása és alkalmazása, tudo-
mányos rangjához méltó. Az éneklés és zene minőségét erősen kifogásolta Münster, 
ezért mondta, hogy Herbornban mindez jobb legyen, mint a Neckarnál – vagyis 
Heidelbergben és Pfalzban. Arra viszont egyelőre nincs biztos válasz, hogy ez a nagy 
igényű énekeskönyv miért nem valósult meg, miért nem nyomtatták ki.16 

Az egyetem meghatározó személyiségei voltak Georg Pasor, Matthias Martinius, 
Johann Althusius, Wilhelm Zepper, Johann Heinrich Alsted, Johann Bisterfeld, 
Philipp Ludovicus Piscator, Johann Heidfeld, Johann Pincier.17 A bibliai tudomá-
nyoknak nemzetközileg is kiemelkedő képviselője volt Johann Piscator, akinek mo-
numentális műve – német bibliafordítása – a herborni tudományosság egyik megha-
tározó teljesítménye, sok tekintetben Szenci Molnár egyik mintaképe.18 Jó kapcsolata 
Szencivel köztudott, verses ajánlást írt 1604-es szótárához, több levelet váltottak.

A szorosan teológiai tárgyú művek mellett sűrűn jelennek meg Herbornban a pro-
testáns mártirológia legelterjedtebb munkái (Kálvin barátja és kiadója: Jean Crespin 
– Johannes Crispinus), belőlük jelentős kollekció tanulmányozható ma is. Ugyancsak 
izgalmasan új szempont a protestáns mártirológiai munkák látványos képgazdagsá-
ga, számos fametszet díszíti a gyűjtemény jó néhány kötetét, ikonográfiai jelentésük, 
értelmezésük magyarázatra vár.19 (Ebben jelentős különbség mutatkozik a reformá-
tus és lutheránus kiadások között.) 

2.

Hellebrant Árpád, noha 1883-ban közölte a Századokban (154–155.) a herborni 
magyar peregrinusok listáját, azonban nem autopszia alapján tette ezt, maga nem 

16   I. m. 159: „Von einem Gesangbuche, das in dieser Weise hergestellt ist, erwartet dann der Verfasser, 
dass es leicht einen Drucker finden würde. Merkwürdig, dass er den nächstliegenden, wenn 
 nicht den einzigen, der dabei in Betracht kam, Christoph Rabe in Herborn, nicht ausdrücklich 
nennt.” Azonban azt sem tudjuk pontosan, hogy mindez mennyire múlott a Rabe kiadó döntésén, 
aki erősen a Lobwasser-zsoltárok mellett kötelezte el magát. Vö. meNk, Einleitung = uő, 2011, 
 35–37. 36: „Denn mit dem Fehlen der Studenten sank die Qalität des Gesangs und der Musik se-
iner Auffassung ganz erheblich. Zeigte sich schon Landgraf Moritz der Gelehrte in Hessen-Kassel 
als großer Musikfreund, ja trat sogar – warscheinlich mit Hilfe Valentin Geucks – als Komponist 
in Erscheinung, so zog Johann Münster in seinem längeren Gutachten für den nassaiuschen 
Landesherrn einen Vergleich zwischen der Herborner und der ihm auch gut bekannten Heidelberger 
Kirchenmusik. In Herborn sei sie normalerweise erheblich besser als am Neckar [...].”

17   Gerhard meNk, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584–1660): Ein Beitrag zum 
Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, Wiesbaden, 
1981.

18   Vö. Die reformierte Herborner Biebel des Johann Piscator Geschichte und Wirkung, Hrsg. von 
Ulrich bister, Herborn, concepcion seidel, Sepher-Verlag, 2001; Heinrich schlosser, Die Piscator-
Bibel: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Bibelübersetzung, Heidelberg, Winter, 1908. 

19   Jelen kötetünkben az Alte Bibliotheknak erre a forrásanyagára támaszkodik nagymértékben a 
Protestáns mártirológia a kora újkorban című tanulmány gondolatmenete és képanyaga. 
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látta az anyakönyvet, nyomtatott német kiadvány adatait vette át.20 Ebből aztán az 
is következik, hogy az ismertetésbe számos hiba csúszott, sok helyen hiányos. Az 
eredetit Herbornban kézbe vehettük (arról fotómásolatot készítettünk), a matrikula 
tanulmányozása sok hiba korrigálását teszi lehetővé, a magyar névalakok korábban 
eltorzítva jelentek meg, de az anyakönyv számos fontos olyan kiegészítő informá ciót 
tartalmaz (egyetemtörténeti események feljegyzése, professzorok kommentárjai, is-
kolai törvények, működési szabályzatok), amelyek hasznosak lehetnek a magyar ku-
tatás számára is. A matrikula elején részletes latin–német nyelvű szabályzatot olvas-
hatunk a főiskola szervezetéről, irányításáról, konfesszionális jellegéről, a beirat-
kozott hallgatók megkívánt erkölcsi magatartásáról (részegség, szabadosság, trágár 
beszéd, éjjeli csavargás) a főiskolán, azon kívül a városban, a tanulmányi köve-
telményekről, disputációkra való felkészülésről, az előadások látogatásáról, temp-
lomba járásról, hitelvekről: De Officiis Studiosorum Publicorum. Kivételes esetben 
még a házasság is megengedett, ha ahhoz a rektor is engedélyt ad. Akik magukat 
gyakorolni akarják a prédikálásban, azoknak fel kell iratkozniuk a katalógusba, az 
első választott textus a Szentírásból származzon, a másodikat pedig a Heidelbergi 

20   Adalék a külföldi iskolázás történetéhez a XVII. században (A herborni főiskola tanulói 1584–
1726). A hivatkozott német forrás: Die Nassauer Drucke der königlichen Landesbibliothek in 
Wiesbaden. Beschrieben von Antonius von der liNde, 1467–1817, Wiesbaden, Feiler und Gecks, 
1882. A 20. század elején újabb kiadvány születik, amely ismét közreadja a herborni matrikulát: 
Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Hrsgg. von Gottfried Zedler 
und Hans sommer, Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann, 1908. Sajnos ez a kiadvány sem pontos 
a magyar adatok közlésében és elhagyja a névanyagon túli adatokat, információkat. 

4. ábra. A matrikula részlete, magyarok bejegyzése (Suri Orvos Mihály, Érsekújvári Gáspár)
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Kátéból szükséges alkalmazni.21 A továbbiakban néhány olyan képet közlünk, ame-
lyek korrigálják Hellebrant Árpád közleményének hibáit, vagy kiegészítik azt.

A matrikulát Johannes Piscator kezdte el vezetni: Matricula Studiosoru(m) 
Scholae Herbornensis. A me Johanne Piscatore inscripti sunt hi, Anno Domini 1584. 
1600-ban, november 26-án 36. a beírtak sorában: „Albertus Molnar Szenciensis 
Ungar(us).” A matrikulában Szenci neve mellett találunk egy rejtélyes bejegyzést: 
Inspector Pragae. A névbeírás és ez a bejegyzés két kéztől származik, biztos, hogy 
időben is máskor keletkeztek, hiszen az első 1600-ból való, a második csak 1604 
utáni lehet. A matrikula névsorában igen gyakori, hogy kiegészítő információkat is 
bejegyeznek hallgatóikról, amelyek esetleg származásuk helyszínét tüntetik fel, vagy 
korábbi, gyakrabban későbbi foglalkozásukról tudósítanak. Valaki, valamikor a 
matrikula vezetői közül tudott arról, hogy Szenci Molnár megfordult Prágában, azt 
nevezetesnek, fontosnak tartotta, ennek bizonyítéka a bejegyzés. Molnár Albert szó-
tárában is ilyen értelmű jelentést ad: Inspector – Megnéző, Szemlélő, vagyis Inspector 
Pragae: aki megnézte Prágát, járt ott. Bizonyára ismert lehetett a kortársak előtt 
Szenci látogatása a császárvárosban, audienciája az uralkodónál, neki dedikált műve, 
ottani szellemi kapcsolatai. Ráadásul sok cseh–morva (huszita hátterű) értelmiségi 
járt a herborni főiskolára, közülük többekkel jó kapcsolata volt Molnárnak.

1606 októberében sú lyos megpróbáltatás éri a főiskolát: pestisjárvány elől kell 
menekülni, áthelyezik az oktatást Siegenbe. Itt újra ismertetik az iskola törvé nyeit, 
a rektor pedig buzdítja az ifjúságot további tanulmányaira és feljegyzik az akkor, 
majd folyamatosan beiratkozottak neveit: „Quarto octobris Anni 1606 act(us) 
classicae promotionis habil(y) est Herbornae: sed cum sequentib(us) dieb(us) pestis 
hanc urbem invaderet et paulatim serperet, translata est schola Sigenam octava et 
nono octobris. Decimo tertio die octobris Sigenae Leges Scholae recitatae sunt per 
Notarium Scholae publicum in auditorio Theologorum, cum exhortatione Rectoris 
ad studiosam Juventutem. Postero die inchoatae sunt Lectiones tum publicae, tum 
classicae. Ex eo tempore Sigenae ab eodem Rectore inscripti sunt sequentes.”22 Az 

21   „Qui sese in sacris concionibus exercere volent, certo Catalogo describuntur: Et ordine singuli die-
bus Mercurij et Sabbati a duodecim ad primam textum aliquem scripturae, aut aliquem doctrinae 
Christianae secundum ordinem observatum in Catechismo Heidelbergensi (totam actionem guber-
nante vicissim aliquo ex professoribus Theologis) explicanto.” A Heidelbergi Káté a konfesszioná-
lis alap, az ettől való eltérés nem lehetséges, minden tekintetben követendő. A beiratkozásnál fizetni 
kell, a szegényeknek ezt elengedhetik, aminek a feltételeit a professzorok megvizsgálják. A matri-
kulában olvasható szabályzatnak kibővített változatát nyomtatásban is megjelentették 1585-ben 
Neustadtban Leges Scholae Herbornensis címmel, amit Olevian és Piscator fogalmazott meg. 
Vö. meNk, Caspar Olevian [...], 2011, 389. Menk ebben a tanulmányában már 1580-tól kezdődő-
en részletesen bemutatja a főiskola alapításának folyamatát, állomásait, szereplőit, dokumentumait.

22   Ugyanígy tudósít az eseménysorról Caspar Sibel, aki ekkoriban Herbornban folytatja tanulmánya-
it, erről az időszakról naplót vezetett. Részletes feljegyzést készített, amelynek vonatkozó részlete 
így hangzik: „Das Urteil des frommen und gelehrten Mannes über mich gab mir einen kräftigen 
Ansporn für das nun beginnende Studium der Theologie. Im Oktober 1606 wurde ich nämlich 
von dem Juristen Anton Matthaeus in die Reihe der Studenten aufgenommen. Die nassauische 
Hohe Schule wurde allerdings wegen der in Herborn einfallenden Pest nach Siegen verlegt. Ihr 
entging auch nicht der in Herborn verbliebene Pfarrer und Inspektor Wilhelm Zepper, der sich 
große Verdienste um die nassauische Kirche erworben hatte. Zepper war auch ein goßer Förderer 
von mir. Nachdem ich mich in Siegen niedergelassen hatte, widmete ich mich erst einmal ganz dem 
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így következő – tehát már Siegenben feljegyzett – névsor a 20. névvel kezdődik (20. 
Casparus Aschenborner[us] Waldcappelensis Hess[us]), a 33. pedig április 5-én: 
„33. Albertus Molnar Szenciensis Ungarus repetiit scholam Nassovicam 5. Aprilis.” 
(A közvetlenül Szenci előtti, 32., ugyancsak újból beiratkozó, szintén április 5-én 
„Abrahamus Geiseli[us] Calvensis Wirtenbergic[us] repetiit scholam Nassovicam 5 
Aprilis.”) A zavart az okozza, hogy a matrikulának ezen az oldalán a felső sarok-
ban jól olvashatóan áll az évszám: 1606. A Szenci beiratkozását bizonyító bejegyzés 
33-as sorszámmal a legelső ezen a lapon. Márpedig ez lehetetlen, hiszen az előző 
lapon számolt be a matrikula az 1606-os pestisjárványról és az októberi Siegenbe 
költözésről.

Minden további bejegyzés ezt követően történt, így az április 5-e csak 1607-re 
vonatkozhat. A matrikula bejegyzéseit készítő vétette el a dátumot, tehát az helyesen 
csak 1607 lehet. A Napló nem is említi az 1606-os újbóli beiratkozást, 1607-ben 
pedig február 26-tól május 23-ig felváltva Siegenben és Herbornban tartózkodik: 
láthatóan minden idejét leköti a zsoltároskönyv nyomtatása, majd széles körű nyil-

Studium der hebräischen, griechischen und lateinischen Sprache. [...] Bei seinem 1607 vollzogenen 
Weggang aus Siegen begleiteten ihn zahlreiche Studenten aus der Stadt und drückten darin das 
hohe Maß an Achtung und Dankbarkeit aus, das sie ihm entgegenbringen wollten.” Gerhard meNk, 
Streiflichter aus dem Herborner Studentenleben am Anfang des 17. Jahrhunderts: Tagebücher, 
Autobiographien und Briefe als Quelle für die Geschichte der Hohen Schule  =  Von der Hohen 
Schule zum Theologischen Seminar Herborn 1584–1984,  Hrsg.  Joachim  Wienecke,  Herborn,  
1984, 45.

5–6. ábra. Szenci Molnár bejegyzése a matrikulába
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vánosságnak történő bemutatása.23 Igaz, a Napló 1607-ben sem jegyzi fel az újbóli 
herborni beiratkozást, arról hallgat. Áttekintve 1607 kronológiáját, az ekkor zajló 
zsúfolt eseményeket, egyelőre nem nagyon találunk rá magyarázatot, miért iratko-
zott volna be újra Molnár Albert a herborni akadémiára. Ebben az évben ott érdemi 
23   Levelezése ugyanezt erősíti meg: ekkor kapott levelei március közepétől Siegenbe érkeznek (március 

19., április 19., június 12.), április–májusban huzamosabb ideig Herbornban időzik. Az év második 
felében pedig Kassel, Rotenburg, Heidelberg és Marburg között ingázik. A Napló bejegyzései pedig 
azt bizonyítják, hogy 1606. március 9-től szeptember 23-ig a zsoltároskönyvre fordítja minden 
idejét Altdorfban. Vö. Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai, kiad. déZsi Lajos, 
Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1898.

7. ábra. Az 1606-os pestis bejegyzése a matrikulába
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tanulmányokat aligha folytatott, valami más körülmény lehet a magyarázat. Lehet, 
hogy ekkori elhatározását valamiért meg kellett változtatni, így a beiratkozást nem 
is követték valódi studiumok. Összegezve: az újbóli herborni beiratkozás pontos dá-
tuma tehát csak 1607 áprilisában történhetett, valódi célját azonban egyelőre nem 
tudjuk megmagyarázni. 

Magyar peregrinusok is megfordultak Herbornban, disputációk is születtek, jólle-
het nem akkora számban, mint Heidelbergben vagy Marburgban, az egyetem mégis 
jelentős hatást gyakorolt a magyar szellemi életre.24 Legismertebb magyar peregri-
nus Szenci Molnár Albert volt, aki többször is járt Herbornban, hosszabb-rövidebb 
időt töltött a város főiskoláján, professzorai közül a legnevesebbekkel állt jó kap-
csolatban, zsoltároskönyve a Rabe-nyomdában jelent meg 1607-ben.25 Mivel Szenci 
Molnár magyar szempontból a herborni kapcsolatrendszer egyik kulcsfigurája, így 
érthető, ha itteni kutatásaink rá irányultak. Sikerült is rábukkanni két művének itteni 
professzoroknak küldött dedikált példányára, a Hanaui Biblia Johann Piscatornak 
ajánlott pazar, díszkötésű példánya és az 1604-es kiadású Dictionarium  Georgius  
24   postmA  Ferenc,  Einige gedruckte Spuren der Peregrinatio Hungarica aus Herborn: Die 

Übungsdisputationen von Georgius P. Onadi und Petrus B. Pécsváradi (1620) = Fata Libelli: 
A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai,  szerk.  P.  vásárhelyi 
Judit, Budapest, 2003, 245–256. 

25   A herborni főiskola bemutatását, magyar hatásainak, kapcsolatainak legátfogóbb jellemzését ma-
gyar nyelven eddig P. Vásárhelyi Judit végezte el Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadá-
sai c. könyvében (Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2006, Historia Litteraria). Ez a munka ugyan 
elsősorban Szenci Molnár Albert bibliakiadói tevékenységére koncentrál, azonban nagyon alaposan 
áttekinti a meghatározó professzorok – kiváltképpen Johann Piscator – munkáságát, és a herborni–
magyar kapcsolatrendszert is a 17. század első harmadában. Számos megállapítását felhasználjuk 
gondolatmenetünk során.

8. ábra. Szenci Molnár 1607-es, újbóli beiratkozása
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Pasornak dedikált kötete örvendeztetett meg bennünket. (Magyar kutató még egyi-
ket sem vette eddig kézbe.) 

A Dictionarium [...] címlapján alul olvashatjuk a dedikáló bejegyzést: Clariss. 
viro Dno Georgio Pasori amico observando dono dedit Anno 1604 [...]26 Az írás-
kép alapján biztosak lehetünk abban, hogy Szenci Molnár az adományozó, bár ép-
pen a név olvashatatlanná halványult, azonban emellett van még egy bizonyítékunk. 
Rittershausen verses dedikációjának egy hibás sorát valaki javította a margón: beírt 
kézzel egy – véletlenül kihagyott – szót: omnibus est cordi. A Collectio Molnariana 
néven ismert Szenci-kéziratgyűjteményben (MTAK) ránk maradt Rittershausen ver-
sének autográfja, ebben csonkítatlanul szerepel a szöveg: omnibus est cordi. A kötet 
megjelenése után látván Szenci, hogy sajtóhiba miatt kimaradt az est szó, a dedikált 
példányba beírta azt a margóra pótlólag. Molnár Alberten (és Rittershausenen) kívül 
más nem ismerhette a helyes szöveget, ezért a korrekciót is csak neki tulajdoníthat-
juk. Pasor 1611-ben a dedikált példányt az egyetem könyvtárának adományozta, így 
maradt az meg a mai napig eredeti helyén. Az első előzéklapra írt bejegyzés tájékoz-
tat erről: Dieß buch hat Georg Pasor zu der Schule Bibliothek geschenkt den 24 [...] 
1611. 27 

Az 1608-as kiadású Hanaui Bibliának egy különlegesen szép példánya található 
az Alte Bibliothek gyűjteményében.28 Már az 1837-es nyomtatott katalógus (Catalog 
der Bibliothek des evangelisch-theologischen Seminariums zu Herborn, im Jahre 
1837.) is tud a könyvről, azt regisztrálja: 239 Szent Biblia v. C. Caroli. revid. v. 
Alb. Molnar, Hanau, 1608, 4. A bibliagyűjteményről később készített cédulakata-
lógus is önálló tételként rögzíti: Bibel ungarisch/ Szent Biblia/ Caroli Caspar- Albert 
Molnar, Hanau, 1608. E. V. 273. A mai napig ezen a jelzeten érhető el a példány. 
A kifogástalan állapotban lévő kötet igen jó minőségű díszkötést kapott: fatáblák-
ra illesztett vaknyomásos bőrkötés óvja a könyvet. Mind az elő-, mind a hátlapján 
pont középen öt-hat centiméter hosszúságú, vaknyomásos, némi aranyozással színe-
zett címer foglal helyet. A címerpajzsot négy mezőre osztották: jobb és bal oldalon 
két-két mező látható. A felső, jobb oldali mezőben egy két lábon álló, ágaskodó 
oroszlán látszik, az alatta lévő mezőben két – ugyancsak – ágaskodó oroszlán. A cí-
merpajzs bal oldali részén felül szintén egy oroszlán foglal helyet a már leírt mó-
don. (A kicsinyített méretek miatt itt ugyan nehezebben látható, de az oroszlánok 
fenyegetően, tátott szájjal jelennek meg az ábrázolásban. Szinte minden heraldikai 
párhuzam egyértelműen ugyanezt mutatja.) A bal oldali rész alsó mezőjében – pont 
középen – egy pólya látható, némi aranyozás látszik a címer egészén a vaknyomásos 
mélyedésekben. A címer könnyen felismerhető, ez a nassaui-dillenburgi grófság és 

26   Pasor fontos ajánlóverset írt a szótárkiadáshoz. Vö. imre Mihály, „Úton járásnak megírása”: 
Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, 
Balassi Kiadó, Budapest, 2009, Humanizmus és Reformáció 31, 94–97.

27   Mai jelzete: Alte Bibl. 2358. A kötetet mostanában restaurálták, új kötést kapott: valamely kézirat 
hártyalapját használták fel erre a célra. 

28   A példányról tud P. Vásárhelyi Judit, könyvében közli is a címlapról készült fotót. 41–42. Kézbe 
nem vette a kötetet, információit Hans Günter Kratztól, az Alte Bibliothek korábbi könyvtárosától 
szerezte. 
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a tartománygrófi család címere.29 Rendkívül gazdag heraldikai múlttal rendelkezik 
és nagyon szerteágazó, sok változatban használták. A mai napig rábukkanhatunk 
a térség kulturális, politikai reprezentációjában: Siegentől Dillenburgon keresztül 
Herbornig. A grófi család hatalmi és politikai központjában, temetkezési helyükön, 
a dillenburgi Stadtkirchében számos változatban látható: színezett relief, freskó, kő-
faragvány alakjában.30 Ugyanígy sokszor találkozhatunk vele Herbornban, az egye-
temi képzőművészeti reprezentációnak is részese volt. Tehát teljesen indokolt és ért-
hető, ha Szenci Molnár Albert a Johann Piscatornak adományozott biblia díszkötését 
ékesíttette a nassaui címerrel. Piscator egész tevékenysége a nassau-dillenburgi kul-
turális-konfesszionális közeg egyik legreprezentatívabb teljesítménye. A címlap alján 
jól olvasható a Piscatornak szóló dedikáció: Rev. Dno. Joh. Piscatori praeceptori 
observando mittit amoris ergo Albertus Molnar, Editor.31 

Piscator számára ugyan kedves ajándék lehetett Szenci magyar nyelvű biblia-
kiadása, azonban nem értette ezt a nyelvet, így érdemben szakmai-tudományos telje-

29   Vö. Bernhard peter, Die Wappen des Hauses Nassau (1) Ottonische Linie; Die Wappen des 
Hauses Nassau (2) Walrams Stamm, www.dr-bernhard-peter.de, letöltés ideje: 2014. december 5. 
A címer alapmotívumait számos kiegészítéssel variálták kronológiai, regionális szempontok szerint.

30   A Stadtkirchében egy változatát láthatjuk: a színezett relief arany-, ezüst- és vérpiros színű, három 
mező ábrázolja az oroszlánokat, a harmadik itt a címerkompozíció közepére kerül, így a címerpajzs 
ötrészessé válik. Viszont két mező piros-ezüst színezésű, mindkettő három sávra van osztva, két 
szélén piros, középen ezüstszínű sávval; az oroszlánok aranyozottak. 

31   Azt nem tudjuk rekonstruálni, hogy a Piscatornak szánt személyes ajándék mikor és hogyan is került 
át a főiskola könyvtárába. 

9. ábra. Szenci Piscatornak ajánlott Bibliájának címlapja
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sítményét sem tudta megítélni. (Erről maga nyilatkozott, amikor 1607-ben – nyelvtu-
dás híján – elhárította Molnár Albert kérését, ugyanis magyar tanítványa ajánlóverset 
kért tőle zsoltároskönyvéhez.) Így aztán hiába is nyomozunk aprólékos munkával a 
kötetben olvasói megnyilvánulások (glosszák, bejegyzések, aláhúzások) után, semmit 
sem találunk. Azonban mégis rábukkantunk két kéziratos, magyar nyelvű beírásra. 
Az első magyar nyelvű glosszára Károlyi Gáspár ajánlásának szövegében találunk 
rá: Es hogy az O Testamentum könyvenec igasságát azd Sionbol kell megprobálni 
[...] A Sionbol szót valaki aláhúzta, fölé egy x-et írt és a margón javította a hibát: x 
Sidoból.32 

A második magyar nyelvű bejegyzést a psalteriumban találjuk. A CXXV. zsoltár 
3. versszaka így hangzik: Mert az övéit ő nem hadgya / Az hamis kezében, / Es semmi 

inségben, / Hogy kiki ö magát megója. Itt kézzel beírt sor következik: Hogy az hitlen 
népekkel egybe / Né essec bűnben. A vastag betűvel írt sort kihagyta a nyomda, ezt 
pótolta Szenci a margóra írott betoldással.33 Piscator ugyan aligha érzékelte volna a 
két-három nyomdahibát, Molnár Albert mégis jó filológusként átvizsgálta a szöveget 
32   Az azd szóban csak benne maradt egy sajtóhiba: a felesleges d betű, amit nem javított Szenci. 

Megjegyzendő, hogy az 1612-es oppenheimi kiadásban ezt olvashatjuk: Es hogy az ó Testamentum 
könyvénec igasságát az Sionbol kell megprobalni. Vagyis újra becsúszott a zavaró hiba: Sionbol, a 
névelő alakját korrigálta: az.

33   Az oppenheimi kiadás már helyesen közölte a szöveget, a hanauiban kihagyott sort beillesztette a 
helyére; amint az 1607-es editio princeps is hibátlan szöveget közölt.

12. ábra. Szenci javítása a Hanaui Bibliában

10–11. ábra. A nassaui címer a Biblia első és hátsó kötéstábláin
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és korrigálta a lapsusokat: ennek dokumentuma a két kéziratos bejegyzés. A Hanaui 
Biblia herborni példánya azért is becses könyv, mert így van ennek a kiadványnak 
egy itteni „munkapéldánya”, amely alkalmas lehet egy magyar kutató számára to-
vábbi beható szövegvizsgálatokra, hiszen speciális szövegforrásai rendkívüli bőséggel 
– amihez egyetlen hazai könyvtárunk anyaga sem mérhető! – itt tanulmányozhatók, 
éppen azok, amelyeket Molnár Albert felhasznált munkájához. (Például Piscator mű-
veinek – amint más bibliakiadásoknak is – hatalmas gazdagságával büszkélkedhet az 
Alte Bibliothek.)

Levelezése és más műveinek hivatkozásai alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
még több dedikált Szenci-mű rejtőzik az Alte Bibliothek gyűjteményében, felkuta-
tásuk a jövő feladata. (Szinte kizártnak tarthatjuk, hogy a Rabe-kiadónál megjelent 
psalteriumból ne ajándékozott volna más herborni tanárainak, barátainak Molnár 
Albert.) Ugyancsak Herbornhoz köthető az itt sokszor kiadott Johann Heidfeld 
Sphinx [...] című műve, amelynek terjedelmes utolsó fejezete Szenci Molnár Analecta 

13. ábra. Szenci Piscatornak ajánlott Bibliája
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Aenigmaticája. Heidfeld könyvhagyatéka az Alte Bibliothek állományába került, ma 
is ott van, számos possessori bejegyzését, margináliáit láttuk, ennek kutatása új ered-
ményeket hozhat. (Ezt ugyan nehezíti, hogy ma már nem lelhető föl a gyűjteménybe 
kerülésekor készített könyvlista, a könyvanyagot beolvasztották az állomány egé-
szébe.) A már hivatkozott, 1837-es nyomtatott katalógus még egy magyar vonat-
kozású adatot tartalmaz, a 396. tétel szerint akkor a könyvtár birtokában volt egy 
kassai kiadású, tizenkettedrét alakú zsoltároskönyv: „396 Szent David Kiralynak 
[...]. Soltari, Cassán, 1637 12.” (Ez elvileg nyilván nem lehetett más, mint Szenci 
zsoltárkiadása.) Kitartó kutatásunk ellenére sem sikerült rábukkanni erre a kiad-
ványra az Alte Bibliothek anyagában, azonban megjegyzendő, hogy az RMNy és a 
vonatkozó szakirodalom nem is tud ilyen zsoltárkiadásról az adott évben és megje-
lölt helyen. Elképzelhető, hogy a katalógus készítője pontatlanul – a magyar nyelvet 
nem ismerve – olvasta valamely kiadás adatait és tüntette fel azt könyvében. Az sem 
zárható ki, hogy esetleg az 1635-ös lőcsei kiadvány adatai torzultak el a német kör-
nyezetben. Jelen ismereteink szerint a legkevésbé azt feltételezhetjük, hogy valamely 
eddig ismeretlen kiadás nyomára utal az 1837-es katalógus. (Amit viszont joggal fel-
tételezhetünk, hogy valamely 17. századi magyar zsoltároskönyv valóban a könyvtár 
birtokában volt még 1837-ben.)34 

3.

Ugyancsak ennek a korszaknak volt igen sikeres és ambiciózus neolatin költője és 
disputációival nagyon aktív szereplője Filiczki János.35 

34   A matrikula alapján korrigálni kell még néhány téves adatot, amelyet Hellebrandt Linde felhaszná-
lásával közölt, azonban Sommer és Zedler ugyancsak téves alakban adja ki. Filiczki hiteles névalak-
ja a beiratkozásnál: Johannes Filiczkius Farkasfalvanus. Hungarus. 1685-ben iratkozik be Johannes 
Janowski Panchowia Pannonius. 

35   Az RMKT 17. századi sorozatának első kötete tekintette át Filiczki János alkotói pályáját, amely 
közli a Szenci-zsoltároskönyhöz készült verses ajánlást. Filiczki 1605. június 14-én iratkozik be 
Thomas Dubinus Moravus diáktársával. Lásd a matrikula vonatkozó oldalának másolatát. 

14. ábra. Szenci javítása a Hanaui Bibliában
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Számos műve kötődik Herbornhoz, az egyetem professzoraihoz, az ottani kul-
turális-konfesszionális reprezentációhoz, tulajdonképpen nyugodtan beszélhetünk 
Filiczki működésének herborni korszakáról, hiszen neolatin – és magyar– költésze-
tének több műve köthető ide, disputációkat publikált, másoknak ajánlóverseket írt. 

1606-ban halt meg az egyetemalapító VI. Johann tartománygróf (1536), akit 
Dillenburgban temettek el.36 (Búcsúztatására megszólalt – a nassau-dillenburgi kör-
nyezeten túl – a hessen-kasseli és a pfalzi református fejedelemségek értelmiségi elitje, 
az egész konfesszionális-kulturális közösség.) Ebből az alkalomból a főiskola pro-
fesszorai, tanítványaik több terjedelmes funeratiós kötetet adtak ki, amiben olvas-
hatók az elmondott, vagy erre az alkalomra írt búcsúztató prédikációk-oratiók és 
számos epicedium, illetve más verses művek. (Carmina funebria in Obitum Illustris 
et Generosissimi Domini, Domini Johannis Senioris, Comitis Nassoviae, &.) A leg-
terjedelmesebb prédikációt Hermann Johann Jacob írta, amely VI. János mellett nagy 
teret szentel Orániai Vilmosnak és vallási-politikai küzdelmeiknek, kiemelve a helvét 
irányzat áldozatos támogatását. (Latin és német nyelvű változata is megjelent önálló 
kötetben.)37 Inkább oratio Matthaeus Martinius munkája, amely viszont főként az 
egyetemalapítás érdemeit emeli ki a két fivér tevékenységéből, itt azonban jobban 

36   Vö. Gerhard meNk, Graf Johann VI. von Nassau-Dillenburg (1536-1606): das Leben des 
Gründers der Hohen Schule zwischen Politik, Religion und Wissenschaft = Von der Hohen 
Schule zum Theologischen Seminar Herborn, (1984), 5–21; uő, „Qui trop embrasse, peu 
 estreind” Politik und Persönlichkeit Graf Johanns VI. von Nassau-Dillenburg  =  Jahrbuch für  
westdeutsche Landesgeschichte 7, 1981, 119–157.

37   hermannus, Joannes-Jacobus, Christliche und nützliche Erklärung Des Spruchs/ so geschriben 
stehet in dem ersten Buch Samuelis in dem andern capitel im dreissigsten vers [...]: Welche bey 
begrebnis des [...] Herren Johannen des Eltern/ Graven zu NaßawCatzenelnbogen [...] dessen 
Gnaden den 8. Octobris [...] selig entschlafen/ den 28. gemeldtes Monats zu Dillenberg [...] ge-
schehen / Durch Joannem-Jacobum Hermannum Argentinensem, Hofpredigern daselbst, Herborn, 
Corvinus, 1606. Az Alte Bibliothek 8010 jelzetű kötetét használtuk. Ennek volt később második 
kiadása is Marburgban. Más latin nyelvű oratio is megjelent, amely alapvetően ugyancsak család- és 
politikatörténeti jellegű: christianus, Andreas, Oratio, De Ortu, Vitae Curriculo Et Obitu, Inclyti, 
Illustrissimique Generis Sacri Romani Imperii Comitis, D.D. Johannis, Senioris, Comitis in 
Nassauu, Catzenelnbogen [...]: In Qua Nonnulla De Origine Antiquissimae Familiae Comitum 
Nassoicorum, admiscentur: & praete rea Historia rerum praeclare ab [...] Wilhelmo Principe 
Auraico, & Comite Nassovio, &c. in Belgio ges tarum, intexitur omnibus lectu scituque digna / 
Scripta ab Andrea Christiano [...], Marpurgi Cattorum, Kezelius, 1607.

15. ábra. Filiczki János bejegyzése a matrikulába
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részletezi János tevékenységét és kultúrapártoló erényeit.38 A versgyűjtemény harminc 
darabból áll, a legutolsó egység kisebb elemekre tagolódik. A névsor rendkívül elő-
kelő, hiszen a teljes professzori kar megszólal (Carmina Professorum illustris Scholae 
Nassovicae): Johann Alsted, Johann Piscator, Wilhelm Zepper, Johann Bisterfeld, 
Matthias Martinius, a tanítványok között viszont meglepően sok a cseh–morva nem-
zetiségű: Paul Dubinus Mezericensis, Johannes Opsimathes, Johannes Philemonus, 
Johannes Wetterus, Thomas Dubinus.39 Mellettük dánok, franciák, németek, ango-
38   Oratio funebris de vita et morte Johannis senioris, Comitis Nassoviae scripta per Matthiam 

Martinium = Luctus illustris Nassovicae Scholae Sigenensis, super obitu Domini Johannis 
Senioris Comitis Nassoviae, 1607. Az Alte Bibliothek 3533 jelzetű kötetét használtuk.

39   Közülük többen felbukkannak Szenci Molnár levelezésében, akkori és későbbi kapcsolatrendszeré-
ben. Az itt szereplő Johann Bisterfeld siegeni lelkész volt és a herborni főiskola professzora. 1619-
ben részt vett a dordrechti zsinaton, itt halt meg. Neki egyik fia Johann Heinrich, aki ugyancsak 

16. ábra. Filiczki latin verse VI. János halálára
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lok, skótok verseit olvashatjuk. Egyetlen magyar is van a gyászolók között: Filiczki 
János, harminchat soros latin nyelvű disztichonja: Johannis Filiczkii Scepusii, 
Hungari, praeceptoris generosum juniorum Baronum Bohemicorum ab Hodiegowa 
(önálló címet nem adott versének a szerzője). 

Ut vidit Satanas, praelustrem Heroa JOHANNEM
Ponere Sionis sancta Sacella choris,
Tutari VERUM, doctis Sacra credere Mystis,
Et dare Virtuti praemia larga piae;
Indoluit: Stygium cogensque repente Senatum,
Consilium variae calliditatis init.
Hinc fidei sanctae juratos concitat hostes,
Hinc atro promtos rodere dente Viros.
Sed frustra in coepto manet ille immotus eodem:
Et, bene quod coepit, fortius urget opus.
Ille furit magis, & technas se vertit ad omnes:
Qui vel eum perimat, vel pia coepta ruat.
Sollicitat Superum simul incusatque Tonantem:
Qui toties ipsi, multaq, damna daret.
Sat vixit, satis ah! Nassovius iste: Decembres 
Septenos decies vidit abisse valens:
Suscepit decies senos (mea damna) nepotes,
Quinave ter proprii & pignora denatori:
Plurima contra hominum morem sortitus habebat:
Vivendi queis nunc vix datur una dies.
Ergone perpetuum vivet? nunquamque licebit 
Ingrata invisae rumpere fila colus?
Jamjam tempus habes: vitae ultima meta propinquat:
Tu mea pestis eras: jam tua pestis adest:
Jam tua pestis adest: jam promit tela pharetris,
Vermibus invisum tela datura caput.
Nunc age mortiferas Mortis delude sagittas:
Nunc Pietas salvum te tua reddat, ait.
Reddet: habet Pietas tam pharmaca firma, retundant
Ut vires Mortis, robur & omne simul.
Sic Jobus vivit, sua sic post funera David,
Et quicunque aequi cultor & auctor erat.
Et viden: ille pios per Natos exit ab Urna:

Herbornban tanult, fiatalon professzor lett, Alsted veje, együtt települtek Bethlen Gábor meghívásá-
ra Erdélybe, Gyulafehérvárra. Vö. viskolCZ Noémi, Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bib-
liográfia: A Bisterfeld-könyvtár, Budapest–Szeged, Országos Széchényi Könyvtár Scriptum RT., 
2003, 23, 81. Johannes (Jan) Opsimathes Filiczki cseh barátja, aki ekkorra már tekintélyes, neves 
tudós, elkészítette (1595) Kálvin Institutiójának cseh fordítását, amely 1612-ben jelenik meg, 1600–
1607 között szinte végig Herbornban van, Szencivel is jó kapcsolatot tartott fenn, Naplójában 
többször emlegeti.
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Tam tibi qui damnum, quam dedit ille, dabunt.
Non moritur: quisquis Mundo jam mortuus ante est:
Pro Morte at vitae gaudia summa capit.40 

A kötet záróciklusa sententiákat tartalmaz arról, hogy a bűnösök tulajdonképpen 
már azelőtt meghalnak, mielőtt testben elköltöznének. (Sententia, quod peccatis mo-
riendum sit, antequam moriamur corpore.) A rövid versek héber, görög, latin, német, 
dán, francia, angol, cseh–morva nyelvűek. Több szerző három-négy nyelvű verset is 
ír. Ennek a fejezetnek záró darabjait Filiczki János (Johannes Filiczki Farkasfalvanus 
Hungaro-Scepusius) írta: két verspár szerepel itt. Igen tudatos és virtuóz Filiczki köl-
tői eljárása, hiszen előző disztichonjának két utolsó sora szinte átvezet a rövid versek, 
a sententiák gondolatmenetéhez: Non moritur: quisquis Mundo jam mortuus ante 
est:/ Pro Morte at vitae gaudia summa capit. Az első magyar–latin nyelvű, a második 
cseh–latin. A magyar nyolcsoros (77777788 szótagos), azért is érdemel figyelmet, 
mert eddig nem ismertük, ez Filiczki második magyar nyelvű verse, vele az RMKT 
17. századi szövegkorpusza gyarapszik.41 (A cseh–latin nyelvű verspár nyilván a cseh 
tudományosság számára lehet tanulságos.) 

 Azki, mikor meg-halyá,   Qui, dum moritur
 És az testét el-hadgyá,   Et a corpore separatur (proprie, &  

        corpus deserit)
 Az elëót immár régen   Ante, jam diu,
 Meg holt bodog ez féolden:  Mortuus est beatus hac in terra:
 Az meg halván az után,   Ille moriens deinde,
 Keséon vagy igen gyorsan,  Sero aut nimis cito,
 Nem fély niomoruságot,  Non timet calamitatem,
 És semm’ halandóságot.   Neque ullam mortalitatem.

JOHANNES FILICZKI Farkasfalvanus 
Hungaro-Scepusius

40   hermannus, Carmina funebria [...], 1606, 50–51. Szövege szerepel a Carminum liber primus, 
Basileae, Schroeteri, 1614, című önálló verseskötetben. A Funebria-ciklus második darabja, a követ-
kező címmel: In obitum Illust. & Generosiss. Dn. Dn. Johannis, Senioris, Comitis Nassoviae, &c. 
Orthodoxae Religionis Propugnatoris ardentissimi, 78–79. Itt már a címben határozott nyomatékot 
kap VI. János elszánt hitvédő szerepe. Néhány sorban módosítja a szöveget: valensq / Corpore, bis 
septem vidit Olympiadas: [...] Vigintiq sui pignora quinq tori: [...] Quos breve nunc tempus, damnaq 
mille manent [...].coli [...] tuum[...] Pro nece sed [...] Ugyanezzel a címmel és szöveggel jelent meg 
1619-ben Johann Philipp Pareus Delitiae Poetarum Hungaricorum, Francofurti című antológiájá-
ban: 688–689. Vagyis az 1606-os kiadás az editio princeps, amely itteni kontextusában jelent igazán 
gazdag és sokrétű kapcsolódást szerzőtársai hoz, az esemény kulturális, politikai, konfesszionális rep-
rezentációs szándékához, alkalmához.

41   Az RMK III. nem ismeri a VI. János halálára írott kötetben szereplő verseket, így ezekkel a művekkel 
bővítendő Filiczki neolatin költészete. Eddig a legteljesebb áttekintést Benczédy József Filiczki János 
élete és költészete című kézirata adta az életműről. (MTA, BTKK, Irodalomtudományi Intézet ar-
chívuma) 
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Ktori cžloviek/ kiedž umiera/  Quisquis hominum, quando moritur,
A stad žie indžež precž ubiera/  Et hinc alio discessum parat, 
Juž pržedtim dawno Swiatu umral/ Jam ante diu Mundo mortuus est,
Lakotkž marnožcžž oppužžcžial:  Cupedias, vanitates reliquit:
Tencž umierajucž/ nie umiera/ Ille moriens, non moritur, 
Alie ža Smiercž žwa žžwoth biera.  Sed pro Morte sua vitam accipere solet.

IDEM.42

Filiczki itteni szereplése jól bizonyítja, hogy már ekkor számon tartott és meg-
becsült tagja ennek a szellemi-kulturális kontextusnak. (Érdemes megfigyelni, hogy 
nem Szenci Molnár lesz a magyar funeráló ebben a reprezentatív herborni verses-
kötetben, bár tekintélyben, ismertségben ekkor még fiatalabb magyar kortársa előtt 
jár, 1604-es szótárkiadását pontosan ismerik a herborniak, hiszen dedikált példányt 
küldött Pasornak és Piscatornak is, akik ajánlóverset írtak művébe. Az 1606-os la-
tin funeratiós kötet azonban mindenképpen Filiczki ekkori ismertségét és tekintélyét 
jelzi a neolatin költészetben és herborni környezetében. Szorosan összefügghet ezzel 
a ténnyel, hogy a következő évben – 1607-ben – Filiczkit is ő maga kéri fel majd 

42   hermannus, 1606, 79. A szlovák nyelvű szöveg olvasatának elkészítésében – Őze Sándor közvetíté-
sével – segítségemre volt Kovács Eszter (OSZK), amit itt köszönök meg mindkettejüknek. Véleménye 
szerint nem biblikus cseh a szöveg, inkább polonizmusokkal tarkított szlováknak tartja. Fordítását 
idézem: Minden ember, aki haldoklik/ Eltávozni készül/ és már régen meghalt a világnak,/ hívságo-
kat, hiábavalóságokat elhagyta,/ az a haldokló nem hal meg,/ hanem a halállal nyer életet.

17. ábra. Filiczki magyar, latin, szlovák nyelvű versei
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zsoltároskönyvéhez latin ajánlóvers(ek) írására. Mintha maga Molnár is elfogadná 
az alakuló, némileg eltérő szerepeket, a zsoltárköltő nem pályázik a neolatin poé-
ta babérjára, de sok tekintetben ekkor már más kulturális nyilvánosságot is keres 
német földön: a pfalzi és hessen-kasseli fejedelemségek befolyásosabb mecénásai-

nak irányába épít szorosabb kapcsolatokat.)43 
1607-ben Georgius Pasor respondenseként 
disputál Filiczki Herbornban, a pestis miatt 
erre Siegenben kerül sor, munkája is ugyanitt 
jelenik meg.44 

Az Alte Bibliothek őrzi Filiczki 1610-es mar-
burgi disputációját is Rudolphus Goclenius 
1617-es gyűjteményes kötetében, mivel az ő 
respondense volt. (A disputáció önálló nyom-
tatványként is megjelent még születése évében.) 
Egyre nyilvánvalóbban látszik a herborni for-
rások alapján is Filiczki nyugat-európai neo-
latin költői és tudományos karrierje, amely 
majd Marburghoz is erősen kötődik 1610 
körül. Herborni tartzózkodása alatt – az el-
mondottakon túl – is kedvelt és foglalkozta-
tott latinvers-szerző volt, többek munkájához 
írt dedikációt, így Rhodius (Rhode), Jodocus 
Martinius disputációjához.45 Az elmondottak 
is egyre inkább indokolják, hogy újból kell ér-
tékelni az eddigi szakirodalom Filiczki Jánosról 
megalkotott képét, mert saját korának jelentő-
sebb alkotói személyisége látszik kirajzolódni.46 

43   Szenci akkori szűkebb szellemi környezetében erre a szerepkörre más magyar peregrinus szóba sem 
jöhetett. Mindez azonban azt is erősíti, hogy valamely halvány félreértés (esetleg időzavar) vagy 
feszültség is kialakulhatott kettejük között, mivel Molnár mégsem használja fel zsoltároskönyvéhez 
Filiczki hosszabb verses dedikációját, holott „megrendelőként” arra nyilván alkalmasnak találta. 
Vö. imre Mihály, A kulturális és az önreprezentáció feszültségei — Filiczki János verses ajánlásai 
Szenci Molnár Albert zsoltároskönyvéhez = Bibliotheca et Universitas, Tanulmányok a hatvan-
éves Heltai János tiszteletére, szerk. keCskeméti Gábor, tAsi Réka, Miskolci Egyetem BTK Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc 2011, 129–149.

44   Disputatio Theologicae sex praecipuas de ecclesia quaestiones continens, Sigenae Nasso riorum, 
Christoph Corvinus, 1607.

45   Vö. keCskeméti  Gábor,  Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse = Bibliotheca et Uni-
versitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. keCskeméti Gábor, tAsi Réka, 
Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2011, 149–157. 

46   Az utóbbi időben fontos kutatási eredményeket tett közzé Filiczki műveiről, Prágában őrzött pereg-
rinációs albumáról Marta Vaculínová, a Prágai Nemzeti Múzeum Könyvtárának kutatója. Filiczki 
Stammbuchja tulajdonképpen Alciati emblémáskönyvének toldaléklapjaira van beírva: Jan Filický 
z Filic a jeho památník v rukopisné sbírce Knihovny Národního muzea v Praze = Kniha 2013. 
Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Slovenská národná 
knižnica 2013, Martin, s. 304-320. Resumé: The Poet Jan Filiczki and his Album Amicorum in the 
Manuscript Collection of the National Museum Library in Prague; Památník Jana Filického v 

18. ábra. Filiczki János disputációja
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Az is kiderült, hogy Suri Orvos Mihály is művelte az alkalmi költészetet, 1601-
ben latin ajánlóverset írt Samuel Phrysius disputációjához. Valószínű, hogy éppen 
itt, Herbornban kezdett hozzá Perkins-fordításának elkészítéséhez, vagy kapott erős 
ösztönzést, hiszen 1602-ben itt jelent meg az először németül Johann Heidfeld for-
dításában a Rabe-kiadónál.47 Az angol tájékozódás és jó kapcsolatok bizonyítéka, 
hogy Perkins mellett William Whitaker több műve is megjelenik többször ekkoriban 
Herbornban latinul.48 Feltételezhető, hogy nem az 1601-es hanaui latin kiadás volt 

Knihovně Národního muzea a některé nově nalezené básnž, sborník Sambuccus IX (2013), Trnava, s. 
96-103. Resumé: Das Stammbuch von Johann Filiczki in der Bibliothek des Nationalmuseums 
Prag und einige neulich entdeckten Gedichte. M. Vaculínová ismerte a VI. János halálára írott fu-
nerációs kötet anyagát, megerősített abban, hogy Filiczki itt közölt verse szlovák nyelvű, segítségéért 
itt mondok köszönetet. 

47   Vö. Der Catholische Reformierte Christ: Das ist/ Richtige Erklerung und bericht/ wie nahe oder 
ferne die Kirchen/ so auß und nach Gottes wort reformiert oder verbessert sind/ in vilen und un-
terschiedlichen Religionspuncten/ mit der Römischen Kirchen/ wie sie heut zu tage beschaffen/ 
ubereinstimmen: auch in welchen stücken/ und wie fern sie es nicht mit derselbigen halten/ ja 
auch nimmermehr mit iro einig werden können : [...] in die Spanische/ folgends in die Lateinische/ 
und nun endlich in die Teutsche sprache gebracht [...] / Neben einer kurtzen Vermahnung [...] 
Alles erstlich beschrieben, [...] in Englischer sprache/ durch [...] Guilielmum Perkinsum [...] 
[Übers.: Johan Heidfelt], Herborn, Rabe, 1602. Vö. bAriCZ Ágnes, Suri Orvos Mihály 1602-es 
Perkins-fordítása = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tisz-
teletére, szerk. imre Mihály, oláh Szabolcs, fAZAkAs Gergely Tamás, száraz Orsolya, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, II. 447–458. Érdemes lenne tüzetesen megvizsgálni és összevetni 
Suri Orvos és Heidfeld szövegét, valamint ebből a szempontból Heidfeld könyvhagyatékát az Alte 
Bibliothek állományában. 

48   Vö. Hugo grüN, Die theologische Fakultät der Hohen Schule Herborn 1585–1817, Hessische 
Kirchengeschichtliche Vereinigung: Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung, Bd. 
19 (1968), 57–145. Így következnek a herborni kiadások: William Whitaker, Disputatio de sac-
ra scriptura contra huius temporis Papistas, Herbornae, 1590; William Whitaker, Cygnea cantio 
Guilielmi Whitakeri, hoc est: ultima illius concio ad clerum habita Cantabrigiae [...], Herbornae 
Nassoviorum, 1599; William Whitaker, Disputatio de sacra scriptura contra huius temporis 
Papistas, Herbornae, 1600; William Whitaker, Praelectiones Doctiss. Viri Guilielmi Whitakeri, 
Nuper S. Theologiae in Academia Cantabrigiensi Doctoris Et Professoris Regii, & Collegii S. 
Joannis Evangelistae in eadem Academia Praefecti: In quibus tractatur Controversia de Conciliis 
contra Pontificios, inprimis Robertum Bellarminum Jesuitam, in sex Quaestiones distributa, 
quas pagina sequens indicabit / Editae opera & cura Joannis Allenson [...] His adiecta est in fine 
alia eiusdem Praelectio alterius argumenti, coram multis nobilissimis viris, & plurimis Generosis 
habita, Herbornae Nassoviorum, Corvinus, 1601; William Whitaker, Cygnea Cantio Guilielmi 
Whitakeri, Hoc Est: Ultima Illius Concio ad Clerum, habita Cantabrigiae in templo beatae 
Mariae, paulo ante mortem; Octob. 9. An. Dom. 1595.; Herbornae Nassoviorum, [Corvinus], 1603; 
William Whitaker, Praelectiones Doctiss. Viri Gulielmi Whitakeri,[...], Herbornae Nassoviorum, 
[Corvinus], 1603; William Whitaker, Disputatio De Sacra Scriptura; Contra Huius Temporis 
Papistas, inprimis Robertum Bellarminum Jesuitam, Pontificium in Collegio Romano, & Thomam 
Stapletonum,Regium in Schola Duacena Controversiarum Professorem: Sex Quaestionibus pro-
posita & tractata / a Guilielmo Whitakero [...], Herbornae Nassoviorum, Corvinus, 1603; William 
Whitaker, Praelectiones Doctiss. Viri Guilielmi Whitakeri, Nuper S. Theologiae in Academia 
Cantabrigiensi Doctoris Et Professoris Regii, & Collegii S. Joannis Evangelistae in eadem 
Academia Praefecti: In quibus tractatur Controversia de Conciliis contra Pontificios, inprimis 
Robertum Bellarminum Jesuitam, in sex Quaestiones distributa, quas pagina sequens indicabit/ 
Editae opera & cura Joannis Allenson, [...] His adiecta est in fine alia eiusdem Praelectio alterius 
argumenti, coram multis nobilissimis viris, & plurimis Generosis habita, Herbornae Nassoviorum, 
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az egyetlen forrása Suri Orvos művének (ahogyan Baricz Ágnes inkább ezt valószínű-
síti), hanem herborni környezete is jelentős szerepet játszott ebben. Pont ekkoriban 
készítette a maga fordítását Johann Heidfeld, aki 1596-tól a teológia professzora 
Herbornban, így akár tanítványként is találkozhatott Suri Orvos tanára éppen ké-
szülő munkájával, attól ösztönzést, bátorítást kapva.49 (Ennek lehetőségét halványan 
Baricz Ágnes is felveti forrástanulmányában.) Ezt akkor is feltételezhetjük, ha a ma-
gyar peregrinus esetében inkább jobb latin nyelvtudást gyanítunk, mint erős német 
nyelvismeretet. Az anyanyelvű fordítás igényét biztosan erősítette Heidfeld példája, 
csak sajnálhatjuk, hogy a magyar átültetés nem követte német mintáját.

4.

A herborni–magyar szellemi kapcsolatoknak új fejezete nyílik Alsted, Bisterfeld és az 
ifjabb Piscator Erdélybe településével, amelyet a magyar kutatás változó buzgalom-
mal vizsgált és vizsgál. Talán annyi elmondható, hogy fent nevezett tudósok herbor-
ni és erdélyi életszakasza, tudományos tevékenységük két korszaka között nincs 
olyan eleven és elvárható kapcsolat a kutatás gyakorlatában, mint amely nagyon is 
indokolt lenne. Mivel a herborni főiskola jelentősége a legújabb kor hazai kutatási 
gyakorlatában elhalványodott, az Erdélybe került professzorok herborni korszaka is 
kisebb figyelmet kapott. A rájuk vonatkozó erdélyi forrásanyag részben nagyon töre-
dékes vagy szétszórt, ellentétben a herborni, jelenleg is kiváló forrás adottságokkal.50 
A herborni korszak viszont mindegyikük esetében számos nyomtatott művel jól do-
kumentálható, ezek a művek a mai napig az Alte Bibliothek anyagában hozzáfér-
hetőek, emellett műveik számos kéziratos forrása is ránk maradt. Éppen az Alsted-
tanítványok próbálkoztak a 17. század közepén – mesterük szellemi hagyatékára 
támaszkodva és azt újra kiadva – a herborni főiskola számára az egyetemi jogok 
megszerzésével. Ennek a próbálkozásnak egyik fő szervezője és mozgatója Justus 
Heinrich Heidfeld (1606–1667) volt, Johannes Heidfeld fia. Az ifjabb Heidfeld maga 
is a főiskola hallgatója volt, később – többször is – vezető testületeinek tagja, több 
franciaországi és svájci utazást tett, a nassau-dillenburgi kancellária vezetője, diplo-
mataként részt vett a westfáliai béketárgyalásokon. Műveltségében helyet kapott a 
ramizmus mellett Alsted enciklopédizmusa, de az ekkoriban zajló német Descartes-

Corvinus, 1607. Az adatokból látható, hogy szinte folyamatosnak mondható Whitaker kiadása 
Herbornban, az angol hatás számottevő már 1590 óta.

49   Rüdiger störkel, Die Herborner Bibliotheca Heidfeldiana als Quelle für die Bildungsgeschichte = 
Von der Herzoglich Nassauischen Öffentlichen Bibliothek zur Hochschul- und Landesbibliothek 
RheinMain: 1813–2013, Hrsg. Martin mAyer, Wiesbaden, Hochschule RheinMain, 2013, 69–110. 
Justus Heidfeld, Johann fia, 1667-ben hagyta a közel ezerkötetes családi könyvtárat az akkori főis-
kola bibliotékájára.

50   A hazai Bisterfeld-kutatás egyik legjelentősebb teljesítménye Viskolcz Noémi fentebb idézett ta-
nulmánykötete: viskolCZ, 2003, valamint későbbi munkája ugyanebben a tárgyban: Johann 
Heinrich Bisterfeld – ein Professor als Vermittler zwischen West und Ost an der siebenbür-
gischen Akademie in Weißenburg 1630–1655 = Calvin und Reformiertentum in Ungarn und 
Siebenbürgen, Marta fAtA, Anton schindling (Hsg.), Münster, Aschendorf Verlag, 2009, 201–214. 
Ez a tanulmány egyben bőséges bibliográfiai áttekintést is ad a hazai és nyugat-európai kutatási 
eredményekről.
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recepció eseményeit, szereplőit is jól ismerte. Még a westfáliai tárgyalások idősza-
kában, 1648-ban kezdeményezi Heidfeld a tár gyalásokat más befolyásos személyi-
ségekkel az egyetemi privilégiumok megszerzése ügyében. Ebben a törekvésükben 
eljutnak III. Ferdinánd császár közvetlen környezetéig.51 Tervük Alsted enciklo-
pédiájának újbóli kiadása volt, ezt azonban nem sikerült megvalósítani. (Csak a 
kronológiát tudták kiadni a vállalkozás részeként.)52 Heidfeld kulcsszerepet játszott 
a tervezett Alsted-kiadás előkészítésében, lebonyolításában. Birtokába került az 
Enciklopédia azon példánya is, amelyet Alsted 
Erdélyben használt kézipéldányként, majd az 
visszakerült 1647-ben Herbornba.53 A tervezett 
enciklopédiakiadás mintegy tudományos argu-
mentum lett volna az egyetemi jogállás elérése 
érdekében. Kísérőkiadványként megjelent 1650-
ben Herbornban Cyriacus Lentulus Europa című 
verses műve III. Ferdinánd császárnak ajánlva. 

Az ajánlás erősen lojális hangú, a császárban 
az  államférfiúi  bölcsesség  és  türelem  megteste-
sülését ünnepli a szerző. Nem kis szépítéssel és 
a 16–17. századi történelmi események elhallga-
tásával vagy vaskos átértékelésével még Nassau-
Dillenburg is a leglojálisabb Habsburg-tisztelő, 
császárhű tartományok között jelenik meg. 

51   störkel, 2013, 98: „Er hatte von August 1645 bis September an der Seite des hanauischen Rates Dr. 
Johannes Geissel, eines weiteren Herborner Studenten, die Wetterauer Grafen, auf dem Westfälischen 
Freidenskongress vertreten. Bereits damals setzten von Dillenburg aus Bemühungen ein, den Status 
der Hohen Schule Herborn zu verbessern, sie sollten sich schließlich zu jenem Universitätsprojekt 
verdichten, das ab Anfang 1648 klare Konturen annahm. Johann Moritz von Nassau-Siegen konnte 
im Sommner 1648 Kaiser Ferdinand III. dazu bewegen, das dazu erforderliche Verfahren einzulei-
ten. ” störkel, 2013, 72.  

52   Johannes Henricus altedius, Thesaurus chronologiae, in quo universa temporum & historiarum 
series in omni vitae genere ita ponitur ob oculos, ut fundamenta chronologiae ex S. literis & 
calculo astronomico eruantur & deinceps tituli homogenei in certas classes memoriae causâ 
digerantur, Herbornae Nassoviorum, 1650.

53   störkel, 2013, 75: „Die Frage, ob Heidfeld als Schüler Alsteds auch eine Rolle bei der Pflege 
der Alsted-Tradition in Nassau gespielt hat, wurde bisher in der Literatur nicht erörtert. Sie er-
scheint deswegen nahe liegend, weil seit 1647 Alsteds Handexemplar seiner großen Herborner 
Encyclopaedia von 1630 aus Siebenbürgen an die Dill und damit zugleich in Heidfelds 
Zuständigkeitsbereich zurückgekehrt war und man mit einiger Wahrscheinlichkeit auch in der al-
ten Heimat des Enzyklopädisten an eine Neuausgabe dachte. Zugleich wurde auch die Hohe Schule 
von den Stürmen des intellektuellen Wandels erfasst. Neues Denken stellte damals den Sinn enzyk-
lopädischer Projekte in Frage.” Ez a kötet Alsted özvegyének Erdélyből Herbornba való visszate-
lepülése alkalmából juthatott a főikola könyvtárába. Vö. viskolCZ, 2003, 78. Ennek a példánynak 
a vizsgálata talán a magyar kutatás számára is hasznos lehet, tudomásunk szerint hazai kutató azt 
eddig még nem vette kézbe. Herborni utunkon sajnos még nem tudtunk a kötet létéről és jelentősé-
géről, így vizsgálata is elmaradt.

19. ábra. Lentulus művének címlapja
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A 150–152. lapokon beszél a szerző Magyarországról: Hungaria. A fejezet részei: 
Situs & partitio, Fluvii, Urbes, Fertilitas, Mores, Status. Önálló vizsgálatot érdemel, 
hogy ez a bemutatás hogyan illeszkedik a kötet alapkoncepciójához: a császári kegy 
elnyeréséhez, hogyan idomul ehhez a Magyarországról felrajzolt kép. A magyarok 
számos negatív tulajdonságáról beszél a szerző: németekkel szembeni ellenszenv, vad 
hun és szkíta erkölcsök fennmaradása; ritka közöttük a tudományokban járatos ifjú, 
hacsak nem folytatnak peregrinációval szerzett tanulmányokat, amelyek majd ke-
gyessé és kiműveltté teszik azokat. Történelmükből még szóvá teszi a hajdani nyugati 
barbár pusztításokat, utána azonban a török elleni küzdelmek dicső fejezete követke-
zik. Hunyadi János után a császári hatalom jelentett segítséget, amivel védelmezték 
saját népüket és hazájukat, de a szomszédaikat is. Tulajdonképpen a propugnaculum 
Christianitatis-toposz gondolatmenete tér vissza. Pedig a császári kegy sokszor segít 
a bajba jutott magyarokon. Topikus attribútumként megtaláljuk a termékenység, a 
fertilitas Hungariae bemutatását.54 Sikeresnek látszott a császári privilégium meg-
szerzése, amelyet III. Ferdinánd 1652-ben ítélt meg, azonban ennek megvalósulását 
anyagi okok megakadályozták.55 

Figyelmet érdemlő könyvcsoport még az Alte Bibliothek gyűjteményében a har-
mincéves háború korából származó műveké. Ezek között számos magyar vonatkozá-
sú kiadványt találtunk, amelyek a korszak ideológiai-politikai publicisztikai küzdel-
meihez kapcsolódnak, sok esetben Bethlen Gábor bukkan fel a szerzők rokonszen-
vező vagy éppen elítélő nézőpontját érvényesítve. (Heves spanyolellenesség is része 
ennek a publicisztikai csatározásnak, amelyet számos protestáns kiadó szervez és 
bonyolít le, pl. a Galler-kiadó Oppenheimban.)

54   Erkölcseik, szokásaik: „Gens inculta Scythas, quorum defluxit ab ortu,/ More refert. sermo patrium 
quem Tartarus esse/ Judicet. ingenio, quamvis sit crassa, tumenti./ Germanos odio, diverso more 
tenentes/ Otia, proscindunt. studiis operata juventus/ Rarior, annorum nisi quos evexerit ardor,/ 
Et peregrinorum schola quos bene trita remisit./ Hi pietate fere, studio servente, feruntur:/ Nec 
male, quando polum terris praeponere fas est.” A fertilitas a következőképpen hangzik: „Si qua per 
Europam regio quaerenda, feraci/ Quae sit aranda solo: pingues arat Hungarus agros./ Praegrandes 
ibi prata boves & carne placentes/ Heroum mensis pascunt, vineta, metalla,/ Et quaecunque sinu 
tradat natura recluso,/ Excellunt, Italis vix ubertate minora,/ Si tam nacta forent homines ornare 
paratos./ Dacia Pannonibus non multum cedit. equorum/ Vi superant Valachi, medicas celebrantur 
ob herbas.” Vitézségük, hősiességük: „Caesaris auspicio recte moderanda dederunt/ Sceptra, feris 
alias Thraces rapienda tyrannis [...] Prima sui populi fasces perferre, petitos/ Altera vicini, domini 
postrema parantis/ Gloria. qui primo compingunt limine regni;/ Virtutis laus est, subsistere posse 
secundo.”  Az Alte Bibliothek 1638 jelzetű példányát használtuk a szövegvizsgálathoz.

55   störkel, 2013, 75–76: „Belege für Heidfelds Einfluss auf die Herborner Literaturgeschichte stam-
men von Cyriacus Lentulus, der ihm die Druckversion seiner Marburger Antrittsvorlesung wid-
mete und in der Vorrede schrieb, dass seine Bücher Europa und Arcana regnorum auf Anregung 
des Kanzleidirektors hin verfasst worden sein. Europa eine Kurzbeschreibung des Kontinents in 
Reimen, wurde Kaiser Ferdinand III. gewidmet und dürfte als literarischer Begleiter des Herborner 
Universitätsprojekts gedacht gewesen sein [....] Als nach 1661 das Herborner Universitätsprojekt 
aus finanziellen Gründen versandete, obwohl es vom Reichshofrat schon im Herbst 1648 mit 
Nachdruck gut geheißen worden war und Kaiser Ferdinand III. 1652 die Privilegien bewilligt 
hatte, stand Heidfeld nicht nur dienstlich sondern längst auch privat vor einem Scherbenhaufen. 
Der Versuch in einer doppelten Anstregung die Hohe Schule sowohl zu erneuern,, als auch zur 
Universität machen, war gescheitert. Die von ihm verehrte Encyclopaedia erfuhr keine Herborner 
Neuauflage.” 
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Az Apponyi Hungarica gyűjtőkörébe tartozó művek közül is többet őriz az Alte 
Bibliothek, így Martin Schrott 1595-ös kiadású szónoklatát, amelyben Magyarország 
fordul Germaniához, nővéréhez, kérlelve és biztatva a török elleni háborúra: Das 
Ungerlandt an alle Ehrliebende Teutschen/ wider den Blutdürstigen Türcken.56 A ko-

rabeli eszkatologikus látásmód is megfi-
gyelhető, valamint a chiliazmus sok ki-
adványban megjelenik, számos magyar 
vonatkozással. Az újabb német kutatás 
ebben a témakörben rendkívül gazdag 
eredményeket ért el (Kriegserfahrungen 
und Religion im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation im Zeitalter 
des Dreißigjährigen Krieges), a herbor-
ni  forrásanyag  ezzel  a  tapasztalattal  
még eredményesebben vizsgálható.

A jelentős nyugat-európai könyvtá-
rak nagy gyakorisággal „rejtegetnek” 
magyar vonatkozású nyomtatványokat, 
különösen  akkor,  ha  a  bibliotéka  mö-
gött olyan főiskola áll, amelynek kiter-
jedt magyar vonatkozású szellemi kap-
csolatrendszere létezett. Mivel Herborn 
esetében ez az adottság fennáll, így nem 
meglepő, ha az Alte Bibliothek állomá-
nyában régi magyar nyomtatványokra 
bukkanunk. A katalógusok tüzetes át-
vizsgálása jelentős eredményre vezetett, 
hiszen közel ötven olyan nyomtatvány-
ra leltünk, amelyek az RMK III (né-
hány esetben az RMK I) gyűjtőkörébe 
tartoznak, vagy az Apponyi Hungarica-
állományát szaporítják. Van közöt-
tük ősnyomtatvány (három hagenaui 

Temesvári Pelbárt-kiadás), a többség azonban 16–17. századi kiadvány, különösen 
az egyetemi disputák képeznek jelentős csoportot. Ezek között eddig ismeretlen szer-
ző munkájára is sikerült rábukkanni, illetve már regisztrált mű újabb változata került 
elő. Most tételesen nem mutatjuk be a herborni magyar nyomtatványokat, mindösz-
sze néhány olyan művet emelünk ki, amelyek hazai gyűjteményben nem maradtak 
ránk. A gályarab-irodalom egyik ritkasága az 1675-ös kiadvány, amely ismereteink 
56   Kurtze Beschreibung wie mächtig/ weit und breit/ sich das H. Röm. Reich erstrecket hat [...], 

Zusammen getragen durch Martin schrott, Franckfurt am Mayn, durch Johann Kollitz, 1595. Az 
Alte Bibliothek 1896 jelzetű kötetét olvastuk. A szónoklat egyébként szorosan illeszkedik Schrott 
más antiturcica témájú, magyar tárgyú műveihez. Vö. imre Mihály, „Magyarország panasza” 
— A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995. Csokonai 
Universitas Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 5. Kossuth Egyetemi Kiadó, 190–199. 

20. ábra. C. Liebfriedt spanyolellenes  
művének címlapja
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szerint csak Weimarban és Wolfenbüttelben van meg Herbornon kívül, itthon nincs 
belőle példány.57

A magyar könyvanyag provenienciáját eddig nem sikerült felderíteni, erre talán 
hosszabb kutatómunka derítene fényt. Elképzelhető, hogy a herborni magyar pe-
regrináció révén jutottak mai helyükre, de feltételezhetjük azt is, hogy a hollandiai 
kiadványokat holland diákok hozták magukkal. E kötetek kevés kivétellel (ilyenek 
a Temesvári Pelbárt-kiadások) protestáns – közelebbről református – szerzők mun-
kái, így érthető, hogy a felekezetileg azonos gyűjtőkörű herborni bibliotéka állo-
mányába kerültek valamikor. Van közöttük Európa-szerte ismert szerző, akinek 
műveit Nyugat-Európában sokszor kiadták (Szegedi Kis István, Speculum pontifi-

57   Az RMK III és a Pótlások, kiegészítések, javítások nem ismeri. Itt köszönöm meg Bujtás László 
segítségét, aki felhívta a figyelmemet a weimari (Herzogin Anna Amalia Bibliothek) és wolfenbütteli 
(Herzog August Bibliothek) példányokra és más információkat is rendelkezésemre bocsátott. (Neki 
sem volt tudomása a herborni példányról.) Herborni jelzete: Alte Bibliothek, 634.

21. ábra. Magyar gályarabok leveleinek unikum kiadása
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cum Romanorum), nagyon ismert szerzők voltak. Károlyi Péter antitrinitáriusokkal 
folytatott vitájának dokumentuma wittenbergi kiadású, Szikszai Hellopeus Bálint 
pedig Genfben jelenik meg. Az egyetemi disputációk szinte kivétel nélkül mind 
17. századiak, és legnagyobb számban Hollandiából származnak.58 E feltűnően sok 
hollandiai kiadvány Herbornba kerülésének több oka is lehetséges. Egyik tradicio-
nális ok a Nassau-Dillenburg és Hollandia közötti – Orániai Vilmos óta fennálló 
– hagyományosan szoros dinasztikus, konfesszionális-kulturális kapcsolatrendszer. 
A második ok a 17. század közepén zajló intenzív kartezianizmus-recepció Nassau-
Dillenburgban, Herbornban. Ennek személyes közvetítői és kezdeményezői Justus 
Heinrich Heidfeld, Johann Heinrich Dauber, Cyriacus Lentulus és a holland Johann 
Clauberg voltak, de intézményi kapcsolatokat is tartottak fenn négy holland egye-
temmel. Clauberg nemcsak kiváló kapcsolatokat ápolt a herborniakkal, de Heidfeld 
meghívására a főiskola vendége is volt a Schlossban.59 Ezeket a köteteket is vagy 
magyarok hozhatták Herbornba, vagy a gyűjtőköteteket éppen holland peregrinusok 
juttatták el a Dill folyó partjára, esetleg valamely hagyaték darabjai lehettek. (Ez 
utóbbinak is lehetnek tanulságai számunkra, bár ennek felderítése nagyon aprólékos 
kutatást igényelne.) A possessori bejegyzések és marginálisok vizsgálata hosszabb 
időt kívánnának. A magyar vonatkozású nyomtatványok jelenlegi pontos számba-
vétele azért is feltétlenül indokolt, mert így még teljesebb és pontosabb áttekinté-
sünk lesz a hungarika könyvanyag nyugat-európai elterjedtségéről, példányaik őr-
zési helyéről, az általuk közvetített szellemi folyamatok lehetséges kisugárzásáról és 
hatásairól, hajdani possessoraikról. A herborni könyvanyagot be kell illeszteni egy 
eszményi RMK virtuális teljességébe, hogy az minden érdeklődő számára elérhető és 
kutatható legyen. (Ennek jelenleg leghatékonyabban működő intézménye az OSZK, 
ezért az velük közösen végezhető el; esetleg digitális formában képzelhető el a teljes-
séget ugyan soha el nem érő, de ahhoz közelítő megoldás.)

A herborni Alte Bibliothek már hosszú ideje nincs rajta a magyar tudományos ku-
tatások térképén, nem szerepel célpontjai között. Hajdani főiskolájának jelentősége 
ugyan bizonyos témakörök kutatásánál elkerülhetetlenül fölbukkan, azonban egyko-
ri kivételes vonzereje és szellemi súlya nem csábítja a mai kutatókat. Ennek nyilván 
egyik oka, hogy a német tudományosságban is viszonylag szerény helyet foglal el, 
bár a ramizmus, enciklopédizmus, pánszófia-kutatás Howard Hotson könyveiben, 
Viskolcz Noémi, Szentpéteri Márton tanulmányaiban ráterelte a figyelmet.60 A né-
met tudományosságnak ebben a témakörben talán legkitartóbb kutatója Gerhard 

58   Vö. Rüdiger störkel, Der Herborner Cartesianismusstreit: Sonderausstellung im Museum Hohe 
Schule Herborn, Texte, Bild- und Exponatauswahl = Geschichtsverein, Herborn: Mitteilungsblatt 
des Geschichtsvereins Herborn e.V, Bd. 62 (2014), 1–2, 1–30.

59   Gerhard meNk, „Omnis novitas periculosa”. Der frühe Cartesianismus an der Hohen Schule 
Herborn (1649–1655) und die reformierte Geisteswelt nach dem Dreißigjährigen Krieg = uő, 
2011, 735–773. 

60   Howard hotson, Die Herborner „Encyclopaedia septem tomis distincta” von Johann Heinrich 
Alsted: nassauischer Ursprung und internationale Rezeption, Übers. Rüdiger störkel = 
Weltsicht und regionale Perspektive, Nassauische Annalen, Bd. 123., 2012, 183–223.; Howard 
hotson, Die Herborner „Encyclopaedia septem tomis distincta” von Johann Heinrich Alsted: 
Verbesserungsversuche und allgemeingeschichtliche Bedeutung, Übers. Rüdiger störkel = 
Nassauische Annalen, Bd. 124., 2013, 157–186.



200

Menk, akinek számos tanulmánya és friss gyűjteményes kötete újabb és újabb for-
rásokra, összefüggésekre hívják fel a magyar kutatók figyelmét is, amiben fontos 
szerepet kapnak a nassaui–erdélyi–magyar szellemi kapcsolatok is. Menknek sike-
rült bővíteni a Szenci Molnár-levelezés forrásanyagát is, mivel megtalálta Molnárnak 
1609-es, Alstedhez írott válaszlevelét, amelyben a magyar tudós-költő Alsted héber 
nyelvű Specimenjére válaszol. Megköszöni, hogy Alsted a Buxtorfnak szóló dediká-
ciójában más zsoltárfordítók mellett őt is megnevezi (Albertus Molnar Hungaris): 
„[...] nunc tantum gratias ago maximas, quod etiam nomen meum dedicationi tuae 
inferre volueris, cum potuisses nobiliorum gentium versiones nominare.” Ugyanitt 
beszél arról is, hogy évekkel ezelőtt látott „Vidi ante annum quartum Castilica lin-
gua versum Psalterium”, vagyis spanyol nyelvű zsoltároskönyvet, de megtudjuk azt 
is, hogy lengyel zsoltárokat is kapott Johannes Turnoviustól, aki a teljes psalte rium 
tolmácsolója volt anyanyelvén: „Comparavi mihi plerarumque nationum versio-
nes; Polonicum exemplar mihi promiserat Doct. Joh. Turnovius , quem gaudeo, in 
Academiam Pragem esse promotum.” (Vele még Marburgban volt kapcsolatban, 
március 8-án Naplójában feljegyzi Turnovius promotióját, majd 11-én megmutatja 
neki is Molnár Szent Erzsébet síremlékét.) A levélből az is kiderül, hogy Szenci minél 
több nyelven szeretné olvasni a zsoltárokat, hogy azokat összehasonlítsa, vagyis már 
az editio princeps megjelenése után is folyamatosan szemmel tartotta a zsoltárkölté-
szet nemzetközi mezőnyét, szerzőit, műveiket.61 

A magyar kutatás szokatlan tartózkodását az is jól bizonyítja legújabban, hogy 
az RMK III nagy erőfeszítéssel bővített pótköteti ugyan roppant szélesre vonják a 
kutatásba bekapcsolt európai, amerikai könyvtárak körét, közülük azonban – meg-
lepő és érthetetlen módon – hiányzik Herborn. Kutatási beszámolónk talán meggyő-
zően bizonyította, hogy indokolatlan és megmagyarázhatatlan ez a mellőzés, az Alte 
Bibliothek jelenlegi tanulmányunkban bemutatott értékein túl számos fontos kiad-
ványt, dokumentumot őriz még, amelyek feltárása a hazai korszakkutatás elhárítha-
tatlan feladata; a Schloss várja a mai peregrinusokat.62

FÜGGELÉK

A Függelékben néhány olyan nyomtatványt mutatunk be, amelyek vagy hiányoznak 
hazai könyvtárainkból, csak unikumként férhetők hozzá valamely nyugat-európai 
vagy Kárpát-medencei tudományos gyűjteményben, esetleg eddig hibás adatokkal 
rendelkeztünk azokról. 

  
1. Disputatio thelogica de orthodoxa antiquitate et heterodoxa novitate, pars pri-

ma […] sub praesidio d. Gisberti Voetii […] publice tueri conabitur Franciscus Szaki 

61   Az eddig ismeretlen levél lelőhelye: Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 95, 320 II fol 5. A levél fotómá-
solata: meNk, 2011, 258, Abb. 14.

62   Legújabban László Anikó doktori értekezése (Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. 
században) vizsgálja Alsted millenarista szemléletének kialakulását és jellemzőit, ennek a herborni 
könyvtárhoz és főiskolához köthető forrásait. Ennek érdekében jelentős helyszíni kutatásokat vég-
zett az Alte Bibliothek állományában, eredményei bizonyítják a könyvtár kiemelkedő fontosságát a 
magyar kutatás számára.
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Ungarus. Ultrajecti, ex officina Meinardi a’ Dreunen, 1658(!). – RMK III. 1971. (Az 
ismert példány csonkasága miatt téves (1656) évszámmal vették nyilvántartásba.) 
A disputa időpontja szeptember 18.

2. Disputatio thelogica de orthodoxa antiquitate et heterodoxa novitate, pars se-
cunda […] praeside d. Matthia Netheno […] publice tueri conabitur Franciscus Szaki 
Ungarus. Ultrajecti, ex officina Meinardi a’ Dreunen, 1658 (!). – RMK III. 1971. (Az 
ismert példány csonkasága miatt téves (1656) évszámmal vették nyilvántartásba.) 
Külön címlappal és Nethenus neve alatt (az RMK III ezt nem jelzi!), a disputa dátu-
ma október 2. Herborni jelzete: AB 2518

3. Disputatio theologica, de origine transsubstantiationis, qvam sub praesidio 
… d. Andreae Essenii … publice ventilandam proponit Franciscus Szaki, Ungarus. 
Ultrajecti, ex officina Meinardi a Dreunen, 1658. – RMK III. 2025. A disputa dátu-
ma: február 27. Herborni jelzete: Ab 2518

4. Disputatio theologica in caput LIII. Jesaiae, pars prima, qvam […] sub praesi-
dio […] d. Johannis Hoornbeek […] publice ventilandam proponit Michael Dobrai 
Sylv. Ungarus. Lugduni Batavorum, apud Johannem Elsevirium, 1662. – RMK III. 
6438. 

5. Disputatio theologica in caput LIII. Jesaiae, pars prima, qvam […] sub praesidio 
[…] d. Johannis Hoornbeek […] publice ventilandam proponit Michael Dobrai Sylv. 
Ungarus. Lugduni Batavorum, apud Johannem Elsevirium, 1662. Dobrai disputáció-

22–23. ábra. Száki Ferenc disputációi
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ja két részben, önálló címlappal jelent meg, a disputa is két időpontban volt (január 
18. és 21.) az RMK III csak a második részt ismeri. Furcsa, hogy a második rész 
hamarabb került sorra (január 18.), mint az első (január 21.). Herborni jelzete: 3246

6. Dissertatio theologica de usu legis divinae, qvam […] conscripsit praeside 
[…] Reinholdo Pauli … publicae disquisitioni subjecit Johannes Szondi Comarino 
Ungarus. Marburgi Cattorum, typis Johannis Henrici Stockenii, 1681. – RMK III. 
6798. Herborni jelzete: AB 2523

7. Alvinci Péter, Machiavellizatio, qua unitorum animos dissociare nitentibus re-
pondetur, in gratiam Dn. Archiepiscopi. castissimae vitae, Petri Pazman succincte 
excerpta. Oratio parresiastica, qua auxilia a rege et ordinibus Ung. petuntur ha-
bita Neo-Solio in Comitiis. Epistola Eucharii Martini Budissimo-Lusatii ad […] 
Matthiam Hoe ab Hoheneg. Addita est epistola Casp. Scioppii, in qua haereticos jure 
infelicibus lignis cremari concludit. Saragossae [Kassa!], excudebat Didacus Ibarra 
[Festus!], 1621 [1620!]. – RMK II. 399. Herborni jelzete: 2529

8.  Szathmári  Baka  Péter:  Defensio simplicitatis ecclesiae, adversus non nullas 
quaestiones practicas, et impugnatio sententiae labefactantis. Franekerae, excudebat 
Idzardus Alberti, 1653. – RMK III. 1724. Herborni jelzete: 339

24–25. ábra. Dobrai Mihály disputációi
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26. ábra. Szondi János disputációja
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A MonuMentuM Sepulcrale magyar vonatkozásai euróPai 

kontextusBan (adalékok a hesseni–magyar kulturális kaPcsolatok 

történetéhez a 17. századBól)

1.

A korszakkutatás már jelentős eredményeket ért el a hesseni–magyar kapcsolat-
rendszer vizsgálatában, amely a 17. század elején lépett új szakaszába. Ennek meg-
határozó alakja Hesseni Móric tartománygróf volt, aki fejedelemségében erőteljesen 
támogatta a „zweite Reformation” (itteni elnevezése szerint Verbesserungswerk) fo-
lyamatát, vagyis a kálvini irányzat sokoldalú előretörését és térfoglalását.1 E folya-
mat magyar szereplői pedig a marburgi egyetemre beiratkozó peregrinusok voltak, 
akik részt vettek az itt zajló kulturális, egyházi, liturgikus folyamatokban és ennek 
Magyarországra való közvetítésében. Közülük legjelentősebb Szenci Molnár Albert 
tevékenysége, akinek egy fontos életszakasza kapcsolódik szorosan Marburghoz, a 
Hessen-kasseli Fejedelemséghez és Móric tartománygrófhoz. E kapcsolatrendszer-
nek sokoldalú szervezője volt, több kiemelkedő műve szorosan illeszkedik fejedelmi 
patrónusának törekvéseihez, kulturális, egyházpolitikai, liturgikai döntéseihez, a 
magyar származású Árpád-házi Szent Erzsébet hesseni – és részben hazai – pro-

1   Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reformation”, 
Hrsgg. von Heinz schilling, Güttersloh, Güttersloher Verlaghaus Gerd Mohn, 1986; Gerhard meNk, 
Ein Regent zwischen dem Streben nach politischer Größe und wissenschaftlicher Beherrschung 
des Politischen = Landgraf Moritz der Gelehrte: ein Kalvinist zwischen Politik und Wissenschaft, 
Hrsgg. von Gerhard meNk, Marburg, Trautvetter & Fischer, 2000, 7–78; imre Mihály, A marburgi 
magyar peregrináció és a Verbesserungswerk kapcsolata = uő, Az isteni és emberi szó párbes zéde: 
Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni 
Református Kiadó, 2012, Nemzet, egyház, művelődés 7, 197–217.
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testáns recepciójához.2 Ekkoriban a hessen-kasseli kulturális kapcsolatrendszernek 
alig van olyan szereplője vagy műve, amelyik ne kötődne Szenci Molnárhoz valami-
képpen.

Johann Combachius marburgi professzor magyar kapcsolatai eléggé sokfélék és 
gazdagok lehettek, ezt bizonyítja egy 1618-ban, Marburgban megjelent disputációs 
kötet, amelynek ajánlását a későbbi erdélyi fejedelemhez, Rákóczi Györgyhöz írta.3 
Az ajánlás Lévai Suba Tamást, Filiczki Jánost és Suri Orvos Mihályt emeli ki – az 
egykori és mai – marburgi peregrinusok közül, emellett a Rákócziak kultúrapártolá-
sát és Sárospatak iskoláját dicséri. Valamilyen információja még Rákóczi Zsigmond 
érdemeiről és tevékenységéről is volt.4 Az bizonyítható, hogy Combachius tudott 
Móric Molnárt támogató mecénási pártfogásáról és bizonyos műveit is ismerhet-
te. Ez derül ki a Monumentum Sepulcrale című (rövidítése a továbbiakban: MS) 

2   imre Mihály, A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert 
műveiben = uő, 2012, 255–281. 

3   Promotio Solennensis XVI. Philosophiae & artium magistrorum. Habita in Academia Marpurgensi 
XXIX. Decembris Anno a nato Christo MDCXVII. Amplissimo & Consultiss. viro Dn. Christophoro 
Deichmanno J. C. et Pandectarum Professore celeberrimo, Rectore Magnifico: Clarissimo & 
Excellentissimo D N. M. Theodore Vietore Graecae Linguae Professore Ordinario, & Paedagogarcha, 
Facultatis Philosophicae Decano spectabili: Promotore Johanne Combachio Wetterano Philosophiae 
Professore Ordinario, Marpurgi, Typis Rudolphi Hutvvelckeri, 1618. A Tiszántúli Református 
Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (rövidítése a továbbiakban: TiREKN), F 513 jelzetű 
példányát használtuk Debrecenben. Jó állapotú, pergamenkötésű kötet, vaknyomásos monogram 
helyezkedik el felül, és dátum áll a lap alján: TSL 1619. Egészen biztosan Lévai Suba Tamás volt a 
possessor, hagyatékából került a könyvtár állományába valamikor. Az ajánlás címe: Spectabili ac 
magnifico Domino, DN. Georgio Rakoci de Felsovadasz, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
Dapifero, ac supremo Capitaneo Onodiensi, &. Comiti Comitatus Borsodiensis, &c. Dom. in 
Saros Patak, Szerencz, Onod, Lednice, Saros Makovicza, &c. Patrono, Fautori ac Mecaenati 
Ecclesiarum reformatorum in Hungaria, studiorumque omnium honestorum Promotori benig-
nissimo.

4   Uo., A2r–A3v: „Quem solennem actum cum typis descriptum extare vellent, tum alii, tum vero inpri-
mis, quorum hic honor agebatur, Magistri, eorum voluntati deesse nolui, & in plurimorum manus 
venire passus sum, quid de ipsis honorifice statuere Academiae nostrae visum fuerit. Hunc laborem 
T. Magnif. Comes spectabilis inscribere & dedicare volui: non quidem eo sine, quo viris de Ecclesia 
& Repub. optime meritis vel suam probare operam alii student, vel facta praeclare gesta depraedi-
cant, ut in instituto laudabili semel suscepto pergant […]. Sed haec caussa est: Quum ornatissimi viri 
qui nobiscum vivunt, Studiosi bonarum artium & literarum gratia a suis patronis ex Hungaria ad 
nos missi, & inter eos spect. T. Magnif alumnus vir doctissimus Thomas Levai (quorum omniu[m] 
singularis diligentia, eruditio & modestia Academiae nostrae summopere est commendata) pluribus 
praedicarent spect. T. Magnif. erga Deum pietatem, erga Ecclesias paternum affectum & benignita-
tem, erga studiosos etiam apud exteros alendos liberalitatem, in scholas & Gymnasia munificentiam: 
Simul etiam exponerent, tuis potissimum auspiciis jam florere Gymnasiu(m) Patachinu(m), ut ex 
universa Hungaria eo sese conferant, qui artibus & disciplinis liberalibus animum excolere cupiant: 
tuis etia(m) sumptibus eo loco docere, non in Ecclesia modo Reverendum & Clarissimum virum Dn. 
Michaelem Surium, sed & in Gymnasio Clarissimos viros amicos & familiares meos, cum nobiscum 
versarentur Dn. Joh. Filizki de Filefalva, quorum memoria mihi est gratissmia: & in universum tes-
tarentur, quod praeclare insistas, Illustrissimi quondam Transilvaniae Principis Sigismundi patris 
tui laudatissimis vestigiis, qui pietatis & fortitudinis perpetuam post se memoriam reliquit: harum 
virtutum praeconium tantam tui admirationem apud me concitavit, ut intermittere non potuerim.” 
E kapcsolat kialakulása még nem eléggé dokumentált, azt sem tudjuk, hogy jött létre: alkalmi jellegű 
volt, vagy tartósabb; esetleg a sárospataki peregrinusok egyengethették az útját. 
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hatalmas, több részre tagolódó kötetből, amely Móric halálára jelent meg (két ki-
adást is megért) és a kortársak emlékező hódolatát tartalmazza sok változatban. 
A Pars Altera Combachius terjedelmes írását adja közre, amelyben részletesen szól 
a szerző Móric kimagasló nyelvtudásáról, a magyar gyakorlásában, fenntartásában 
Molnár Albert műveinek is szerepe lehetett.5 Maga Szenci Molnár is emlegeti, hogy 
„Késmárki Tököli Miklós [...] Te Felségedet (ui. Móricot, I. M.) az nassoviai neve-
zetes várban, Dillenburgban magyarol szólni hallotta.”6 Ezt a híradást nincs okunk 
kétségbe vonni, bár Móric magyarnyelv-ismeretének fokát pontosan nem ismerjük. 
Combachius szerint ugyanis „Nem hiányzott Móric erényei közül a magyar nyelv 
ismerete sem, amelyben annak a Molnár Albertnek a műveivel gyakorolta magát, 
akinek gondos bibliakiadását magyar hazája köszönheti, és akit – mint emlékszem – 
ő (azaz Móric fejedelem) ezután, az ő oktatójának is nevezett.” Ez a megfogalmazás 
roppant izgalmas és újszerű kapcsolatot is sejtet Szenci és patrónusa között, aki nem-
csak támogatottja, de a magyar nyelvben tanítója is volt ezek szerint a tartomány-
grófnak. Combachius közlése nem látszik túlzónak, forrása lehetett akár Szenci, akár 
maga a fejedelem, a hesseni udvari környezet vagy a magyar peregrinusok köre is. 
„Sed nec deerat Ungarici sermonis peritia: qua in re usus est opera Alberti Molnari, 
ejus, cui Bibliorum versionem exquisitam debet patria Ungaria: quem praeceptorem 
praeterea appellare eum memini.”7

Móric 1632. március 15-én halt meg, 1635-ben a Monumentum Sepulcrale első 
része tulajdonképpen európai méretű tisztelgés Móric emléke előtt, bár ez inkább a 
kálvini irányzatot és a dinasztikus kapcsolati rendszert jelenti.8 A vállalkozás rendkí-
vüliségére jellemző, hogy hat éven keresztül dolgoztak a teljes kiadás megalkotásán 
költők, búcsúztatókat író tudósok, papok, rézmetszők és nyomdászok. Rendkívül 
széles körű és gondos előkészítő munkát végeztek a kötet szerkesztői, kivitelezői. Egy 
kiadása Johann Amon kiadójánál jelent meg Frankfurtban, a másik pedig Johann 
Saurnál Kasselban. Monumentális terjedelmével – a könyv folioformátumú – is ki-
emelkedik a korszak funeratiós-reprezentatív irodalmából 1052 lapos terjedelmével.9 
418 lapon sorakoznak a német nyelvű búcsúztató prédikációk, ezt követi 134 lapon 
a latin nyelvűek sora, 262 lapos a különböző nyelvű verses epicédiumok gyűjtemé-
nye. Különösen az utóbbiaknak rendkívül széles a szellemi, földrajzi hatóköre, amely 
5   Monumentum Sepulcrale, ad Illustrissimi Celsissimique Principis ac Domini, DN. MAVRITII 

Hassiae Landgravij, Comitis Cattimoelibocorum Deciorum Zigenhainae & Niddae, & Principis 
Deo cum primis atque Imperio Romano fidelissimi, ut et pietatis, quae secundum Deum est, 
Asertoris Constantissimi, ac vindicis libertatis Germaniae acerrimi, MEMORIAM GLORIAE 
SEMpiternam erectum. Mausolei Mauritiani Pars Altera, Cassellis, Apud Johannem Saurium, 
Academiae Typographum, 1635, 60–61, A Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, VIII A 266b jel-
zetű kötetét használtuk. Johannes comBachius, De exitu, vita ac virtutibus Illustrissimi quondam & 
potentissimi Principis ac Domini, Dn. Mauritii, Hassiae Landgravii [...] orationes duae, 55–107.

6  Psalterium Ungaricum, IV. Frigyesnek és Móricnak írott ajánlás.
7  Monumentum Sepulcrale, 1635, 60.
8   Vö. Claudius sittig, Kulturelle Konkurrenzen: Studien zu Semiotik und Ästhetik adeligen 

Wetteifers um 1600, Berlin, de Gruyter, 2010, Frühe Neuzeit, Studien und Dokumente zur deut-
schen Literatur und Kultur im europäischen Kontext, 92.

9   Vö. Jill bepler, Zeremonieller Hof und Musenhof: protestantische höfische Begräbniskultur 
im Spiegel der Funeralpublikationen Thüringens = Leichenpredigten als Quelle historischer 
Hilfwissenschaften Bd. 4. Hg v. Rudolf leNtZ, Stuttgart, 2004, 157–178.
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hivatott dokumentálni Móric páratlanul kiterjedt kapcsolatkörét. Az európai távlatú 
előkészületeket jól mutatja John Dury angol prédikátor levele, amelyet 1633-ban 
írt erről Sir Thomas Roe-nak. Ebben hangoztatja, hogy örök emléket kell állítani 
Móricnak a református Európában, amiben vegyenek részt az európai egyetemek, az 
epicédiumokat olyan nyelven kell írni, amelyet maga a fejedelem is beszélt vagy meg-
értett.10 Dury (Duraeus) maga is szerzője az antológiának egy angol és latin nyelvű 

10   A levelet idézi sittig, 108: „[...] Now since his [the landgave’s] death; to gratifie his sonnes; and to 
solemnize his name, which is worthy of eternal memorie; he hath gotten from all the other univer-
sities of our Religion in Europe, epitaphes & verses, made to his praise; & because I told him y:t 
yow hadde spoken much good of him to me, & y:t I thought yow hadde been acquiant with him; 
& knew y:t would loue him: hee thought good to entreat yow by these to favour his tombe witzh 
your commendations towards some of your acquaintance in the vniversities, y:t hee may haue from 
thence some verses made to praise, to bee printed with the rest. [...] Hee saith hee hath verses to 
his praise in all the Languages w:ch the Prince could speake or understand; viz Latin, Greek, 
Hebrew, Chaldee, French, Italien, High dutch & low dutch, except only Spanish & English; therfore 
thinking yow to haue beene his Freind, hee would presume, ( I would not dissuade him) to entreat 
yow, y:t his name might bee honored aswell by our vniversities, as by all the rest of the reformed 
ones in Europa.”  

1. ábra. A Monumentum Sepulcrale címlapja
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epicédiummal, művei a gyűjtemény záródarabjai. (Ezekről rövidesen részletesebben 
is szólunk.) 

Az idézett levél alapján feltételezhetjük, hogy valóban a kezdeményezők, szerkesz-
tők egyike lehetett Duraeus. Jelentősége azért is említendő, mert Samuel Hartlib szel-
lemi körének tagjaként kapcsolatba kerül már ekkor Bisterfelddel és Alsteddel, akik 
viszont Magyarországra, Erdélybe érkezve fejtették ki erőteljes hatásukat. (Dury 
unionizmusa majd magyar közegben is erős érdeklődést vált ki.) Nagyon is elképzel-
hető, hogy az egykori herborni – 1630-tól gyulafehérvári – professzorok éppen Dury 
közvetítésével kaptak felkérést a Monumentum Sepulcrale szerzői gárdájába, hiszen 
ismeretségük már ekkor bizonyított. Alsted 1610-ben jelentette meg Herbornban 
Compendium grammatices latinae című munkáját, amely határozottan ramista alap-
elveket követ; munkáját Móricnak ajánlotta. Számos kiadásban látott később is nap-
világot és része volt annak a folyamatnak, amelynek során Móric ramizmust támo-
gató szándéka rajzolódik ki.11 Ugyancsak valószínűsíthető, hogy Alsted és Bisterfeld 
révén, közvetítésükkel vált a Monumentum Sepulcrale szerzőjévé Johann Amos 
Comenius, akit Herbornban tanítottak. (Cseh és latin nyelvű verséről a későbbiek-
ben beszélünk.) Az eddig felsorolt kiemelkedő európai személyiségek jól mutatják az 
összefüggést a magyar, erdélyi fejedelmi közeggel, amely a monumentális antológia 
részévé tette a Gyulafehérváron megszerkesztett versgyűjteményt.

A Monumentum Sepulcrale műfaji mintája az V. Ludwig (Ludovicus) hessen-
darm stadti tartománygróf halálára megjelent kiadvány volt: Ehren Gedechtnus Deß 
Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten unnd Herren Herrn Ludwigen Landgraven 
zu Hessen Graven zu Catzenelnbogen Dietz Zigenhain vnd Nidda, Marburg, 1626. 
V. Ludwig (1577–1626) hessen-darmstadti tartománygróf volt, Móric rokona és 
vetélytársa. Oberhessenre tartott igényt Marburggal, amelyet – sokak által erősen 
vitatott módon – Móric szerzett meg. Meggyőződéses lutheránus maradt, kemé-
nyen ellenezte a kálvinista előretörést, végül a Móriccal vívott örökösödési küzde-
lemnek nyertese volt. Igen gazdag metszetanyaggal rendelkezik a kötet, ehhez járul-
nak a búcsúztató-méltató prédikációk és a verses funeratiós műfajok.12 Ezek között 
Balthasar Mentzer – aki 1605-ben kénytelen volt elhagyni a Verbesserungswerk  miatt 
Marburgot – hosszú latin nyelvű panegyricust ír, amely sok helyen polemikusan és 
sértett haraggal beszél marburgi elüldöztetésükről, magukat száműzöttnek nevezi, 
néven nevezve Móric tartománygrófot, általában a kálvinista térnyerést: „Interea qui 
Calvini impia dogmata mystae / Sectati fuerant, jussi discedere ab aris / Sic tamen, 
in patria ut possint remanere quieti, / Resque suas tractent, alios seducere cessent.” 

11   meNk, 2000, 49–50. Teljes címe: Compendium Grammatices latinae, harmonice conformatae & 
succincta methodo comprehensae: quam non inepte quis dixerit Mauritio-Philippo-Rameam. 

12   Ludovicus legkiválóbb őseit is bemutatja a kötet, amelyek itt is – mint Móricnál – Nagy Károly 
és Árpád-házi Szent Erzsébet, amint ezt a dinasztia genealógiai tudata állandósította a protes-
tantizmus korszakában, megteremtve Szent Erzsébet példátlan protestáns kultuszát és recepcióját: 
„Carolus illustri Francorum sanguine cretus / Promeruit fasces, Roma superba, tuos. / Magnus 
erat bello, major pietate Jehovae, / Hinc & ei magni nomina turba dedit [...]/ Ceu mostrant id Avi, 
Proaviq, Abavique, Atavique, / Majoresque retro quos numerare licet. / In quibus ELISABETH, 
velut inclyta stellula, lucet, / Deliciae UNGRORUM, CATTIADUMque parens.” 14. A hatalmas 
genealógiai ágrajzban is Diva Elisabetha megnevezés szerepel.
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(50–51.) A kálvinizmust hazugnak, tisztátalannak és bűnösnek nevezik más szerzők 
is, amelynek erőszakos terjesztője Móric fejedelem, aki elragadta a marburgi egye-
temet és saját szektája fészkévé tette azt. Ezért kell most siratni Ludovicust, aki a 
bölcsesség és türelem, a méltányosság és egyetértés valódi képviselője volt, a tiszta hit 
védelmezője a hazug erőszak képviselőivel – így Móriccal – szemben. A latin nyelvű 
versek mellett találunk francia szonettet is. Amellett, hogy műfaji mintája volt az 
1626-os kötet, a Monumentum Sepulcrale mindenben felülmúlni akarta azt és erősen 
polemizált is azzal. Jól mutatja a pozíciók változását, hogy a Móricot erősen bíráló, 
elutasító kiadvány immáron Marburgban jelent meg azután, hogy a tartománygróf 
kénytelen volt visszaszolgáltatni a „marburgi örökséget”, így a kötet mintegy az elég-
tétel dokumentumaként – vagyis Móric jelentős vesztesége és kudarca bizonyítéka-
ként – is értelmezhető. Szerzői között azok vannak nagy számban, akiket korábban 
a Verbesserungswerk elüldözött a marburgi egyetemről.13 (Ezért is beszél az egész 
könyv hálálkodó lelkendezéssel a regensburgi birodalmi gyűlésről, ahol II. Ferdinánd 
császár 1625-ben kikényszerítette Oberhessen visszaszolgáltatását.)14

A rendkívül díszes, sok képet (fametszeteket) tartalmazó Monumentum Sepulcrale 
valóban monumentális funerációs gyűjtemény, de korára vonatkozó óriási forrás-
anyagot is tartalmaz: kép és szöveg egyedülállóan összetett rendszerét hozza létre. 
Ugyanakkor a kora újkori európai – reneszánsz hagyományokat is felhasználó – arisz-
tokrata-fejedelmi udvari reprezentáció kiemelkedően fontos alkotása is, amelyben a 
politikai szemiotika és kommunikációelmélet sokféle eljárása érvényesül.15 Ismeretes, 

13   sittig, 2010, 93: „Die Funeralschriften sind dabei ein Schauplatz, dessen Beobachtung paradigma-
tische Ergebnisse verspricht. Denn mit dem Tod der Landgrafen trat auf beiden Seiten der Moment 
ein, der als potenzielle dynastischeund damit gleichzeitig auch politische Krise bewältigt werden 
musste. In Ritualen, Worten und Bildern wurde darum traditionsgemäß die prekäre Kontinuität 
inszeniert und beglaubigt. Im Kontext der dynastischen Rivalität zwischen den beiden hessischen 
Häusern bot sich hier aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, den verstorbenen Protagonisten der 
eigenen Linie im Vergleich mit dem Antagonisten der benachbarten Verwandten besonders her-
auszustellen, eine Möglichkeit zugleich, fremde Ansprüche abzuwehren und eigene zu formulie-
ren. Wie brisant die Situation für Kassel und Darmstadt jeweils war, wird zunächst eine knappe 
historische Skizze zeigen. Im Kontext dieser Rivalität erschlißt sich dann die Funktion der beiden 
Funeralschriften, deren Untersuchung allerdings in Anbetracht des Umfangs beider Bücher auf zen-
trale Aspekte beschränkt bleiben muss. Vor dem Hintergrund des Darmstädter Vorbilds soll vor 
allem der erkennbar strategische Einsatz des Kasseler Monumentum Sepulcrale als Antwort auf 
die Darmstädter Gedächtnisschrift herausgearbeitet werden. Denn für den Abbildungsteil eben-
so wie für die gedruckten Texte lassen sich sowohl imitative Überbietungen als auch markante 
Abweichungen zeigen. Dass mann dabei in Kassel glaubte, insbesondere die Gelehrsamkeit des 
Landgrafen Moritz von Hessen als Argument für die eigene Sache ins Feld führen zu können, lenkt 
die Aufmerksamkeit auf Konzeptionen fürstlicher Gelehrsamkeit in Historiographie, zeitgenössi-
sche Texten und Bildern.” 

14   Vö. Helmut Burmeister, Der hessische Bruderkampf, gespiegelt in Flugschriften 1623–1652. = 
Zeitschrift des Vereins für Hessiche Geschichte 100, 1995, 251–262.

15   sittig, 2010, 151. E monográfia nagyobbik része közvetlenül vagy közvetve Hesseni Móricra, fe-
jedelmi udvarára és a Monumentum Sepulcrale kiadványára vonatkozik. Különösen a következő 
fejezetek voltak hasznosak számunkra: Gelehrtenlob. Das Monumentum Sepulcrale in der dynas-
tischen Konkurrenz, Der Streit um das Marburger Erbe, Symbolische Überbietung in Bildern und 
Worten, Der Gelehrte Moritz im Monumentum Sepulcrale, Ambivalente Bewertungen fürstlicher 
Gelehrsamkeit, Der gelehrte Landgraf im Bild, Reputation. Hofkultur und kulturelle Konkurrenzen.
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hogy Móric részben sorozatosan elkövetett saját hibáiból, részben a harmincéves há-
borúban elszenvedett kudarcai következményeként 1627. március 27-én kénytelen 
volt lemondani hatalmáról a fia (Wilhelm) javára.16 A súlyos politikai veszteségek és 
vereségek után Móric – megkeseredett magányában – Eschwege várában a tudomá-
nyok és művészetek művelésével vigasztalta magát egészen 1632-ben bekövetkezett 
haláláig.17 Móric halála után még súlyosabbá vált a kasseli tartománygrófi család 
politikai helyzete. 1635-ben Georg darmstadti tartománygróf Wilhelm kasseli feje-
delmet vádoló panaszirattal fordult a birodalmi császári tanácshoz. Ennek következ-
ményeként Wilhelm 1636-ban száműzetésbe kényszerült Frízföldre, ahol 1637-ben 
meghalt, csak egy év múlva temették el Kasselben.18 Mindezt úgy is értelmezhetjük, 
hogy a Monumentum Sepulcrale készülésének éveiben a hessen-kasseli dinasztia egyik 
legsúlyosabb korszakát élte át, minden veszni látszott: politikai hatalma, erkölcsi, 
konfesszionális, kulturális tekintélye, korábbi hatalmas presztízse és európai befolyá-
sa, szellemi kisugárzása. A funeratiós kötet kétségbeejtő helyzetben született, amelyet 
viszont ugyanakkor elrejteni szándékozott a korábbi dicső, virágzó korszak teljesít-
ményeinek minél gazdagabb felmutatásával.19 A búcsúztató helyzetet bonyolulttá és 
ellentmondásossá tette, hogy Móric már nem hatalma teljében, megbecsüléssel öve-
zett uralkodóként távozott az élők sorából, hanem bukott fejedelemként, számos po-
litikai kudarcot elviselve. Megítélése erősen megosztotta saját kora politikai, konfesz-
szionális közvéleményét is.20 

A Monumentum Sepulcrale erősen polifón értelmezései és törekvései közül egyik 
leghatározottabb éppen az volt, hogy Móricot újra teljes, sokoldalú jelentőségében 
ábrázolja, mintegy elégtételt szolgáltatva neki az elszenvedett méltánytalanságok 
korrigálására. Tulajdonképpen a fejedelmi nagyság ábrázolásának (als Dokument 
fürstlicher Größe) sokoldalú dokumentuma a kötet.21 Ennek azonban sok alkotóele-
me volt, amelyek összetett kontextust alkottak. Mások mellett része volt a „marburgi 
örökség” politikai, konfesszionális és kulturális értékeiért való küzdelem, jogossá-
guk hangoztatása és bizonyítása. (Pl. a marburgi egyetem ennek centrális eleme volt, 

16   Raingard esser, Landgraf Moritz’ Abdankung und sein politisches Vermächtnis = Landgraf 
Moritz der Gelehrte [...], 2000, 196–215, Holger Thomas gräf, Konfession und internationales 
System. Die Außenpolitik Hessen-Kassels im konfessionellen Zeitalter, Darmstadt-Marburg, 
1993 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, Bd. 94.) 

17   Vö. Ut Pictura Politeia oder der gemalte Fürstenstaat. Moritz der Gelehrte und das Bildprogramm 
in Eschwege, Hrsg. Heiner borggreffe, Thomas Fusenig, Birgit kümmel, Marburg, Jonas Verlag, 
2000.

18   Vö. Christian Presche, Die fürstliche Grabstätten in der Kasseler Martinskirche = Zeitschrift des 
Vereins für Hessische Geschichte 107, 2002, 17–69. 

19   Jill bepler, Das Monumentum Sepulcrale: ein Funeralwerk im Dienste dynastischer 
Selbstdarstellung = Moritz der Gelehrte. Ein Renaissancefürst in Europa, Hrsg. Heiner 
borggreffe, Vera lüpkes und Hans ottemeyer, Eurasburg, 1997, 416.

20   Gerhard meNk, Die Konfessionspolitik des Landgrafen Moritz = Landgraf Moritz der Gelehrte, 
2000, 95–139.

21   Vö. Martin disselkAmp, Barockheroismus. Konzeptionen politischer Größe in Litera tur und 
Traktatistik des 17. Jahrhunderts, Tübingen, 2002, (Frühe Neuzeit, Bd. 65.); Cornelia dörr, Die 
»Großmütigen«. Ein Beitrag zur Entwicklung der protestantischen Herrschaftsikonographie = 
Frühneuzeitliche Hofkultur in Hessen und Thüringen, Hg. von Jörg Jochen berNs und Detlef 
igNAsiAk, Erlangen-Jena, 1993 (Jenaer Studien, Bd. 1.), 68–89.
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polemikus ellenfele pedig a gießeni.).22 A Monumentum Sepulcrale úgy is felfogha-
tó, mint amely kifejti, felmutatja az univerzális fejedelmi tudósság/tudományosság 
(Gelehrsamkeit) ideálképét, amely természetesen Móricban testesült meg.23 Az őt 
méltányoló, búcsúztató szellemi elit tagjai valamennyien részesei annak az értéktu-
datnak, amely közösségi összetartozásukban is megjelent. A fejedelem itt azonban 
nemcsak bőkezű és művelt megrendelő, műpártoló, hanem maga is kiváló képessé-
gekkel (Kunstsinn) rendelkező művész és tudós, udvara pedig a múzsák lakóhelye: 
Musenhof.24 Olyan tudományos képességek és alkotóművészi kvalitások birtoko-
sa, képviselője, amely a korszak reprezentatív tudását jelenti, ez pedig a 17. szá-
zad első évtizedeiben megfogalmazódó Pansophia.25 (Móric költői képességei köz-
tudottak voltak saját korában, az MS ezt nemcsak emlegeti, hanem számos versét 
beépíti az antológia szerkezetébe. Tehát Móric nemcsak a róla írott költői művek-
kel van jelen, hanem saját szerzeményeivel is. Ezt jelzi is minden esetben a kötet: 
M(auritius). H(assiae). L(andgravius). fecit & manu propria scripsit.)26 A pansophia 
nagy hatású képviselőivel szoros kapcsolata volt Móricnak, közülük többen majd 
éppen Erdélyben telepednek le Bethlen Gábor hívására: Alsted és Bisterfeld, akik a 
Monumentum Sepulcrale szerzői lesznek. Claudius Sittig viszont felveti annak a lehe-
tőségét is, hogy a tudományos-kulturális jelentőség „túlbizonyítása” (Überbietung), 
túlteljesítése a politikai súlytalanság disszimulált kompenzációjaként is értelmezhető, 

22  Erről szól sittig, 2010, a Der Streit um das Marburger Erbe c. fejezet: 94–99.  
23  bepler, 1997, 413–417.
24   A Musenhof (sedes Musarum, Musagetes, Musensitz) korabeli jelentésére és fejlődéstörténe-

tére, vö. sittig, 2010, a >Kultur< zwischen Ornament und Instrument: Aporien der Rede vom 
>Musenhof< című fejezet: 140–149. Johann Combach megfogalmazásában: „[...] eruditorum re-
ceptacula, Musarum sedes, pietatis seminarium, decus & ornamentum Hassiae, ad quod ex omni-
bus Europae partibus confluant, qui hinc doctrinarum & artium praecepta petant, & in Ecclesiae, 
rerumque; publicarum usum ac emolumentum transferant.” Monumentum Sepulcrale, II. fol. 71. 
Itt láthatóan része a fogalom jelentésének a konfesszionális többlet és a társadalmi hasznossága is 
megjelenik. A Musenhof fejlődéstörténetéhez még: Jill bepler, Zeremonieller Hof und Musenhof: 
protestantische höfische Begräbniskultur im Spiegel der Funerapublikationen Thüringens 
= Leichenpredigten als Quelle historischer Hilfswissenschaften, Bd. 4. Hg. von Rudolf leNZ, 
Stuttgart, 2004, 157–178; Peter Fuchs, Der Musenhof. Geistesleben und Kultur in den Residenzen 
der Neuzeit = Residenzen. Aspekte Hauptstädtischer Zentralität von der frühen Neuzeit bis zum 
Ende der Monarchie, Hg. Kurt ANdermANN, Sigmaringen, 1992, (Oberreinische Studien, Bd. 10.) 
127–158. 

25   sittig, 2010, 123: „Schon sein gebildeter Vater war ein Bannerträger der Astronomen und schien 
als neuer Atlas den Himmel auf seinen Schultern zu tragen – der Sohn Moritz aber schwelge in den 
Wissenschaften und verschlinge sie, er umfasse in seinem Geist Pansophie und alle Wissenschaften 
in ihrem vollen Umfang. Er sei gleihermaßen Musiker, Poet, Redner, Philosoph, Rechtsgelehrter, 
Theologe, und es gebe bei so universaler Bildung kein denkbares Metier, in dem Moritz nicht 
bewandert sei. Er sei ein Fürst mit rigoroser Selbstbeherrschung und zu allen Dingen im Stande. 
Abschließend ist wiederum Moritzens Gabe der Rede besonderer Erwähnung wert: Niemals gerate 
er ins Stocken, weil ihm passende Formulierungen fehlten, sondern in geschwindem und leichtem 
Lauf fließe die angenehme Rede über alle Gegenstände, und mit demselben Schwung des Geistes, 
mit dem er spreche, schreibe er auch. Er sei für ihn nicht nötig, über die Wahl der Worte lange mit 
sich zu Rate zu gehen; gleichermaßen in mündlicher Rede wie Schrift meistere er alle Materien.”

26   Kedvenc professzoraihoz is írt verseket, így R. Gocleniusnak, J. Hartmann-nak, utóbbit azért is sze-
rette, mert értője volt a zenének, de verssel üdvözölte Tycho Brachet is. Még a II. Rudolfnak megkül-
dött zsoltárfordításait megköszönő császári levelet is beillesztik a szerkesztők a gyűjteménybe. II. 65.
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a kulturális teljesítményben viszont bámulatosan gazdag funeratiós kötet pedig in-
kább a valóságos hatalmát vesztett tehetetlenség szimulációs dokumentuma.27

A fenti gondolatmenetet ugyan bizonyítottnak és helytállónak látjuk, azonban azt 
elfogadva is kirajzolódik egy következetes törekvés az epicédiumok hosszú sorában. 
A kiadvány utolsó részében húsz európai akadémia és egyetem, valamint több kivá-
ló egyházi személyiség tiszteleg verses búcsúztatóval a nagy fejedelem előtt: részint 
a Német-római Birodalomból, részben azon kívüliek.28 (Utóbbiak a következők: 
[ui. Epicedia] gallorum, anglorum, scotorum, bohemorum, belgarum, helvetiorum, 
silesiorum, moravorum, transilvanorum.) Első pillantásra is látszik azonban, hogy 
kik, mik hiányoznak a kötetből: alig, elvétve vannak jelen a luthe ránus tartomá-
nyok, fejedelemségek, egyetemek, egyházak, intézményeik és szellemi-kulturális elit-
jük.29 A Verbesserungswerk erősen konfrontatív jellemzői, a kiváltott, hosszadalmas 
konfliktusok még ekkor is hatnak, noha ez már a harmincéves háború időszaka. 
A retorikus és verses funeratiós szövegek pedig egyaránt törekszenek Móric előnyös 
politikai párhuzamainak megteremtésére: sokszor Gusztáv Adolfhoz hasonlítják. 
A zweite Reformation német területei jelennek meg a legnagyobb számban: Pfalz, 

27   Vö. sittig, 2010, különösen a Gelehrsamkeit als Kompensation von politischer Bedeutungslosigkeit? 
Die opulente Funeralschrift als Dokument realer Machtlosigkeit c. fejezetek: 109–114. 114: 
„Angesichts der desolaten politischen Lage drängt sich darum leicht der Verdacht auf, dass die Feier 
der landgräflichen Gelehrsamkeit kaum mehr bedeuten kann als einen Mangel an besseren politischen 
Argumnenten. Unter dieser Prämisse wird die Monumentalität der Gedächtnisschrift zum Indiz für 
die schwierige Lage, deren Misslichkleit man mit aller Macht zu überspielen versuchte – möglicher-
weise mit umso größerer Anstrengung, je aussichtsloser die Situation war. Diese Deutung würde mit 
der Forschungsmeinung zusammenstimmen, dass Funeralschriften als Repräsentationsmedien im 
Allgemeinen (und das Monumentum Sepulcrale im besonderen) leicht zugängliche Mittel waren, 
um gerade mangelnde politische Bedeutung durch die Inszenierung kultureller Leistungen zu kom-
pensieren.” 144–145: „ Als wichtigtes Kriterium erscheint der Prominente Platz, der den Künsten im 
Rahmen der gesamten Hofkultur eingeräumt wird. An einem ’Musenhof’ soll ihre Wertschätzung 
über das Maß hinausgehen, das für alle Höfe als gemeinsames Anspruchsniveau im Rahmen der 
politischen und zeremoniellen Repräsentazion verbindlich ist. Hinzu kommt als zweites Kriterium 
der persönliche ’Kunstsinn’ und die Anteilnehme des Fürsten, der nicht nur Auftraggeber sein soll, 
sondern mindestens auch kompetenter Kenner [...] Gleichwohl bleibt für die Definitionsversuche des 
’Musenhof’ oft der politische Bedeutungshorizont höfischer Kultur verbindlich. Dies wird immer 
dann deutlich, wenn von der Konkurrenz zwischen den frühneuzeitlichen Höfe die Rede ist. Neben 
die Annahme einer latenten Autonomie von Kunst und Gelehrsamkeit am ’Musenhof’ treten dann 
häufig instrumentelle Deutungen der praktizierten Wissenschaften und Künste [...] Im Vergleich mit 
anderen Ausprägungen höfischer Kultur und vor diesem primär politischen Bedeutungshorizont 
gewinnt der ’Musenhof’ mit seinen skizzierten Eigenschaften klare Konturen. Er erscheint als 
’Ort einer Ersatzhandlung’, die über die tatsächliche Machtlosigkeit ’hinwegtäuschen’ soll. Diese 
problematische Denkfigur ist bereits aus dem vorangegangenen Kapitel über das Momumentum 
Sepulcrale bekannt. So wie die Funeralschriften reale politische Machtlosigkeit durch die ausgestell-
te Pracht zu überspielen scheinen, soll auch der Musenhof ein Ort sein, an dem mangelnde politische 
Größe durch den Erwerb von kulturellem Renommee kompensiert werden soll.”  

28   Viginti Academiarum et Scholarum illustrium tam intra quam extra Rom. Imp. Nec non Variarum 
Ecclesiarum antistitum: Nobilium itidem et aliorum Clarissimorum Virorum Epicedia Quibus com-
munis sui Moecenatis & Nutritii, Quondam Illustrissimi, Celsissimiq Principis ac Domini., Mauritii 
[...] Obitum Acerbis lachrymis acerbe deplorant.  

29   Nem véletlen, hogy Hermann Vultejus az egyetlen, aki mindkét kötetnek – vagyis az V. Ludwigot és 
a Móricot funerálónak is – szerzője. 
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Hessen-Kassel, Brandenburg, Bréma, Nassau-Dillenburg, Beuthen-Karolath. Emellett 
a kálvinista Svájc, Hollandia és a dinasztikusan szövetséges Anglia, valamint a ma-
gyarság képviseletében Erdély. (Megjegyzendő, hogy a különböző nemzetek minden 
esetben a latin mellett saját anyanyelvükön is megszólalnak, így legalább két-három 
nyelvűek a verses búcsúztatók: a magyar esetében is ez az alapelv érvényesült.)

Az európai történelmi háttér a harmincéves háború korszaka, amely az 1630-as 
években már hosszú ideje zajlik. Ebben a folyamatban a hessen-kasseli tartomány-
grófság is részt vesz, bár legtöbbször kárvallottként szenvedi el a megpróbáltatá-
sokat. A nyilvánvaló politikai kudarcok ellenére Móricot beillesztik ebbe a nagy 
konfliktussorozatba és számos szerző a harmincéves háború legkiválóbb hőseivel ál-
lítja párhuzamba. Ez a megoldás Móricot „visszahozza” a politikailag kiemelkedően 
jelentős államférfiak sorába, a mértéktelen heroizálás egészen valószínűtlen politi-
kai-katonai kiválóságokkal ruházza fel. Emellett markánsan kirajzolódik egy erőtel-
jes katolicizmus- és jezsuitaellenes hangvétel, amely sűrűn és indulatosan utasítja el a 
hódító barbár spanyolokat és hadvezéreiket, a császáriakat.30 A legtöbbször Gusztáv 

30   A harmincéves háború felerősíti és sok formában fejezi ki a protestantizmus spanyolellenességét. 
Azonban már ezt megelőzően is találunk példát az erős polémiára. Éppen egy spanyol szerzőt hasz-

2. ábra. A Móricot sirató epicédimok címlapjai
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Adolffal állítják párhuzamba, de V. Frigyes pfalzi választófejedelem is megjelenik az 
összehasonlításban. Mindketten 1632 novemberében, fél esztendővel Móricot köve-
tően haltak meg. Bár megjegyzendő, hogy Gusztáv Adolf volt egyedül, aki valóban a 
harmincéves háború kiemelkedő uralkodója és hadvezére, maga is a lützeni csatában 
halt hősi halált. V. Frigyes pedig – bár birodalmi választófejedelem volt – rövid életű 
cseh királyságával (Winterkönig) és elvesztett pfalzi választófejedelemségével ugyan-
csak a sikertelen uralkodók sorába tartozott. Nyilvánvalóan egy tudatos kánont te-
remt meg a kötet, amelyben a protestantizmus három meghatározó héroszaként áb-
rázolják őket, szoros egységben. Móricot féktelen heroizálás emeli a protestantizmus 
legjelentősebb történelmi hőseinek sorába, ennek két vonatkozása bontakozik ki. 
Elsőként katonai, politikai erények ékesítik, amelyekben egyenrangú másik két kor-
társával. Mivel ebben a tekintetben lényegében erős disszimulációra kényszerülnek a 
szerzők, ezért itt találkozunk a legerőteljesebb fikcióteremtéssel, amelynek hatékony 
eszköze a szinktretizmusra épített mitologizálás és biblicitás. A heroizálás másik vo-
natkozása Móric valóságos rendkívüli képességeit fejezi ki, ez pedig a kulturhérosz, 
amelynek ábrázolása szinte kifogyhatatlan értékeinek retorikai, poétikai laudációs 
eljárások garmadáját hozza működésbe. Az egész kötet azonban még tágabb tör-
ténelmi koncepció megalkotására törekszik: részben Hessen és Móric kapcsolata a 
tárgya, tágabb körön a német protestantizmus közös harca hitelveinek és értékeinek 
megőrzése érdekében a harmincéves háború eseményeiben, az ellenük törő spanyol 
és Habsburg-erőkkel, ellenreformációs törekvésekkel szembeni küzdelem ábrázolá-
sa, legtágabb körön pedig a velük szövetséges egész európai protestantizmus jelenik 
meg Erdélytől Angliáig, Svájcon át Franciaországig, a skótokon keresztül a csehe-
kig. (Ennek során a protestantizmus kulturális emlékezetének ekkor már több mint 
százéves dimenzióját, argumentációját is felhasználja, ez különösen a hesseni törté-

nálnak fel a világszerte ismert spanyol „barbárság” kifejezésére. A dominikánus szerzetes, Las 
Casas atya felkavaró műve számolt be az amerikai kontinensen végzett kíméletlen, könyörtelen 
spanyol embertelenségekről, ahogyan irtották, pusztították a meghódított bennszülötteket, az in-
diánokat. Művének van egy jól kimutatható protestáns kiadástörténete, amelynek célja egyér-
telműen az ideológiai-politikai ellenfél megbélyegzése, egész világ előtti lejáratása. Protestáns ki-
adók (legtöbbször Németországban, egyszer-egyszer Angliában és Hollandiában) adják ki egymás 
után a művet terjedelmes bevezetővel, ennek csúcspontja az 1613-as oppenheimi kiadás, amely 
tizennyolc, egész oldalas hatalmas metszettel bővül. A felkavaró képek megdöbbentő formában 
ábrázolják a spanyolok leírhatatlan kegyetlenkedéseit. A bevezető – óvatosan ugyan – a márti-
rok közé sorolja a szerencsétlen áldozatokat, akiket a leghazugabb kereszténység ítélt pusztulásra. 
(Warhafftiger und gründtlicher Bericht, Der hispanier grewlich: und abschewlichen Tyranney 
von ihnen in den West Indien, die newe Welt genant, begangen. Erstlich, castilianisch durch 
Bischoff Bartholomeum de las Casas gebornen Hispaniern , Prediger Ordens, beschrieben: und 
in der Königl. Statt Hispalis oder Sevilla in Spanien gedruckt: Nachmals ins Hochteutsch, durch 
einen Liebhaber deß Vatterlands, übergesetzt: Jetzunder widerumb mit schönen Figuren gezieret, 
zur Warnung und Beyspiel gedruckt zu Oppenheim, In Verlegung Joh. Theodori de Bry, 1613.) 
A herborni Evangelisches Seminar Alte Bibliothek gyűjteményének 2629 jelzetű példányát hasz-
náltuk. (Az Alte Bilbiothek tulajdonképpen az egykori főiskola könyvtárának törzsanyagát tartal-
mazza.) Már a harmincéves háború könyörtelen ellenségét mutatja be 1620-ban Cristian Liebfriedt 
politikai kiáltványa, amelynek a címlapján egy spanyol martalóc kardjával kettéhasítja az allegori-
kusan – nőnek – ábrázolt Németországot, levágott felső testrészét kutyák marcangolják. (An Gantz 
Teutschlandt, von Deß Spanniers Tyranney, welche er ohn unterscheydt der Religion auch an 
den aller Unschuldigsten verübt.) A herborni Alte Bibliothek 2629 jelzetű kötetét használtuk.
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nelem ábrázolásának esetében figyelhető meg.) Tehát voltaképpen az egész európai 
protestantizmus megszólalásaként is értelmezhető a Monumentum Sepulcrale kon-
cepciója, különösen annak a verses funerációkat tartalmazó fejezetei. Nem véletlen, 
hogy Johannes Reinhard, egykori heidelbergi professzor verse úgy érzékeli, Móric 
halála egyben a pusztító háború győzelmét is jelképezi: 

MARS VIVIT: Moritur MAURITIUS inclytus heros 
Cur? quia succedit nox, ubi Phoebus abit.

Bellum nox Mundi, pax est lux alma, novenae
Qua Nymphae gaudent, Phoebicolaeque viri.

Phoebus ut his igitur fulsit MAURITIUS olim,
Illius occubitu Mars tenebrosus ovat. 

Ismeretes, hogy Heidelberget 1622-ben véres ostrommal elfoglalta Tilly, a vá-
rost kifosztotta, felprédálta.31 Nyilván ennek a keserű tapasztalata is formálta a 
szerző reménytelen hangú versét, aki maga is menekülni kényszerült. A kortásak 
számára Heidelberg pusztulása így jelképes jelentést kap, a protestáns kultúra fel-
legvára (Parnassus Palatinus) vált a barbár pusztítás martalékává, még nagyhírű 
könyvtárát (Bibliotheca Palatina) is hadizsákmányként Rómába hurcolják. David 
Le Clerc genfi professzor hexameteres planctusban siratja el Heidelberg pusztulását 
Lacrumae Haidelbergenses címmel.32 Az MS szerzői között is ott találjuk Le Clerc 
professzort, francia nyelvű stanzát ír búcsúztatónak és sírfeliratot: Larmes, sur le 
trespas du tresIllustre, tresgrand & magnanime Prince, MAURICE, LANDGRAVE 
DE HESSEN, &c. de tresheureuse memoire, Epitaphe.33 Hermann Fabronius Móric 
kegyeltje volt Hessenben, fontos szerepet játszott a 17. század eleji protestáns Szent 
Erzsébet-értelmezés formálásában.34 Itteni műve verses epikai elbeszélése Hessen tör-
ténelmének, Móric genealógiájának és kiválóságainak: Carmen Heroicum in Genus 
& Majores Illustriss. Principis Domini, Dn. MAURITII HASSIAE LANDGR. &c. 
Ennek természetesen része a Szent Erzsébethez fűződő genealogikus kapcsolat, az 
„ősanya” megemlítése: Denique Ludovicus, Cattorum tertius, heros/ Nomen ha-
31   Monumentum Sepulcrale, II. 190. Az is köztudott, hogy ennek a gyászos eseménynek volt egy 

magyar szemtanúja és elszenvedője: Szenci Molnár Albert, aki aztán beemelte ezt a kommunikatív 
emlékezet eszközeivel saját életművébe úgy, hogy még ikonográfiai vetülete is van saját megkínza-
tásának.

32   Heidelberg ostromáról: szaBó András, Heidelberg ostroma 1622-ben = „Bizontalan helyeken 
búdosunk” Szenci Molnár Albert a magyar és az európai szellemi életben, Dunaszerdahely–
Komárom, Lilium Aureum–Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2011, 111–121. Le Clerc művét 
bemutatja, méltatja: Hermann Wiegand, Lacrumae Haidelbergenses. Eine neulateinische epische 
Klage über die Eroberung Heidelbergs durch Tilly 1622 = Der zweigipfliege Musenberg. Studien 
zum Humanismus in der Kurpfalz, UbstadtWeiher, Verlag Regionalkultur, 2000 (Rhein-Neckar-
Kreis Historische Schriften, 2), 127–166. 

33   Monumentum Sepulcrale, II., 238–240. Önálló fejezetben szólalnak meg a pfalzi szerzők, szinte 
valamennyien száműzetésbe kényszerültek.

34   Vö. imre Mihály, A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár 
Albert műveiben = Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestan-
tizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012, Nemzet, egyház, 
művelődés 7, 255–280. 
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bens abavi claret de gente vetusta/ Franciadae Caroli, sanguis de sanguine regum/ 
Hungariae Elisabe (sic!) patriae genetrice regentum.35

Julius Wilhelm Zincgref Sonnett oder Klinggedicht című szonettjében együtt em-
legeti Móricot, Gusztáv Adolfot és Frigyest, azonos jelentőségűnek mutatva őket.

Moritz nimpt mit sich hin ins grab kunst vnd weißheit
Gustavus Tapfferkeit/ Fridericus Frömmigkeit.
Was vbrigt/ das vns könt zur besserung erklecken?   
Mein Gott was hastu vor? Doch kanstu trewer Hort
Vns newe (wann dirs nur gefällt) mit einem wort
 Gustaven/ Fridrichen vnd Moritzen erwecken.36

Wilhelm-Christophorus Heimius, Elegia Palatinatus című versében hosszasan lau-
dálja a szorosan összetartozó három kiváló történelmi hőst, halálukat együttesen 
siratja: Móricot, Gusztáv Adolfot és Frigyest. 

MAURITIUM Musae canitis? Mihi causa doloris 
Est longa major. SUECUS ADOLPHUS obit. 
Siccine succumbat fatis fortissimus Heros? 
Debita cui post me palma secunda fuit. 
Tandem per magno pectus clamore resolvit: 
Sic pius, o pius en REX FRIDERICUS obit? 
Vix Gustavus obit, quem Mars deplorat in agris 
Plusquam Europaeis, nunc PALATINUS abit. 
MAURITIUS murum, sacra nobilitatis ADOLPHUS, 
Divitias pacis Vox FRIDERICUS habet. 
Ergo etiam murum, sacra nobilitatis, & almae 
Divitias pacis dixero posse mori? 
[...] At contra totidem virtutes, nobile stemma, 
Magnus honor Parcas si superare queunt: 
Tunc certe pia Triga Ducum, quos insequor oda; 
Non obiit, vivit sed pia Triga Ducum. 
Quid? Quamvis non illa cadant, cecidere: nec ista 
A Fatis redimant, Viva ea Triga tamen.37

Daniel Tossanus (Lausannensis) húszlapnyi, terjedelmes epicédiumot ír, amely 
epikus szerkezetű, politikai színezetű. Erősen jezsuitaellenes, de a pápaságot a leg-
keményebb, protestáns indulattal Meretrix Baylonicának nevezi. A spanyolokat a 
jezsuiták vad gyűlölete tüzeli a protestánsok ellen, Tillyt rabló haramiának tarja; en-
nek lesz áldozata Gusztáv Adolf, akinek utolsó harcát (a lützeni ütközetben) meglepő 
részletességgel, már-már eposzi jellemzőkkel mutatja be.

 

35  Monumentum Sepulcrale, II., 19. 
36  Uo, 48.
37  Uo, 51–52.
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Quas orbi elatus Germano invexit Iberus, 
Lojolitarum furiis agitatus acerbis. 
Rex Sueuonum Augustus Gustavus Adolphus avorum 
Magnorum exemplo vah! concitus impetedio [...]38

Gusztáv Adolf gyakori szereplése a kötetben szorosan kapcsolódik általában az 
ekkori német irodalomban látható hatalmas kultuszához, amely művek sokaságában 
állít emléket a svéd királynak. A nehezen áttekinthető hatalmas forrásanyagból ki-
emeljük Daniel Heinsius De contemptu mortis és Martin Opitz Trostgedichte című 
műveit, de Paul Fleming is egész ciklust (panegyricus, epitaphium) szentelt a király 
elsiratásának.39 Georgius Pasor terjedelmes műve – Szenci Molnár korábbi herborni 
ismerőse (verses dedikációt is írt a szótár első kiadásához) – ugyancsak egyértelmű 
utalásokat tartalmaz a harmincéves háborúra. Határozottan császár- és pápaellenes, 
most, hogy Gusztáv Adolf is meghalt: mozgósító hangvételű a hódító spanyolok el-
len, akik városokat, vallást, művészeteket, erkölcsöt, mindent felgyújtanak, elpusz-
títanak. 

Prope Rhenum est, pontesque machinatur 
Spinola insignis eques, nullis aerumnis fractis, urbiumque vastator, 
Queis Rhenum conjunget, fluvium magnum, late fluentem, 
Quod antehac etiam alii ausi fuere: Res mirabilis visu. 
Surgito Teutonia, Spinola invaserit arva 
Patria, vastabit pagos, urbesque cremabit.40

38  Uo, 210.
39   Barbara beCker-CANtAriNo, Daniel Heinsius De contemptu mortis und Opitz Trostgedichte = 

Opitz und seine Welt: Festschrift für George Schulz-Behrend zum 12. Februar 1988, Hrsg. Barbara 
beCker-CANtAriNo und Jörg-Ulrich Fechner, Amsterdam–Atlanta, GA Rodopi, 1990, 37–57. Paul 
Fleming nyolc versében idézi meg a nagy király, keresztény hős alakját költészetében latinul és 
németül. 1. Auf ihrer Königl. Majestät in Schwäden christseligster Gedächtnüß Todesfall., 1632 
November 6., a hatlapos epicédiumban a múzsák siratják el a hőst; a szonettek II. ciklusában 
egy franciából fordított (átdolgozott?) szonett született a király halálára: 2. Auf des lobwürdigs-
ten Königs der Schweden Gustaf Adolfs des Großen seinen Todesfall. Aus dem Französischen. 
(455.); 3. az ódák könyvében találjuk a Danklied 1632 November címűt (60 sor); 4. 1633-ban újévi 
ódát ír, amelyben hazája második pusztítását, a svéd király halálát panaszolja és végleges békére 
vágyakozik: Neujahrsode MDCXXXIII, darinnen über zweimalige Verwüstung des Landes, 
denn auch über Königl. Majest. aus Sweden Todesfall geklaget und der endliche Friede erseufzet 
wird. 5. 1631-ben még az élő Gusztáv Adolfhoz írta laudatióját: Laudes Gustavi Adolphi Magni, 
Suecorum Regis, 1631. Sept. 6. Halála napját győzedelmes halálnak tekinti: Super nebula miranda 
in triumfali obitu Gustavi Magni. 1632. Nov. 6. 7. Laudes Gustavi Adolphi 8. Gustavi Magni, 
Suecorum Regis. 1632. Nov. 6. Vö. Wolfgang harms, Gustav Adolf als christlicher Alexander 
und Judas Makkabeus. Zu Formen und Wertens von Zeitgeschichte in Flugschrift und illustrier-
ten Flugblatt um 1632 = Wirkendes Wort 35, 1985, 168–183. 

40   Uo, 182–184. A kötetben még több szerző verses művében megtaláljuk hosszabb-rövidebb változat-
ban a Móric–Gusztáv Adolf–Frigyes hármasság kifejtését. Johann Henricus Pentzius epicédiumából 
idézünk: Astriferum decies velox jam circulus orbem/ Torserat, amissae decies jam vallibus umbrae/ 
Floruerant, & uterque gravi sub pondere Princeps/ Vota Deo dederant, GEDEONEM mitteret alto;/ 
Vota suos habuere DEOS, GUSTAVUS ADOLPHUS/ Mox en magnus adest: Friderico hunc cornere 
coram/ Alloquioque frui laeto datur, atque paternas/ Ceu postliminio paulum contingere terras [...] 
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Ismeretlen szerzőjű, francia nyelvű szonett emlékezeik a végzetes 1632-re, amikor 
a három uralkodót vesztette el a világ: A L’heureuse, pieuse et glorieuse memoire 
des Serenissimes Rois de Seude, & de Boheme, & du Tresillustre Prince Maurice, 
Landgrave de Hessen, &c. decedés l’an M. DC. XXXII. „Ces trois Princes”, ennek a 
három fejedelemnek a halála a legnagyobb csoda jele volt.41 Az angolok között Lewis 
Bayly (Guilhelmus Beale), a Praxis pietatis (Practice of Piety) ekkor már nagyon 
népszerű – korának egyik legelterjedtebb kegyességi művének – szerzője is szerepel 
három verssel Móricot ünnepelve. (Eddigre már legalább a 27-28. kiadása jelent meg 
a Praxis [...] nak.)42 

Iohann Jacobus Irmingerus Mauritius, Hassiae Landgravius. Per Anagramma, it 
Germana laurus Hassi. VI vadis? Anagrammatis evolutio per Carmen Epicum quo 
Modernus Germania status utqunque describitur című terjedelmes műve tulajdon-
képpen a hesseni és a német, majd az európai reformáció terjedésének folyamatairól 
beszél. A leghosszabban Hessenről szól, amely religiózus és kulturális gazdagságával 
az egész németség számára meghatározó volt. Ebben a tekintetben a hesseni történet-
írás ismert érvrendszerét alkalmazza szerző.43 Még a fertilitas toposza is helyet kap, 
illetve a translatio Musarum, a múzsák áttelepítése német földre, amelynek számos 
változata született az elmúlt évszázad irodalmában.44 Az igaz egyház újra és újra 
üldöztetéseket szenvedett el, legutóbb az alvilág erőinek szolgálatában álló jezsuiták 
támadtak az evangéliumi hitre. A husziták tanítói még a máglyán hamvadtak el, de 
tanításaikat a reformátorok követték és Európa sok népe. Ezek között ott vannak 
serényen és elszántan a magyarok is, a sziléziaiak, rajnaiak, csehek, lausitziak, britek, 
dánok, egész Germania és a gall, majd alpesi népek.

MAURITII interea terrae venerabile corpus/ Mandatum, aureola requiescat molliter urna,/ Spiritus 
astra tenet, magni penetrale Tonantis,/ Qua pietas MAGNUM properataque gloria ADOLPHUM/ 
In sydus vertere novum, stellamque comantem. 78–79.

41   Uo., 126. Magyar fordítása: A BOLDOG, ÁJTATOS ÉS DICSŐSÉGES emlékére,/ őfelsége 
Svédország és Bohémia királyának, a nagyszerű Landrgrave de Hessen Maurice Hercegnek, Aki 
1632-ben halt meg./ Mennyi fáklyaláng, dicső az emlékezésre/ Melyek hírnevedet világítják majd 
be/ Ez a kicsiny gyertyácska is azért van,/ Hogy hírnevét világítsa be, a fekete árnyékon át./ [Ön] 
Jól élt: elegendőt a dicsőséghez, / [Ön] Kereste a dicsőséget, de nem/ Krisztusét, aki saját nevében 
áldozta fel/ A béke és a háború idejét, és a győzelem babérjait./ Az ellenségek, látták [önt] is csatába 
vonulni./ Ez a három Uralkodó, az erősek, nem szálltak ugyanakkor szembe egymással,/ Haláluk 
nagyobb csodák jele./ Az örökkévaló megmutatja [önnek] hatalmas erejét,/ Amint a palackjaikból 
kirántja ezeket a törékeny lelkeket/ Hogy majd a végső napon megmutatkozzon [önnek] is. A ma-
gyar fordítást Bódi Katalinnak köszönöm meg. 

42   Vö. fAZAkAs Gergely Tamás, Az imádság testi kifejeződései az angol és magyar puritanizmus-
ban. Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és ikonográfiai kérdései = Medgyesi Pál Redivivus: 
Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás és győri L. János, 
Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 113–120. Éppen ekkoriban – 
1632 körül – kerül Medgyesi Pál birtokába a Praxis [...] egy példánya. Bayly 1631-ben meghalt, egy 
évvel Móric előtt, így versei sem funerálók, hanem valamikor korábban az élőnek szóló laudációk. 

43   Vö. Thomas Fuchs, Geschichtsbewustsein und Geschichtsschreibung zwischen Reformation und 
Aufklärung: Städtechroniken, Kirchenbücher und historische Befragungen in Hessen, 1500 bis 
1800, Marburg, Hessisches Landesamt für Geschichtl. Landeskunde, 2006; uő, Tradition stiftung 
und Erinnerungspolitik: Geschichtsschreibung in Hessen in der Frühen Neuzeit, Kassel, Verein 
für Hessische Geschichte und Landeskunde, 2002. 

44  Monumentum Sepulcrale, II. 194–195.
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Hussum combussit quondam Constantia fortem:
Doctrina ast Hussi non est combusta, sed instar
Phoenicis cinere ex ipso rediviva virescit.
Hungarus hanc acer sequitur, sequitur Bohemus,
Hanc amplexatur Silesius atque Lusatus, 
Hanc adamat Rheni potor spumantis & Istri [...]45 

Újabb terjedelmes rész a harmincéves háború története, amely vad, mitológiai el-
lenségnek mutatja a spanyolokat, császáriakat; név szerint Tilly és Wallenstein áll az 
élén ezeknek az alvilági erőknek, akiket a loyoliták (vagyis jezsuiták) fúriái tüzelnek 
a németek ellen. Ezek pusztították el a múzsák fellegvárát, Heidelberget is, majd 
a fehérhegyi csata után a vad spanyolok Csehországot. (Turgida qui lacrymis non 
auget flumina fusis,/ Quando Heidelbergae subeunt immania fata,/ Hostili fuerat 
quae tota exposta furori.) A háború eseményeinek leírása határozottan a hősi epi-
ka – az eposz – tulajdonságait mutatja. Külön rész emlékezik meg Gusztáv Adolf 
hősiességéről és haláláról, amely már ekkor egyértelműen mártirológiai értelemben 
beszél a svéd királyról. (Köztudott, hogy ennek már az 1630-as években óriási márti-
rológiai irodalma születik az európai protestáns országokban, köztük majd később 
Magyarországon is, pl. Szőnyi Nagy István műveiben.)

Comenius epicédiuma tulajdonképpen az allegorikus Germaniahoz intézett planc-
tus. Hármójuk halálát a bibliai Salamon, Dávid és Józsué elvesztéséhez hasonlít-
ja. Isten büntető haragja zúdította Germaniára a tengernyi, megszámlálhatatlan 
szenvedést. Végzetesnek tartja ezt az esztendőt, mert ugyanabban az évben most 
egyszerre a leghatalmasabb oszlopok dőltek ki: Móric, Gusztáv Adolf és Frigyes. 
Láthatóan, meghatározó történelmi katasztrófának tartja az 1632-es évet, amelyben 
Németország legnagyobbjai vesztek el; ezzel Comenius is erősíti az eddig látottakat: 
Móric történelmi személyiségként csak a másik kettőhöz mérhető.

Sic David Saulem, sic Josiam Jeremias
Carmine deflerunt: sic alios alii.

Jure igitur tua nunc misera o Germania lugent
Fata, quibus Christi pectore sedit amor.

Magnus quippe Deus magnae tibi signa daturus
Irae, post clades quas dedit innumeras,

Per populos urbesq tuas: nunc ecce columnas
Subruit, & pessum fulcra tua ire jubet.

O tristi nimium luctu memorabilis annus,
Qui trias Heroum splendida morte cadit!

Teutoniae Salomo gentis, speculumq piorum
Rex David, Josua & qui redivivus erat. 

Concidit ante diem magna eheu triga Regentum, 
GUSTAVUS, FRIDRICH, MAURITIUSque sophos. 

45  Uo., 199. 
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Consilio hic, Pietate alter, sed tertius Armis, 
Ut clypeus patriae quisque fuere suae.46 

Az epicédiumok záró darabját – angol és latin nyelven – John Dury írta, akiről 
okkal feltételeztük, hogy a verses antológia egyik kezdeményezője, talán szerkesztője 
lehetett. Dury később protestáns unionista terveivel vált ismertté, számos magyar 
hívéről tudunk, amint vonzódott a khiliaszta elképzelésekez is, ebben a tekintetben is 
voltak magyarországi ismerősei és hívei. Itteni verse azonban még éppen a protestan-
tizmus egységének feltétlen hirdetője, ugyanakkor erős pápa- és katolikusellenesség 
jellemzi. Móric képességeinek, erényeinek teljessége jelenik meg a versben: ennek 
éppúgy része politikai-történelmi kiválósága, mint hitvédelmezői alkalmassága és 
művészi-alkotói sokoldalúsága vagy páratlan műveltsége és mecénási áldozatkészsé-
ge. Ez az összegező szándék nyilván abból is következik, hogy a vers a költői antoló-
gia zárása, így szintetizáló szerepe átgondolt és érthető. 

The Glorie of our age doth here lye spent
Which shined once with beames of vertuous light 
Amongst the starres of this Dutch firmament
As doeth the moone in tyme of stormie night, 

In all the stormes of Spanish Tyrannie 
Under the clouds and winds of persecution 
In all the threats of Popish crueltie
Under the strength of ill mens opposition 

In all the doubts of deep perplexitie, 
Under the tumults of the rising nations: 
In all the straits of neighbour miserie, 
Under the weight of armies inundations. 

His Subjects found his Justice shining bright, 
Alwayes alike to be their safe protection. 
His foes did find his courage and his might 
Alvvayes the same against their sore oppression. 

His Neighbours found his wisdom as a right
And faithful guide; for all their best direction. 

46   Uo., 253. IX. Epicedia Moravorum, Aliud Bohemice, ugyanaz latinul. A Comenius-kutatás már 
elég régen számon tartja a cseh és latin nyelvű epicédiumot, jelentőségüket méltatja, azt beillesz-
tette a Monumentum Sepulcrale-kötet összefüggéseibe, Comenius herborni kapcsolatrendszerébe 
és a harmincéves háború ideológiai, konfesszionális, politikai kontextusába. Vö. Leonard forster, 
Unpublished Comeniana II. An unnoticed Czech Poem by Comenius = Slavonic and East 
European Rewiew 92 (1960), 24–30; Vlasta T. miskovská, Comenius’s poem in the Mausoleum 
Mauritianum = Communio Viatorum 4 (1961), 309–315; Julie nováková, Komenského bilingva 
v Mausoleum Mauritianum = Listy filologické 86 (1963) 309–314. 
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His friends did find in th’eye of his foresight 
Their wisest plot and best for Execution. 

A peereless Prince for knowledge of all kinde,
For constant loue and bold zeale to Religion: 
For Artes, Tongues, Eloquence and life of Minde 
He went beyond the Doctors in profession . 

A precious pearl to friends, for trueth of loue, 
For round, meeke and candid conversation. 
But with the learned whom Gods sprit did moue 
And Godly fort was his delectation. 

Here vvas hee borne, here did he liue and shine 
As head to rule great princes in their union. 
Not farre from hence his brightness did decline, 
And left us all in dolefull darke confusion. 

Thus lyeth the glorie of our age here spent 
Whose rayes of grace and vertue were more bright: 
Amongst the darke starres of our firmament. 
Then is the full moone in a cluodie night.47 

A szerzők között számos olyat találunk, akik Szenci Molnár Albert közeleb-
bi-távolabbi ismerősei, támogatói, levelezőpartnerei, szerzőtársai, mecénásai voltak 
herborni, marburgi, heidelbergi környezetéből: Georgius Cruciger, Paulus Tossanus, 
Mattheus Tournemaini, Georgius Wechner, Ludovicus Lucius, Hermann Fabronius, 
Georgius Pasor. A gyűjtemény műfajilag is igen változatos, gazdag, találunk idilliu-
mot, threnodiát, pastoralét, anagrammákat, kronisztichont, epicédiumokat, van egy 
német (Sonnet oder Klinggedicht) és több francia nyelvű szonett, epitaphium, stanza, 
querela. Általában elmondható, hogy erős súlypontáthelyezést végez az antológia: 
47   Monumentum Sepulcrale, 258–259. An Epitaphe for the eternel memorie of the most Illustrious 

Prince Mauritius the Landgrave of Hassia, Aláírása: John Durie preacher of the Gospell. Az angol szö-
veg fordítását-értelmezését Bényei Tamásnak köszönöm meg. Az angolt követi a latin nyelvű változat: 
Epitaphi Anglici sensus de verbo ad verbum expressus hic est: Epitaphium ad aeternam memoriam 
Illustrissimi Principis Mauritii, Landgravii Hass. &c. 259–260: „Gloria nostri saeculi hic jacet con-
sumpta, / Quae claruit quondam radiis virtuosi luminis / Inter stellas hujus Germanici firmamenti, / Sicut 
Luna solet tempore tempestuosae noctis. // In omnibus tempestatibus Hispanicae tyrannidis, / Sub nubi-
bus & ventis persecutionis, / In omnibus minis Papisticae crudelitatis, / Sub potentia oppositionis malo-
rum hominum. // In omnibus dubiis profundae perplexitatis, / Sub tumultibus insurgentium Nationum; / 
In omnibus angustiis vicinae miseriae, / Sub pondere exercituum inundantium. [...] Vicini ejus invenerunt 
ejus sapientiam tanquam rectum / Et fidele directorium, ad optimam illorum omium directionem. / Amici 
ejus invenerunt in oculo ipsius praescientiae / Sapientissimum sibi consilium & accommodatissimum 
executioni [...] Az első két strófa magyarul: Korunk dicsősége itt fekszik ereje-vesztvén,/ Mely valaha 
erényes fényugarakkal világított/ Eme germán égbolt csillagai közt,/ Miként a hold viharos éjjelen, // 
Spanyol zsarnokság viharai közt, /Üldöztetés felhőjétől s szelétől űzve,/ Pápista kegyetlenség fenyegetései 
közepette,/ Gonosz férfiak ellenségeskedései között is dacolva.  
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felnagyítja Móric kegyességének, jóindulatának a jellemzőit, egész személyiségét át-
járó tulajdonságnak tekinti.48

A szerkesztők és megszólaló versszerzők szerint a kötetben lévő, különböző nyel-
ven írott versek mindegyikét érthette volna Móric, hiszen maga mindazokat a nyelve-
ket beszélte-értette. Ezért is szerepelnek magyar nyelvű búcsúztatók, ez is bizonyíté-
ka Móric nyelvünkhöz való kötődésének; nem valamely kuriózumnak szánták itteni 
elhelyezésüket. Tulajdonképpen olyan nyelvi tükör e versek sorozata, amelyben ön-
maga kiváló nyelvtudásának tükörképét láthatta volna Móric, így ez képességének 
hódoló, bizonyító dokumentuma.49 Így voltaképpen mindazon nyelvek és kultúrák, 
konfesszionális irányzatok societasának képviselőjeként lehet felfogni az itteni vers-
együttest, amelyek Móric értékszemléletében megjelentek, szerepet játszottak. Ebből 
a szempontból ez a tétje a magyar(országi) jelenlétnek, ide tartozni rangot adó, eb-
ben a reprezentációs hierarchiában helyet foglalni önbecsülésünket növelő lehetőség. 
Másfelől természetesen mindez a búcsúztatott értékét emelő, igazoló jelentést formál. 
Ugyanez a szemlélet jelenik meg majd Alsted II. versében is. (Talán Comenius cseh 
nyelvű verséről feltételezhetjük, hogy azt még Móric sem értette volna.) 

2.

A magyar(országi) verses búcsúztatókat a gyulafehérvári professzorok (Johann 
Heinrich Alsted, Philippus Ludovicus Piscator, Johann Heinrich Bisterfeld, David 
Valerius Hispanus) és diákjaik (Szigeti Ferenc, Franciscus Thesaurarius) írják spa-
nyolul, latinul és magyarul, vagyis a Móric által is beszélt és értett nyelveken: 
VII. Epicedia Transilvanorum. Phoenicem sui Seculi Mauritium Hass. Landgravium, 
&c. Principem supra Principes, Supremo hoc honore afficit Illustris Schola Bethleno-
Rakocziana, quae est Albae Juliae Transilvanorum, 27. Sextilis, Anno 1634.50 Ebből 

48   Vö. sittig, Die innovative Überbietung im Monumentum Sepulcrale: Verschiebung der Gewichte 
zu Gunsten der gelehrten Epicedien c. fejezet.

49  sittig, 2010, erről beszél a Sprachenvielfalt und Internationalität c. fejezet: 102–105. 
50   Szigethi Ferenc versének magyar és Thesaurarius versének magyar és latin nyelvű szövegét közli 

a Régi Magyar Költők Tára XVII. század 9. kötete (sajtó alá rendezte vArgA Imre), Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1977, 169–172, 616–617. A többi szerzőről és verseikről, vagy az egész verscso-
portról, mint sajátos célú szerkesztményről, helyéről a Monumentum Sepulcrale egészében, nem 
beszél a kiadvány. Az RMNy (1636–1655) 1676 tételszám alatt részletesen foglalkozik a kiadvány-
nyal és a magyar(országi) versekkel és szerzőikkel, de nem törekszik azokat az egész kötetkompozí-
ció kontextusában értelmezni. Sem az RMK, sem az RMNy nem jelöli, hogy melyik könyvtár pél-
dányát használták. (Varjas Béla a marburgi Universitätsbibliothek példányát használta.) Pedig azt 
igen fontos lenne tudni, hogy mely magyar könyvtárakban volt meg ez a nevezetes kötet, hiszen az 
rendkívül gazdag jelentésével sok mindent generálhatott, ösztönözhetett. Ma már az egész kiadvány 
hozzáférhető hálózati kiadás formájában, több nagy német könyvtár (Wolfenbüttel Herzog August 
Bibliothek, Heidelberg, Marburg, Statsbibliothek München) honlapjáról elérhető. Mai ismereteink 
szerint hazai könyvtárainkban nincsen belőle példány, fontos lenne az erdélyi gyűjtemények átvizs-
gálása, hiszen feltételezhető, hogy a gyulafehérváriak kaptak a kötetből, Alsted és Bisterfeld is nagy 
nemzetközi respektussal rendelkezett, de erdélyi megbecsülésük és befolyásuk is kiemelkedő volt. 
Luffy Katalin segítségével meggyőződtem arról, hogy a kolozsvári nagy könyvtárak (Akadémiai, 
Egyetemi) nem rendelkeznek belőle példánnyal, a Marosvásárhelyi Teleki-tékában sem lelhető föl. 
(Utóbbiról Móré Tünde tájékoztatott, itt köszönöm meg mindkettejük segítségét.) 
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a megfogalmazásból (honore afficit) és az egyértelmű (egyetlen napot feltüntető!) 
dátum megjelöléséből arra következtethetünk, hogy Gyulafehérváron egy konkrét, 
Móricot búcsúztató ünnepség lehetett augusztus 27-én, ahol egyebek mellett ezek a 
versek is elhangzottak, valamely más funeratiós reprezentáció részeként. (Ez utóbbira 
vonatkozó egyéb forrást még nem sikerült föllelni.) Ekkor már nem él Szenci Molnár, 
hiszen 1634 januárjában lett a pestisjárvány áldozata Kolozsvárott, így érthető, hogy 
hiányzik a Móric emléke előtt tisztelgők közül. Azt nem tudjuk, hogy e tervezett 
kiadványba írt-e valami búcsúztató művet, de nagy valószínűséggel feltételezhetjük. 

Valószínű, hogy Szenci is kaphatott a kötet szerkesztőitől (közülük többeket ko-
rábban jól ismert, velük kapcsolata volt) valamely felkérést búcsúztató írására, erre 
azonban már nem volt ideje. Ezt arra is alapozhatjuk, hogy a magyar kortársak közül 
senki sem volt olyan szoros és sokoldalú kapcsolatban Móriccal, mint Szenci Molnár. 
(Több kiemelkedő művét neki dedikálta, néhány alkalommal volt a fejedelemnek és 
családjának vendége, a hessen-kasseli protestáns kulturális-konfesszionális modell 
számos elemét átültette magyar közegbe.) Szenci ekkor Erdélyben – Kolozsvárott – 
élt, tehát viszonylag könnyen elérhető is volt az előkészületek során. Bizonyítható, 
hogy 1632. augusztus 9-én járt is Gyulafehérváron, tehát már Móric fejedelem ha-
lálát (március 15.) követően. Itteni tartózkodásának célját nem ismerjük, azonban 
nehezen képzelhető el, hogy ne kereste volna fel a fejedelmi főiskola professzorait, 
akik közül régebbről személyesen ismerte Alstedet, Piscatort, hírből Bisterfeldet. Az 
is feltételezhető, hogy ezen a találkozón szóba került Móric közeli halála, esetleg a 
készülő búcsúztató kötet tervéről is beszélhettek.51

A gyűjtemény első két darabját Johann Heinrich Alsted írta.52 Az első általában 
a nagyszerű kultúrhéroszról beszél, sokoldalúságát, kiválóságát magasztalja, aki 
Cicero, Vergilius, Platón, Athanasius értékeit egyesítette. Maga is költői erények-
kel rendelkezett (tudjuk, valóban zsoltárfordító-író volt): In vorsa fuit ipse Maro, 

51   A gyulafehérvári útról: imre Mihály, Molnár Albert Biblia Tigurinája = Szenci Molnár Albert és 
a magyar késő-reneszánsz, Szeged, 1978, szerk. keserű Bálint, CsANdA Sándor, 301–317, Adattár 
XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 4). Gyulafehérvári tartózkodása természetesen 
hosszabb idejű is lehetett (ez valószínűsíthető), a Bibliába tett bejegyzése inkább emlékeztető jellegű. 

52   E két vers szövege korábban Varga Imre közleményeként megjelent a Magyar Könyvszemle 1977-
es évfolyamában: 192–193: Egy magyar verseket tartalmazó casseli nyomtatvány 1638-ból.  Itt 
rövid áttekintést ad a szerző Móricról, Szenci Molnárhoz fűződő kapcsolatairól, a versek szerzőiről, 
és közli az első két latin szöveget. 

3. ábra. Szenci gyulafehérvári bejegyzése a bibliájába
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praevidite vena / Carmen canendo tersum.53 Nyelvekben való nagyszerűségét dicsé-
ri (Varias sonando linguas), egyesítette magában a Gelehrsamkeit és a Kunstsinn/
poeta tulajdonságait. Hitbéli állhatatosságát és azt védelmező kemény elszántságát 
Athanasiushoz hasonlítja: In regione sua sinceram relligionem, / Athanasii instar 
acris, / Plantavit, fovit, defendit, non sine damno / Et persecutione.54 A szöveg itt 

mintha halvány neheztelést is megengedne az elismerés mellett: ugyan Athanasiushoz 
hasonlítja Móricot a hit kemény védelmezésében, azonban említést tesz arról is, hogy 
ez nem járt veszteség és üldözés nélkül (non sine damno / Et persecutione). Az üldözés 
és veszteség sokkal inkább Móric ellenfeleit sújtotta, hiszen ekkoriban köztudott volt 
a hesseni Verbesserungswerk sokszor kíméletlenül polemikus és erőszakot is megen-
gedő vehemenciája. (Ismeretes, hogy Athanasius az ariánusok könyörtelen kritikusa 
és üldözője volt az egyház korai szakaszában.) Búcsúztató versben ez mindenképpen 

53   Ez egybevág a költő Móric értékeit erősen túldicsérő tendenciával, amely az egész kötetben tetten 
érhető. Erről sittig, 2010, Moritz von Hessen-Kassel als ’König der Poeten’ c. fejezet, 110–112.

54  Monumentum Sepulcrale, 241. 

4. ábra. A gyulafehérvári epicédiumok címlapja
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különösnek tekinthető, olyan hang, amilyet sohasem tapasztaltunk Szenci Molnár 
Móricról alkotott véleményében, ott mindig a teljes elfogadás és feltétlen tisztelet 
érvényesült.55 Általában elmondható a gyulafehérvári német professzorok búcsúz-
tatójáról, hogy – Alsted II. versét kivéve – főként a hazai németországi kontextus 
hangját szólaltatják meg, nem törekszenek akkori magyar környezetük véleményének 
érzékeltetésére. (Már amennyire azt egyáltalán behatóan ismerhették!) A korábbi né-
met közeg közelebb állt hozzájuk, erről alapos tájékozottsággal rendelkeztek, hiszen 
Erdélybe kerülésük előtt (erre csak 1630-ban került sor) ennek voltak maguk is része-
sei, innen ismerhették Móric tartománygrófot. 

A II. darab Móric és a magyarok kapcsolatát taglalja, ez tartalmazza a bennünket 
érdeklő gondolatokat is. 

Hungare quid cessas magno persolvere justa
MAURITIO? clari qui fulsit sideris instar
In patria, & longe radiorum verbera sparsit
In varias oras, Eoas Hesperiasque;
En ex innumeris unum tibi profero testem, 
Grammaticam Hungaricam, quam procurando benigne
Instar revera per magnum, testibus aequis,
Attulit; & linguam hanc discendo, e mille vel unus
Quod vix praestiterit, magno te affecit honore, 
Hungare, quid cessas ergo persolvere grates?56 

Alsted kicsit kívülről, távolságot tartva beszél, kétszer is megismétli: magyarom 
(Hungare); ugyanígy mintha kétszer is noszogatná, serkentené Móric funeratiós 
ünneplését (quid cessas), amiben a magyarok legyenek serények, hiszen maguk is 
élvezői voltak Móric szellemi sugárzásának. A vers egyértelműen – igaz, név nélkül – 
utal Szenci Molnár Albert grammatikájára, amelyről köztudott, hogy elkészítésében 
Móric tartománygróf ösztönző szerepet játszott, vagyis megidézi a szerző Szenci és 
Móric szellemi kapcsolatát.57 A magyarok sem késlekedhetnek leróni a végtiszessé-
55   A Móricra vonatkozó német szakirodalom (Sittig, 2010) viszont ezt nem tartja furcsának, már a 

Monumentum Sepulcrale némely írásánál kimutatható bizonyos kritikai hangvétel: „Trotz der pa-
negyrischen Tendenz sind die darin enthaltenen Lebensbeschreibungen nicht unkritisch und erwäh-
nen auch Moritzs Jähzorn und seinen Starrsinn.” 114. Ily módon Alsted megjegyzése ebbe a német 
kontextusba illeszthető.

56   Viginti Academiarum et Scholarum illustrium tam intra quam extra Rom. Imp. [...]Epicedia, 
Epicedia Exterarum Nationum. Gallorum, Anglorum, Scotorum, Bohemorum, Belgarum, 
Helvetiorum, Silesiorum, Moravorum, Transilvanorum, 1635. Az alfejezet címe: VII. Epicedia 
Transilvanorum. (241–250) 

57   Már az 1608-as kiadású Hanaui Biblia Móricnak szóló kétnyelvű – latin–magyar – ajánlásában 
úgy beszél Szenci készülő grammatikájáról, mint amit a tartománygróf megbízatásából készít: 
„Ortographiam antea neglectam et confusam in libris Canonicis emendavi et complanavi: qua in 
re, quod supra vulgum aliquid possim, Tuae Celsitudini fero acceptum, cuius mandatu Ungaricae 
Grammaticae meditationi fere per annum incubui. – Az igazan valo irast, mellyet elhattac és 
megegyelitettec soc helyeken, az Canonicus könyvekben megemendaltam, és egyengettem. Melly 
dologhoz hogy az köz népnel inkab értec, Te Felsegednec köszönöm, kinek hagyásábol, Magyar 
Grammaticanac szerzeseben, mayd esztendeig voltam foglalatos.” Szövege: Szenci Molnár Albert 
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get, hálájukat és elismerésüket Móricnak, aki mintegy csillag ragyogott a hazára, a 
múzsák sugárzó fényét sokáig hintette a legkülönbözőbb területekre. Ebből a sok-
ból egyik legfontosabb bizonyíték – más hasonlók mellett – a magyar grammatika, 
amelynek a születését valóban olyannyira kegyesen támogatta és ezt a nyelvet így 
tanulva – a sokból különösen egy alig hogy kitűnik –, nagy megbecsüléshez téged jut-
tatott, magyarom. Miért késlekedsz tehát leróni a köszönetedet? Alsted is tényként 
beszél Móric magyar nyelvtudásáról, legalábbis nyelvtanuló igyekezetéről, ebben 
Molnár Albert is lehetett a forrása. Alsted itt Móric mecénási attribútumát emeli ki. 

Ugyancsak teljesen egyértelműen beszél Móric „megrendelői” szerepéről a Gram-
maticához írott verses ajánlásában Rudolphus Lavater, aki nagyon közelről ismerte a 
kiadástörténetet és Szencit is, hiszen Molnár hónapokig lakott nála Hanauban, sajtó 
alá rendezve a Hanaui Bibliát. Lavater még azzal is megtoldja a fejedelem erényeit, 
hogy a magyarság így tulajdonképpen neki is hálás lehet kezdeményező – mintegy 
„társszerzői” – szerepéért, ahogyan Szencit ösztönözte műve megírására. Így aztán 
a szerzői dicsőség is megoszlik Móric és Szenci Molnár között, előbbinek ki is jár a 
Nostro auctore titulus; a befejezés talán még inkább a fejedelem javára billenti az 
arányokat. Az epigramma vonatkozó része szól erről: 

Ergo LANDGRAVIUS, decus virorum 
Principum celebre, artis, atque Martis 
Heros inclutus, efferatur usque 
In coelum, Aonidum choro accinente, 
Quod praeter varias in orbe Linguas, 
Hungaram quoque sedulo volutat, 
Hanc & Grammaticam venustiori 
Edi quod methodo novam cupiscat. 
Laudetur studium, laborque summus 
Molnari, spatio integri bienni 
Qui nobis methodo elegantiori 
Scripsit Grammaticam diu petitam, 
Plenam & perspicuam, & probe expolitam. 
Foelices igitur datur quibus nunc 
Ad gentem Hungaricam procul remotam 
Via currere plena, & expedita, 
Hoc tanto praeeunte Principe: atque 
Demonstrante viam arte singulari 
Nostro auctore, prius perimpeditam.58 

költői művei, RMKT XVII. század 6. Sajtó alá rendezte stoll Béla, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1971, 468. Igaz, hogy majd csak 1610-ben fejezi be és adja ki grammatikáját Szenci. Egyébként az 
is köztudott, hogy Alsted és Bisterfeld epitáfiummal búcsúzott Szenci Molnár Alberttől 1634-ben.

58   Ugyanez magyarul Constantinovits Milán András rímes fordításában: Így az Őrgróf, híres férfiak 
nagyja / Kinek kezében jól forog penna, s szablya/ Magasságos egekbe emeltessék fel / Múzsák 
zengő karának kíséretével, / Hogy a földkerekség nyelváradatában / Magyart is tanulmányozza 
buzgón-bátran / S új grammatikát kiadni óhajtott / Mely kellemesebb módszer szerint íratott. / 
Dicsérjük hát Molnár mesteri munkáját Melyen szorgosan dolgozott két éven át / Míg elegáns, 
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Kulturális, nyelvi idegenségéből, másoktól elválasztó távolságából (gentem 
Hungaricam procul remotam) tehát mintegy kiszabadítja a magyarságot a fejedel-
mi buzgalom és képesség, és valamely nagyobb távlatba, szinte valamely kultu-
rális utópiába segíti eljutni. Voltaképpen tágabban egy kulturális program, addig 
járatlan út (viam perimpeditam) kijelöléseként és szabaddá tételeként is (via[...] 
plena & expedita) felfogható ez a szerepértelmezés, amelynek kezdeményezője és 
megmutatója a rendkívüli képességű fejedelem (Hoc tanto praeeunte Principe [...] 
Demonstrante [...]). Ez a kulturális pozíció és kultúraértelmezés kitapintható Molnár 
művei közül a Dictionarium és a Psalterium estében is, ahol ehhez hasonlót más ver-
ses ajánlások fogalmaznak meg. A Dictionarium esetében még a hutteri perspektíva 
és kultúrafelfogás erősen érvényesül.59 

Mivel nem kétséges, hogy a Monumentum Sepulcrale sok szempontból követke-
zően is saját korának kiemelkedő jelentőségű és nagyon összetett kiadványa, ennek 
arányában lehet fontos annak feldferítése, az is, hogy a kötet magyar vonatkozásai, 
szerzői önmagukban milyen szellemi érték képviselői voltak. 

Philippus Ludovicus Piscator disztichonja a múzsáknak ragyogó hajlékot emelő, 
azokat támogató fejedelmet siratja: Musarum Antistes, Musarum & Fidei splen-
dida tecta petit. Itt is mecénás és a múzsák udvarának megteremtője, fenntartója 
(Musenhof) a tartománygróf. Piscator azonban fenntartás nélkül hite kiválóságának, 
kiemelkedő képviselőjének is tekintette: Relligionis Apex, Fidei splendida tecta petit. 

Újabban Gerhard Menk Alsted- és Bisterfeld-kutatásai érintették az MS és az 
Erdélybe költözött egykori herborni professzorok kapcsolatát. (Éppen erre az idő-
pontra esik Alsted legjelentősebb tudományos művének, az Encyclopaedia septem 
tomis distincta (1630) című munkájának herborni megjelenése, amely csakhamar 
még inkább fokozza európai ismertségét, tehát ezzel a tudományos-szellemi tőkével 
kerül Gyulafehérvárra.) Menk megállapítása szerint különösen Bisterfeld rendelke-
zett sokrétű, politikai-konfesszionális-kulturális kapcsolatokkal szerte Európában, 
diplomáciai összeköttetései révén látta a vállalkozás célját, amelynek ugyan fontos 
része volt a Móric-funeráció, de legalább ennyire lényeges eleme a kiadványnak a 
protestantizmus nagy összefogásának propagálása és a vele szemben álló ellenségei-
nek – a Habsburgok és a katolikus ellenfelek – kemény elutasítása. Ennek az összetett 
szándéknak a kifejezésére – Szenci Molnár halála után – aligha voltak alkalmasabb 
személyiségek a korabeli Erdélyben, mint Alsted és Bisterfeld. Az MS-ben való je-
lenlétük ugyanakkor része volt annak a tág emlékezetpolitikai törekvésnek is, amely 
Móricot nemcsak Hessen veszteségeként értelmezte, hanem a protestantizmus egészét 
sújtó kulturális, tudományos, művészeti értékek pusztulásaként. A már Erdélyben ta-

korszerű rendszer szerint / Régóta vágyott, új magyar nyelvtant írt, / Teljest, tisztát, tökéletesre 
csiszoltat. / Szerencsések tehát, kinek most lehet / Elérni a távoli magyar nemzetet / Aki így széles 
és sima úton mehet / Követve eme dicső fejedelmet / Ki páratlan tudományával feltárja/ S e járatlan 
utat előttünk bejárja. Megjelent: Szenczi (sic!) Molnár Albert Novae Grammaticae Ungaricae libri 
duo, Új magyar grammatika két könyvben, hasonmás kiadás fordítással, fordította: C. vladár 
Zsuzsa, Budapest, kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2004, 74–77. 

59   Vö. imre Mihály, „Úton járásnak megírása” Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek ér-
vényesülése Szenci Molnár Albert műveiben, Balassi Kiadó, Budapest, 2009 (Humanizmus és 
Reformáció, 31) 80–104.
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lálható professzorok természetesen belül álltak sok európai ország tudósainak egy jó-
val messzebbi, nagyobb körén, akik nehéz körülmények közepette mindent megtesz-
nek azért, hogy Hessen-Kasselnek intellektuális ragyogást kölcsönözzenek. Az MS 
számára ennek a kettősségnek a dokumentálása is fontos törekvése volt a herborni/
gyulafehérvári német szerzőknek. Így az ő szereplésük az MS szerzőgárdájában rész-
ben korábbi – még herborni korszakukból eredő – tekintélyük, súlyuk felmutatása, 
illetve az Erdélyi Fejedelemség nyugat-európai kapcsolatainak, szoros politikai-val-
láspolitikai összetartozásuknak dokumentálása. (Ez utóbbi azonban csak részlegesen 
valósul meg a versösszeállítás szerkezetében.)60 

Bisterfeld Oda című terjedelmes műve bonyolult, szinkretisztikus szemléletű, 
amely sokoldalúan beszél a veszteségről: szinte mindaz szerepel benne, ami általában 
jellemzi a műfajcsoportot.61 Minden múzsának szélesre tárta az ajtókat: struxerat, 
omnium / Musarum patulas fores, Musenhof lett az udavarából. Móricot mitológiai 
hatalmak áldozatának mutatja be (Jam Te terruerat fulmine Jupiter, / Jactatusq, piam, 
turbine flammeo [...]). A Móric ellen támadó birodalmi erőket viperafajzatnak neve-
zi, ami határozottan és feltétel nélkül rokonszenvező, ugyanakkor ellenfeleit elítélő: 

60   Gerhard meNk, Die Fortsetzung der wissenschaftlichen und familiären Unternehmungen an 
neuem Ort: Alsted und sein Schwiegersohn Bisterfeld als Repräsentant von Wissenschaft und 
Politik = uő, Zwischen Kanzel und Katheder: protestantische Pfarrer- und Professorenprofile 
zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, ausgewählte Aufsätze, Marburg, Jonas-Verlag, 2011, 
340–341: „Allerdings hat Bisterfeld diese nicht sofort antreten können, sondern zuerst einmal muß-
te er – wie bekannt – den diplomatischen Pflichten nachgehen. Nahezu gleichzeitig war er aber 
ebenso wie seine beiden siebenbürgischen Mitstreiter an einem besonders prestigiösen Projekt be-
teiligt, das von hessen-kasselischer Seite zwar verspätet, aber dafür mit um so mehr Bedacht auf 
den Weg gebracht worden war: eine in ungewöhnlich großen Format gedruckte Trauerschrift auf 
Landgraf Moritz den Gelehrten. Als sie 1637 erschien, stand sofort fest, daß es sich um mehr als 
nur ein politisches Lebenszeichen eines Territoriums handelte, das sich durch seine vertraglichen 
Bindungen mit Schweden und Frankreich als entscheidener Gegner der kaiserlichen Politik auf-
führte. Vielmehr sollte Hessen-Kassel zu einer Zeit, als die Wissenschaften und die Künste nahezu 
völlig darniederlagen, als Inbegrif politischer wie intellektueller Natur dargestellt werden – und 
dafür eignete sich niemand besser als der 1632 gestorbene Landgraf. Daß Bisterfeld sich an dem 
Kasseler ’Monumentum Sepulcrale’, der Leichenschrift auf Moritz mit einem Gedicht beteiligte, 
durfte freilich nicht nur als Zeichen seiner Verbundenheit mit der Heimat im weitesten Sinne 
verstanden werden, sondern wirkte zugleich wie ein wissenschaftliches wie politisches Fanal 
gleichermaßen. Denn auch Johann Heinrich Alsted und Philipp Ludwig Piscator beteiligten sich 
an der Rückschau auf den ’Phoenix sui saeculi’, wie Alsted den hessischen Landgrafen bezeich-
nete, ja ihn in höchsten Tönen rühmte. Alsted trug auf diese Weise seinen ureigenen Anteil dazu 
bei, die Erinnerungskultur an den politisch instinktlosen und deswegen auch geschreiterten, aber 
dank seiner intellektuellen Gaben nunmehr wieder in den Mittelpunkt gerückten Landgrafen aufzu-
hellen. Die nunmehr in Siebenbürgen befindlichen Professoren standen freilich innerhalb eines 
weitaus größeren Reigens an Gelehrten aus vielen europäischen Staten, die unter schwierigen 
Umständen alles taten, um Hessen-Kassel intellektuellen Glanz zu verleihen.” 

61   A hazai Bisterfeld-kutatás egyik legjelentősebb teljesítménye Viskolcz Noémi tanulmánykötete, 
Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bibliográfia: A Bisterfeld-könyvtár, Budapest–Szeged, 
Országos Széchényi Könyvtár–Scriptum RT., 2003, valamint későbbi munkája ugyanebben a 
tárgyban: Johann Heinrich Bisterfeld – ein Professor als Vermittler zwischen West und Ost an 
der siebenbürgischen Akademie in Weißenburg 1630–1655 = Calvin und Reformiertentum in 
Ungarn und Siebenbürgen, Marta fAtA, Anton schindling (Hsg.), Münster, Aschendorf Verlag, 
2009, 201–214.
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Tabentem vomuit cum nece propria / In TE diluviem vipereum genus; / Atque haec 
tartareas, Imperii probra / Ah! funus! furias tulit.62 Tanácsaival és tapasztalataival 
halála után is méltán lesz majd az égi szenátus tagja, mintegy Nesztorként számíthat-
nak rá az övéi.63 A megkínzott haza gyógyítójának nevezi holtában is Móricot, akire 
biblikus párhuzamot használ Bisterfeld: olyan erőt adó, mint a Salamon király által 
épített templom elé állított két hatalmas bronzoszlop, Jákin és Boáz.64 Lezárásként 
az utolsó versszakban azt kívánja, benne Gusztáv Adolf kegyes erényei segítsenek.

Sed cesso: genius cum vigeat triplex
In te, cum proavi, tum patris, ac avi;
GUSTAVIque tibi Regis Alexiaci
Assistant pia Numina.65

Bisterfeld nyilván ismerte részben a kötet, részben a német közeg Gusztáv Adolfra 
vonatkozó roppant gazdag funerációs, politikai-publicisztikai irodalmát, azok szem-
lélete ösztönözhette a záró versszak megírására. A szerző Gyulafehérváron is ehhez a 
német távlathoz, látásmódhoz igazodott. (Egyébként a kortárs hazai – vagy magyar 
szerzőtől származó – kiadványok ezen kívül alig utalnak Gusztáv Adolfra, csak elvétve 
találkozunk ennek jelével.) Próbálkozik a magyar környezet megszólaltatásával is, de 
ez csak formális marad; némi szemrehányás is van a hangjában: megkésett sirató szól 
Erdélyből: Hem! sero resonat turbida Dacia Lesso! Talán a vad török miatt mondott 
gyászének érdessé, eltántorodóvá teszi a sarjakat, lelkeket itt? Móricot az egyház vé-
delmező és támogató oszlopának tartja, Krisztus hánykolódó hajója megmentőjének: 
Augusti fuerat jam columen pater / Templi. Majd a száműzött Scipio Africanus párhu-
zamát megidézve nyilván a hatalmáról lemondani kényszerült fejedelmet idézi. Vagyis 
itt csorbítatlan teljességgel ábrázolja Móric történelmi-politikai értékeit, vallásvédő 
szerepét, mecénási és alkotói kiválóságát, egyikben sem kifogásol semmilyen tulajdon-
ságot. Georgius Judex orvosdoktor a fejedelmi udvarban teljesített szolgálatot, szelle-
mi-kulturális irányultságáról semmit sem tudunk; itt közölt verse is csak egy iskolai 
gyakorlat szintjét üti meg: Cicero, Platón, Homérosz, Vergilius és Cato mind együt-
tesen volt jelen Móric fejedelemben, a párhuzam mindössze üres rutin hangja. David 
Valerius Hispanus orvosdoktor inkább korábbi nemzetközi híre miatt lett a kis anto-
lógia szerzője, mintsem Móricra vagy annak magyar kapcsolatai ra való tekintettel.66

62  Monumentum Sepulcrale, 244.
63   Uo., 244–245: Sacrato ascriptus, rite, Senatui, / Ut vivus fueras sic moriens quoque / Nestor, consiliis 

instruis, optimo / Gnatum Praesidio, tuum.
64   Uo., 245: Enectae panaces sis Patriae: sacrae / Aedis cujus avus JACHIN erat decens / Sis BOHAZ, 

animos ne populi impia, / Rursum, barbaries necet.
65  Uo.
66   Ő is a Bethlen Gábor betegségében a gyulafehérvári környezetben felbukkanó, számos külföldi orvos 

egyike volt, hazai szellemi életünkre gyakorolt hatásáról nem maradt fenn emlék. (Vö. Adattár XVII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez, Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első 
felében, Herepei János cikkei, szerk. keserű Bálint, Budapest–Szeged, 1965, Valerius Dávidnak pata-
ki professzorrá való kinevezése, 499–501.) Az eredetileg spanyolországi, zsidó hitű, majd protestáns 
vallásra áttért orvosdoktor nagy valószínűség gel éppen Alsted és Bisterfeld ösztönzésére lett keresztény. 
Gyulafehérvári tartózkodásáról egy 1635-ös könyvbejegyzésen és a spanyol nyelvű versen kívül más 
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Franciscus Szigethi ugyan valószínűleg külföldi tanulmányokat is folytatott, majd 
itthon volt tanár és pap, azonban kiválasztott magyar nyelvű verse – Rhytmi Hungarici 
– teljesen általánosságban mozgó, jelentéktelen munka.67 Itteni szerepeltetése azért is 
érthetetlen, mert a legkisebb célzás sincs abban a kötetben-ciklusban funerált történel-
mi személy(ek)re; általánosságban szól az elmúlásról, amely alól a királyok sem kivé-
telek. Kiválasztása mellett kizárólag a Gyulafehérváron betöltött tisztsége szólhatott. 

Az erdélyi ciklus utolsó versének szerzője Franciscus Thesaurarius, latin–ma-
gyar nyelvű műve nem tisztán epicédium: siratja ugyan és elbúcsúztatja Móricot, 
de mellette azonos mértékben gyászolja Bethlen Gábor halálát, akit Mórichoz ha-
sonlít.68 A versben valójában allegorikus formában Dacia és Hassia/Teutonia szólal 
meg, illetve dialógus zajlik köztük és a beszélő között. Tulajdonképpen párhuza-
mos szerkezetű, de kezdőstrófája is Bethlen Gábort idézi, ehhez járul Móric siratása. 
Érzékelhető, hogy Bethlen az igazi „hőse”, az őt fölváltó Rákóczi György is kettős 
értéket jelenít meg, a latin változatban hun-magyar vérből származottnak nevezi (Hic 
jura genti Pannonicae dabit / Virtute pollens, sanguinis Hunnici / Rakocius Princeps). 
Az összehasonlítás latinul így hangzik: 

Hinc lacrymosis Pannones & Daci 
Flent Gabrielem planctibus undique: 
Hinc Teutones clarum Dynastam 
Tristibus ingeminant querelis; 
Utroque fortes, magnanimos, pios, 
Quos novit aetas postera, quos recens: 
Nativa quos virtus potenter 
Perpetuis decorat trophaeis.69 

emlék nem maradt fenn. Sikerült elnyernie I. Rákóczi György támogatását, mert 1636-tól a sárospa-
taki kollégium professzora lett, amit 1639-ig töltött be. Abban biztosak lehetünk, hogy Valeriusnak 
nagyon hiányos tudása lehetett általában a magyar konfesszionális-kulturális viszonyokról, de hason-
lóan keveset tudhatott Móric magyar kapcsolatairól is. Itteni szereplését nyilván korábbi külföldi híre 
és gyulafehérvári intézményi tekintélye (esetleg a fejedelmi pártfogás) magyarázhatja, valóságos tarta-
lom nélkül. Spanyol származása és versének spanyol nyelve azért figyelmre méltó, mert a kötet nagy 
részében rendkívül elmarasztaló hangon emlegetik a spanyolokat a harmincéves háborúban betöltött 
szerepük miatt, nincs is más spanyol nyelvű szöveg a kötetben ezen kívül. A korszak protestáns 
kiadványpolitikája nagyon sok formában törekszik arra, hogy az európai kulturális nyilvánosság előtt 
minél inkább negatív színben – mondhatni, gyűlöletkeltő módon – jelenítsék meg a spanyolokat. 

67   Valószínű, hogy azonos azzal a szerzővel, aki 1638-ban Bázelben disputált (RMK III 1491), 1634–
1637 között a gyulafehérvári kollégium igazgatója volt. 1638-tól Désen prédikátor, esperes. A há-
romstrófás versben minden versszak négysoros, tizenkét szótagból állnak a sorok, aaaa rímeléssel. 
Talán a második strófa kicsit színvonalasabb, különösen a 3–4. sora: Rosa mihelt éri déli szél, megh 
aggot/ Mezon nem orocké zold barsoni szin tartott. Általában elmondható, hogy a magyar nyelvű 
versek rengeteg, sokszor súlyos értelemzavaró hibát tartalmaznak. Nyilván nem volt jelen magyarul 
tudó a kötet kiadásának végső fázisában, aki korrigálhatta volna a szöveget. A különbséget jól mu-
tatja, hogy ugyanakkor a latin versek gondosan kivitelezett, szinte hibátlan minőségűek. 

68   A szerzőről mindössze annyit tudunk, amit ő elmond magáról: Franciscus Thesaurarius Pannonius 
C. P., vagyis Classis Poeseos, azaz Gyulafehérváron a poézis tanára volt ekkoriban. Valószínűleg 
eredeti neve Kincses lehetett, ezt latinizálta.

69  Monumentum Sepulcrale, 248.
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Ez a tulajdonsága még jobban érvényesül a vers magyar változatában: 

Noha most Erdély keserghi halottyat, 
Gyaszban oltozven ulli setét napiát: 
Homályos köd állya sátorát, 
Mert Bethlen Nap nem adgya világát. 

Ismeretes, hogy Bethlen Gábor 1629-ben halt meg, aki inkább a pfalzi választófe-
jedelemséghez és IV. Frigyeshez kötődött szorosabban: ez jellemző egyházpolitikai és 
kulturális kapcsolataira is. A szerzőnek láthatóan célja volt Bethlen Gábort is egyen-
rangú személyként bevonni ebbe a funerációs szituációba még akkor is, ha némi 
aszimmetria ennek az ára. (Nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy Thesaurarius 
– idevágó tudása, ismeretei alapján – csak nagyon szegényes búcsúztatót írhatott 
volna egyedül Móricról, ezért is kellett kiegészíteni mondandóját Bethlennel.) Móric 
utódlásának az ára saját trónjáról való lemondása volt fia javára, amit a vers nyere-
ségként, vigaszként jelenít meg¸ nyilván eltünteti a veszteséget és kudarcot, hiszen azt 
tudjuk, nem „rendben kovetkezet”: 

5. ábra. Szigeti Ferenc verse
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Az eggyik reghi nagy elei helyet 
Nemet nemzetbol rendben kovetkezet, 
Orszaganak hoz gyozedelmet, 
Maurutius neked az kit nemzet.70 

Zárlatában Thesaurarius Rákóczi György fejedelemségét ünnepli, aki vigaszt hoz-
hat a gyászolóknak. Móric csak nagyon általánosságban jelenik meg a magyar szer-
zők műveiben, sem a mecénási szerep, de a saját alkotói erények sem kapnak hangot 
(Musenhof), ugyanígy hallgatnak történelmi-politikai szerepéről vagy egyházpoliti-
kai tevékenységéről. Thesaurariusnak azonban annyi az érdeme, hogy (legalábbis la-
tin versével) Bethlen Gábort beemeli – Móric párhuzamaként – ebbe a nagyszabású, 
európai nyilvánosságot átfogó funeratiós reprezentációba, egyenrangúnak ábrázolt 
magyar szereplővel egészíti ki a hatalmas protestáns panteont.71 

Az elmondottakból látszik, hogy a magyar szereplők valamennyien jelentéktelen 
vagy alig ismert kortársak voltak (valamivel nagyobb tehetséggel talán Thesaurarius 
rendelkezett), semmilyen kapcsolat nem fűzte őket Móric szellemi-kulturális-konfesz-
szionális örökségéhez. Nyilvánvaló, hogy a versgyűjteménybe az egyetlen méltó kor-
társ magyar szerző az a Szenci Molnár Albert lett volna, akinek az életműve szorosan 
kapcsolódott a hesseni fejedelemhez. Halála miatt nem kerülhetett a – bizonyára 
betervezett – szerzők közé. Az is felvethető, hogy Szenci halála után miért nem kértek 
meg valakit a marburgi peregrinusok közül, hogy írjon búcsúztató(ka)t. A legjelen-
tősebbek (Lévai Suba Tamás, Muraközi Dus Márton, Pataki Füsüs János, Keserüi 
Dajka János, Szepsi Korotz György) ekkor már nem élnek, a többiekről nincs tudo-
másunk. Ezt az egész kört pedig egyáltalán nem, vagy csak alig ismerhette a szervező 

70  Uo., 250.
71   Kínálkozó párhuzamként érdemes felidézni a Bethlen Gábor halálára megjelent 1630-as epicédium-

gyűjteményt. (RMNy 1468, EPICEDIA incomparabili heroi Gabrieli, principi S. Romani imperii 
et Transylvaniae, partivum Hungariae domino, Siculorum comiti Oppulia ac Ratiboriae duci 
etc, euergetae et musagetae optimo maximo, denato Albae Iuliae anno Christi MDCXXIX. a.d. 
15. Nouembris, ibidemque humato anno MDCXXX a. d. 25. Januarij. A professoribus illustrias 
scholae Bethlenianae, quae est Albae Ivliae. Albae Ivliae 1630 [typ. principis] Effmurdt.) Címlapja 
szerint a gyulafehérvári professzorok írták, változatos műfajokat felhasználva született a kis kötet, 
hiszen van benne héber, görög nyelvű vers, a legtöbb azonban latin. A versek némelyike viszony-
lag alapos tájékozottságot mutat, a magyar történelmi környezet ismerete rajzolódik ki bennük. 
Említést tesznek a Bethlen előtti politikai káoszról, amelyben a Báthoryak háborúi, fegyveres viszá-
lyai sok kárt okoztak Erdélynek. A fejedelem az iskolák és az egyház, hitének jótevője, fegyveres 
erényeivel Erdély védelmezője. A német professzorok rögtön Erdélybe érkezésük után írták funeráló 
verseiket, legfőbb támogatójuktól kellett búcsút venni. Műveikben azonban szinte egyáltalán nem 
jelenik meg valamely európai távlat, összefüggés, Bethlen Gábor nem részese sem az egyetemes pro-
testantizmusnak, sem a harmincéves háborúnak: csak nagyon általános közhelyek utalnak ebbe az 
irányba. A latin versek együttesen körülbelül olyan terjedelműek, mint a Monumentum Sepulcrale-
kötetben szereplő Alsted-, Bisterfeld-, Piscator-szövegek. Az erdélyi apró nyomtatvány jól kifejezi 
a kulturális lehetőségek közötti különbségeket is: Móric összeurópai kontextus hatalmas és gazdag 
(képi, szöveges) reprezentációjába illeszkedik, amit jól látnak és ismernek a gyulafehérvári német 
szerzők, Bethlen Gábor búcsúztatója egy szerény kiadás szűk horizonttal, európai távlatok nélkül, 
pedig mindkét esetben ugyanazok a szerzők. Bethlen Gábornak a harmincéves háborúban való 
részvételére vonatkozó kínálkozó politikai-történelmi párhuzamok egyáltalán nem jelennek meg a 
kis antológiában. 
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és kezdeményező gyulafehérvári professzori kar. Hazai versszerzőket viszont csak 
célszerű és elengedhetetlen volt szerepeltetni, „reprezentálni” a magyarok Mórichoz 
fűződő kapcsolatát: így maradtak a névtelen és jelentéktelen, talán elérhető földrajzi 
közelségben lévő versificatorok. A német professzorok is érezhették, hogy saját mű-
veik alig fejeznek ki valamely Magyarországra, Erdélyre érvényes lokalitást és ezek 
hesseni kapcsolatrendszerét. Így jött létre egy furcsa szerkezetű, aszimmetrikus vers-
gyűjtemény: a neves német professzorok alapvetően német kontextusú, magasztaló, 
de halvány kritikai hangot is megfogalmazó, erősen szinkretikus hangvételű, bőséges 
imitatiós technikát és műfaji változatosságot használó verscsoportja.72 (Ez nyilván 
nem jeleníthette meg Móric kudarcait, vagy még több hibáját, legfeljebb bonyolult 
mitologikus nyelvhasználat áttételei mögé rejtette tétova, óvatos kételyeit.) A magyar 
szerzők érdemben nem beszélnek a búcsúztatott összetett érdemeiről, sokféle kiváló 
képességéről, a hessen-kasseli valláspolitikai, egyháztörténeti eseményekről, azok-
ról hallgatnak, pedig Molnár Albert egy-két évtizeddel korábban számos művében 
(Psalterium Ungaricum, a grammatika, szótár- és bibliakiadásai, Postilla Scultetica, 
Jubileus esztendei prédikáció) lelkesen magasztalta a Verbesserungswerk folyama-
tát és áldásos következményeit, azok magyarokra gyakorolt hatását, példaértékét 
lépten-nyomon hangoztatta, kimagasló hősének nevezve Móricot. Ugyancsak elma-

72   Piscator versében is a gyászoló fuldai nimfákat biztatja zokogásra: Plangite Fuldenses nymphae [...], 
Fulda városa Hessen északi részén helyezkedik el.

6. ábra. Franciscus Thesaurarius verse
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radt a magyar(országi) versszerzők műveiből az európai távlatú, harmincéves há-
ború összefüggéseire is tekintő látásmód, amely beemelte volna ebbe a kontextusba 
a magyar protestantizmus Európának is fontos teljesítményét, valláspolitikai-politi-
kai-kulturális törekvéseit, hesseni kapcsolatrendszerét, Mórichoz kötődő kiemelkedő 
személyiségeit, az ekkor igen gazdag hesseni–magyar kapcsolatok valamely elemét. 

*

Szenci Molnár itthon (1624 után) megjelent művei már lényegében – talán kénysze-
rűségből is – kilépnek a hessen-kasseli kontextusból; halálával pedig nem maradt 
olyan szereplője a magyar protestáns kulturális életnek, aki igazi összetettségében, 
sokrétű folyamataiban ismerte és vállalta volna Móric fejedelem hessen-kasseli ha-
gyatékát, amit felerősített valódi gazdag, személyes kapcsolatrendszere, odaadó ra-
jongása, aki Móricban még feltétel nélkül képes volt nemzeti törekvéseinket támo-
gató – Szent Erzsébet révén a magyar történelmi múltból is eredő – európai protes-
táns hőst tisztelni. Hazakerülve talán maga Szenci is másként ítélhetett meg számos 
jelenséget, körülményt, Bethlen Gábor elvei is eltértek némileg a rajongva tisztelt 
mintaképtől. (Nagy valószínűséggel, fájdalmas csalódásként, szomorúan szemlél-
hette Móric sorsának rosszra fordulását, bár ennek írott nyomát nem ismerjük.) 
Nem tudjuk, hogy Molnár Albert milyen búcsúztatót írt volna Mauritius fejedelem 
halálára, miben változtatta volna meg esetleg korábbi véleményét; a Monumentum 
Sepulcrale magyar szerzői viszont – még ha a Móric által is tudott-tanult nyelven 
szóltak – alig foghatók talentumban, fogékonyságban és műveltségben a Psalterium 
Ungaricum szerzőjéhez, menthető szándékuk ellenére inkább feladatuk súlya alatt 
roskadozva versificatorok maradtak. Mindezzel együtt azonban: csetlő-botló ma-
gyar versük a német professzorok művelt, csiszolt latinjának társaságában mégis 
– legalábbis formailag – egyenrangú részese volt annak a nagyszabású európai kul-
turális reprezentációnak, amelynek során Mauritius Landgravius Hassiae átlépett a 
holtak birodalmába.
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Wilhelm dilich 1600-Ban megjelent hesseni magyar krónikája

1.

A magyar–hessen-kasseli kapcsolatok egyik erőteljes rétege a történelmi tudat vál-
tozataihoz, történelmi művekhez, politikai, valláspolitikai küzdelmekhez, a kultu-
rális emlékezethez, emlékezetpolitikai folyamatokhoz kötődik. Ebben meghatározó 
szerepe volt annak a bonyolult származástudatnak, ahogyan Hesseni Móric „ősany-
ja”, Árpád-házi Szent Erzsébet megjelent – követve a hessen-kasseli folyamatokat – 
a magyar protestantizmus recepciójában. Műveivel ennek a folyamatnak sokoldalú 
követője, de önálló továbbfejlesztője és meghatározó kezdeményezője volt Szenci 
Molnár Albert.1 

A 16. században népes hesseni történetírói iskola alakul ki, amelyet jelentős mér-
tékben támogat, sőt megrendelésekkel lát el Nagylelkű Fülöp fejedelem (Wigand 
Lauze). Ez a történetírói felfogás egyre inkább lehetővé tette Erzsébet protestáns, 
lutheri értelmezés szerinti magyarázatát. Ezt a koncepciót folytatta a 16. század vé-
gén Joseph Imhof, majd az először 1605-ben, utána többször is (1617-ig négyszer) 
kiadott hesseni krónikájában Wilhelm Dilich.2 Dilich kifejezetten Móric tartomány-
gróf felkérése írta meg művét Hessische Chronik címmel. Bemutatta a reformációt és 
1    imre Mihály, A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár Albert 

műveiben = uő, Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestan-
tizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012 (Nemzet, egyház, 
művelődés, 7), 255–281.

2    Wilhelm dillich, Ander Theil der Hessischen Chronik von den inwohnern des landes Hessen, 
Kassel, 1605. Vö. Fuchs, Thomas, Traditionstiftung und Erinnerungspolitik: Geschichtsschreibung 
in Hessen in der Frühen Neuzeit, Kassel, Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde, 2002. 
Különösen a Das Zentrum der historiographischen ’memoria’: Die heilige Elisabeth című fe-
jezet, 48–75.; Nieder, Horst, Wilhelm Dilich (um 1571 – 1650): Zeichner, Schriftsteller und 
Kartograph in höfischem Dienst, Institut für Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- 
und Westdeutschland, Lemgo [Lemgo]: Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, 2002; Hessische 
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Fülöp tevékenységét Hessenben, elbeszélte Erzsébet Németországba érkezését, szól a 
lánykérésről és házasságáról, gyermekeiről, de csak mint történelmi személyt ábrá-
zolja. Erzsébet áhítatos, istenfélő és könyörületes fejedelemasszony, különösképpen 
a szegényekhez jóindulatú és nagyon segítőkész.3 Ugyanitt rézmetszetű illusztrációt 
láthatunk, ahol Erzsébetet özvegyi öltözékben, koronával a fején, mint uralkodói 
származékot és uralmi jelkép birtoklóját ábrázolják. Itt már eltűnt a reformáció előtti 
korszak ikonográfiája, amely Erzsébetet diadalmas, imádat tárgyává tett szentként 
ábrázolta. 

Dilich műveit ismerte Szenci Molnár, ezekből egyre hivatkozik is zsoltároskönyvé-
nek ajánlásában. Itt emlegeti az 1600-ban Casselben megjelent magyar krónikát, de 
csak abban a vonatkozásban, hogy anyanyelvű mű elé lehet írni latin nyelvű előszót, 
amint ebben olvasható.)4

A hivatkozott munka Wilhelm Dilich (Wilhelm Schäfer), Ungarische Chronica/ 
Darinnen ordentliche/ eigentliche und kurtze beschreibung des Ober unnd Nider-
Ungern[...] című műve.5 A könyv később 1606-ban is megjelent, majd harmadik 
átdolgozott kiadása 1609-ben látott napvilágot; nyilván megfordult Molnár kezé-
ben, vizsgálata még több figyelmet érdemel.6 A címben a szerző azt állítja, hogy 
ebben a tárgyban eddig még hasonló munka nem jelent meg (so biß dahero niemals 
in Druck außgegangen), pedig ez csak részben igaz. Vagy tájékozatlan volt Dilich, 
vagy valamiért magának tulajdonította a kezdeményezést, hiszen német földön eddig 
többször is kiadták Bonfini és Thuróczy művét latinul, mindegyiknek német fordí-
tása is készült.7 Némelyik még metszeteket, térképeket is tartalmazott, viszonylag 

Chroniken zur Landes- und Stadtgeschichte, Hrsg. Gerhard meNk, Marburg, 2003 (Beiträge zur 
Hessischen Geschichte, 17).

3    dillich, 1605, 179: „Andächtige,/ gottsfürchtige vnd mitleidige Fürstin/ so insonders der armut 
günstig vnd hoch geneigt.” A 153. lapon egész oldalas rézmetszet mutatja a családból Lajost, 
Erzsébetet és Hermann fiukat.

4    Szenci Molnár Albert válogatott művei, sajtó alá rendezte vásárhelyi Judit, Budapest, Magvető 
Kiadó, 1976, 50: „És előszer pedig látom nem ritkán lenni ez mostani időben, hogy az köznyelven 
való írásoknak deák elöljáró beszédet tegyenek elejökbe. Példa erre az Lobwasser Ambros doktor-
nak zsoltároskönyve.[...] és az magyarok dolgairól való Német Krónika Casselben 1600. esztendő-
ben deák elöljáró beszédekkel voltak németül kibocsátva.”

5    Teljes címe a következő: Ungarische Chronica/ Darinnen ordentliche/ eigentliche und kurtze 
beschreibung des Ober unnd Nider-Ungern / sampt seinen Landtafeln und vieler furnehmer 
Festungen und Stedte abriß / wie auch der trachten / und Könige contrafacturen / so biß dahero 
niemals in Druck außgegangen: Item von den rühmlichen thaten der Ungern / insonderheit was 
sich von erster jhrer ankunft / so wol zwischen dem Türcken / als anderen jhren nachbauren biß 
auf gegenwertige zeit / zugetragen und verlauffen / Auß alten und newen Schrifften / auch der 
Erfahrung selbs zusammen gezogen und beschrieben durch Wilhelm Dillich, Gedruckt zu Cassel, 
durch Wilhelm Wessel, 1600.

6    159.8 Hist jelzetű példányát a HABW-ben tanulmányoztuk. Dilich művei: Hessische Chronic I. Theil 
1604. II Teil 1608. in fol. Cassel 1617. Chronicon urbis Bremae, Cassel 1604. in. 4. Ungarische 
Chronic. Cassel 1600. in 8. 1606. in. 4. Historische Beschreibung der Fürstl. Kind-Tauffe fräu-
lein Elisabethen zu Hessen 1596. Cassel, 1598. in.fol. Ez a műve is tartalmaz magyar vonatkozást. 
Beschreibung von Constantinopel, Cassel 1606. in 4. Ungarische Chronica, Kassel. 1606. 

7    János thuróczy, Der Hungern Chronica inhaltend wie sie anfengklich ins Land kommen sind 
mit Anzeygung aller irer Koenig und was sie namhafftigs gethon haben. Angefangen von irem 
ersten König Athila und volfüret biss auff König Ludwig so im 1526. Jar bey Mohatz von Türcken 
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kis számban. Abban viszont igaza van Dilichnek, hogy németországi német szerző 
eddig hasonlót nem alkotott, valamint ilyen nagy számban metszeteket és térképeket 
sem láthattunk másutt. A szerző látásmódját alapvetően meghatározza, hogy szem-
lélete határozottan követi a protestantizmus alapelveit és saját korának legfrissebb, 
– mondhatni – napi aktualitásai (biß auf gegenwertige zeit) is bekerülnek összefogla-
lásába. Régebbi és új írásokat említ forrásaként, bár sajnos ezeket nem nevezi meg. 
Ugyanakkor saját tapasztalatok felhasználásáról is beszél, amelyeket érvényesített 
munkájában (Auß alten und newen Schrifften / auch der Erfahrung selbs zusammen 
gezogen und beschrieben). Ez talán más kortársak információit is jelentheti, ame-
lyeket felhasznált műve megírásához. (Ezt kell feltételeznünk, mert olyan részletes a 
tizenötéves háború, majd a Bocskai-szabadságharc ábrázolása, amit közreműködő 
magyar informátorok nélkül nehezen képzelhetünk el.) A második kiadás előszavá-
ban beszél arról, hogy számos visszajelzést, véleményt, kiegészítést is kapott sokak-
tól, amelyeket érvényesített is munkájában. A három kiadás között az utolsó nagy 
fejezet tekintetében van lényeges különbség, az első kiadás időhatára 1598 körül 
végződik; az 1606-os valóban majdnem naprakész, előszavának dátuma 1606. feb-
ruár 29. Viszont a tárgyalt események végpontja az 1606 legvége, vagyis az előszó 
megírása után még dolgozott a legfrissebb események bemutatásán. Láthatóan több 
szempontból is fontosnak tekintette Dilich ennek a korszaknak a feldolgozását: a 
tizenöt éves háború igen részletesen jelenik meg, amelyet város- és ostromtérképek 
gazdagítanak (Esztergom, Eger). Külön fejezet tárgyalja a Bocskai-szabadságharcot 
és az azt lezáró bécsi békét. Ennek azért is volt nagy jelentősége, mert az események 
közvetlen közelében, az egyik legfontosabb protestáns szellemi-politikai központban 
jelent meg a nyugat-európai kulturális nyilvánosság előtt, vagyis véleményformáló 
ereje kiemeltnek tekinthető. Ekkoriban azonban még a nyugat-európai protestáns 
közvélemény is tájékozatlan és bizonytalan volt a Bocskai-szabadságharc megíté-
lésében. Arra egyelőre nem tudunk választ adni, hogy Dilich még legjelentősebb 
műve, a Hessische Chronik előtt több évvel miért tekintette fontosnak a magyar 
krónika kiadását. Volt-e a szerzői, majd kiadói szándéka mögött valamely magyar 
kapcsolatrendszer, esetleg személyes összefüggés? Wilhelm Wessel kiadói tevékeny-
ségében nem találtunk erre utaló jeleket: viszont annál inkább szoros kapcsolat fűz-
te a kiadót Móric egyházpolitikai, liturgiai, kulturális és teológia törekvéseihez: a 
Verbesserungswerk egyik nagy hatású képviselője volt.8 

umbkomen ist. Druck yetz new aussgangen Hans Haug zum Freystein, Wien, Metzker, 1534; János 
thuróczy, Der Hungern Chronica: Inhaltend wie sye anfengklich ins land kommen seind, mit 
anzaigung aller irer Künig, und was sy namhafftigs gethon haben; Angefangen von irem ersten 
Künig Athila unnd volfüret biß auf Künig Ludwig, so im 1526 jar bey Mohatz vom Türcken 
umbkommen ist, Hanns Haugen zum Freystain, Augspurg, Ulhart d.Ä., 1536. Bonfini műve lati-
nul 1543-ban Baselban, 1568-ban Baselban, 1581-ben Frankfurtban, 1606-ban Hanauban, németül 
pedig 1545-ben Baselban, 1581-ben Frankfurtban jelent meg. Tehát összességében viszonylag nagy 
számban jelent meg ez a két alapvető történetírói munka. 

 8   Később meg kellene azt is vizsgálni, hogy milyen recepciója volt Dilich művének Magyarországon, 
milyen visszhangot váltott ki. Futólagos tájékozódás alapján az Adattár[...] könyv- és könyv-
tártörténeti forrásanyaga alig mutatja hazai elterjedtségét, egyelőre a marburgi peregrinusok 
körében sem mutatható ki ismertsége. (Ebben természetesen Szenci Molnár Albert kivételnek szá-
mít.) A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, Sárospatakon sikerült rábuk-
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Horst Nieder szerint forrása volt az erdélyi kozmográfus: Georg Reicherstorffer 
Chorographia Transilvaniae Chorographia Moldauiae című, 1550-es kiadású műve, 
amelynek volt egy 1595-ös kölni kiadása is.9 (Ezt azonban nem feltétlenül látjuk bi-
zonyítottnak.) Nieder másik forrásként Johann Sambucus művét nevezi meg, amely 
sokkal inkább valószínű. Arra a kérdésre, hogy Dilich vajon miért írta művét a 17. 
század kezdetén, majd lettek újabb kiadásai, kettős választ is megfogalmaz monográ-
fusa. Eszerint ezekben a veszedelmes időkben a tizenöt éves háborút alapvetően a 
német-római császár és a kereszténység meghatározó törökellenes vállalkozásának 
értelmezi, amihez saját könyvét alkalmas segítségnek tekinti. (Az tagadhatatlan, 
hogy a tizenöt éves háború eseményeinek leírásában, értelmezésében – bár a magyar 
környezet ábrázolása kiterjedt és részletező – erősen érvényesül a birodalmi szemlé-
let.) Hesseni Móric – aki ugyan sokszor (konfesszionális eredetű) látens konfliktusba 
keveredett a katolikus birodalmi fejedelemségekkel – nem akarta legalább jelképesen 
megtagadni a császártól a szimbolikus segítséget, ennek dokumentumaként értelmez-
hető Dilich műve. Háborús időkben hasznos egy ilyen történelmi áttekintés, ami rá-
adásul kitűnő térképeket és leírásokat is tartalmaz a hadműveletek számos pontjáról 
és térségeiről és az abban szerepet játszó harcolókról.10 Nieder mérlegeli Dilich mű-
vében a Bocskai-felkelés megítélését, ezt hogyan befolyásolta Hesseni Móric erőteljes 
és elkötelezett reformátussága, tehát szoros felekezeti szolidaritása, valamint a ma-
gyar kultúrához fűződő kapcsolatrendszere. Itt külön kiemeli – mint a korban köz-
tudott információt – Móric magyar nyelvtudását és Szenci Molnár Alberthez fűződő 
szoros kapcsolatát.11 Mindezek a körülmények együttesen magyaráznák a Bocskai-

kanni az 1600-as kiadás egyik példányára (jelzete K 716). A possessori bejegyzés szerint először 
jezsuita tulajdonban volt a 17. század közepén Bécsben (Wien kam in Januar 1655., majd az újabb 
tulajdonos: Collegii Societatis Jesu Pro Infirmeria, Ao. 1687.), valamikor a 18. században a sáros-
pataki könyvtárba került (Scholae Ref. S. Patak), ahol a mai napig őrzik. A kötet meglehetősen jó 
állapotban van: az első, külső borítótáblája ugyan leszakadt a kötésről, de lapjai nem rongálódtak, 
nincsenek elpiszkolódva vagy elszíneződve. A gazdag metszetanyag a mai napig jó minőségű, alig 
szakadt vagy gyűrődött.

  9 Nieder, 2002, 32. 
10   Uo, 33: „Er habe diese Chronik verfaßt, um mit ihr »in dieser geferlichen zeit wider den erbfeindt 

Christlichen nahmens / den Türcken / so wohl mit zusteur / als den waffen selbs zum Krieg ge-
brauchen laesset / und also hier mit mit Keyser. Majest. nach vermügen was an ihm und zu dem er 
verpflichtet ist / offeriren thut [...] daß solches büchlein zu itzigem kriege nit undauglich sein wird.«. 
[...] Landgraf Moritz von Hessen-Kassel - in ständiger latenter Auseinandersetzung mit den katholi-
schen Reichsfürsten verstrickt - konnte und wollte dem Kaiser nicht die Unterstützung versagen. Die 
begrenzten militärischen Möglichkeiten Hessen-Kassels ließen aber nur eine ideologisch-logistische 
Hilfe zu. So beauftragte der Landgraf Wilhelm Dilich, eine Beschreibung der ungarischen Lande 
zu verfassen. Die kriegspolitische Relevanz einer genauen Landesbeschreibung betont der Autor in 
seinem Vorwort: »Dann / daß in kriegen die Landtaffeln nicht allein nützlich / sondern auch hoch-
nötig seyen / bezeuget so wol die erfahrung selbst / als Julius Caesar der erfahrne Kriegsfürst / in 
dem er die jenige Länder / so er ihm zu bekriegen vorgenommen / zuvor mit fleiß erkunden und zur 
nachrichtung verzeichnen lassen.«   

11   Uo., 34: „Landgraf Moritz, selbst überzeugter Calvinist, sah sich bei der Beurteilung der politi-
schen Lage und seiner daraus resultierenden Parteinahme in einer Zwickmühle. Seine Verbindungen 
zu reformierten humanistischen Kreisen Ungarns und Siebenbürgens war schon seit Beginn seiner 
Regierungszeit ausgezeichnet; man sprach sogar davon, daß Moritz selbst der ungarischen Sprache 
mächtig war.”  
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szabadságharc némi szimpátiával történő szemlélését és elfogadását, másfelől annak 
török szövetsége miatt az óvatos tartózkodást. Nieder úgy véli, hogy végső soron 
győzedelmeskedett Dilich álláspontjának kialakításában Móric birodalmi érdekeket 
is mérlegelő megfontolása, amely ugyan erős rokonszenvvel figyelte hittestvérei küz-
delmét, azonban a lázadók török szövetsége és a „pogányok” ellen viselt háború 
nagy célja a császár küzdelmét és részben érdekeit is legitimálta. E kettős cél óvatos 
egyensúlya formálta Dilich látásmódját.12 Nieder megállapításai fontosak és legtöbb-
ször elfogadhatóak, néhány helyen kiegészítésre és árnyalásra szorulnak. 

Nem véletlen, hogy a magyar protestantizmus nagy erőfeszítéseket tesz ekkori-
ban a Bocskai-szabadságharc kedvező nyugat-európai megítélése, elfogadtatása ér-
dekében. Már 1606-ban megjelent Bártfán egy latin nyelvű röpirat, amit Bocskai-
Apológiaként tartunk számon, célja Bocskai politikai-valláspolitikai törekvései-
nek megismertetése a nyugat-európai (protestáns) közvéleménnyel és a terjesztett 
(Habsburg-udvarból eredő) rágalmak alóli tisztázása. A kérdés jelentőségét mutatja, 
hogy 1608-ban háromszor is megjelent ugyanez a munka: kétszer Hanauban, egy-
szer Heidelbergben, mindegyik valamilyen mértékben Szenci Molnár tevékenységé-
hez köthető. A hesseni elit minderről pontos ismeretekkel rendelkezett, Szenci Móric 
fejedelemnek is küldött egy példányt a kiadványból. A Marburgban tanuló magyar 
peregrinusok ugyancsak ismerték, többen beszerezték, környezetükben terjesztették 
(Keserüi Dajka János, Váradi Farkas Gergely, Filiczki János).13 Dilich műve jól bizo-
nyítja, hogy még az alapvetően protestáns szimpátiájú hesseni környezet is bizony-
talan volt Bocskai megítélésében, bár 1606-tól már olvashatták a Bocskai-Apológia 
újabb kiadásait, a magyar események értékelése nem változott az 1606-os és 1609-es 
kiadásban sem. 

2.

Dilich művének verses latin ajánlásai Johann Hartman marburgi professzornak 
szólnak, Hermann Fabronius pedig szárnyaló laudatiót ír Magyarországról: ben-

12   Uo., 34: „Landgraf Moritz, selbst überzeugter Calvinist, sah sich bei der Beurteilung der politi-
schen Lage und seiner daraus resultierenden Parteinahme in einer Zwickmühle. Seine Verbindungen 
zu reformierten humanistischen Kreisen Ungarns und Siebenbürgens war schon seit Beginn seiner 
Regierungszeit ausgezeichnet; man sprach sogar davon, daß Moritz selbst der ungarischen Sprache 
mächtig war. So waren zum Beiespiel an der Marburger Universität am Ende des 16. und zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts ungarische Studenten immatrikuliert, von denen die meisten aus Siebenbürgen 
stammten. »Nachdem Marburg 1607 reformierte Hochschule geworden war, schnellte die Zahl 
der ’Hungari’ in die Höhe. Mit Albert Szenczi (sic!) Molnár konnte Landgraf Moritz der Gelehrte 
[...] einen der herausragenden ungarischen Gelehrten der Zeit nach Marburg holen.« Letzendlich 
aber obsiegte des Landgrafen Solidarität mit dem Kaiser. Die Interessen des Reiches und damit 
die Sicherung der äußeren Grenzen gegen den mächtigen Feind aus dem Osten waren von höherer 
Prioritär als die Unterstützung der rebellierenden, konfessionell gleichgesinnten Partei.” 

13   Az Apologia áttekintő értékelése, kiadástörténe: vásárhelyi Judit, Eszmei áramlatok és politika 
Szenci Molnár Albert életművében, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985, 17–21; újabb szempontok 
érvényesítése: bitskey István, A Bocskai-Apológia előtörténete = uő, Religió, stúdium, literatú-
ra: Tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 
2013, 254–261. E tanulmány megállapítását összegezésként el is fogadhatjuk: „A fejedelem szemé-
lye az Apológia-vitában csak ürügyként szolgált arra, hogy a vallás színe alatt politikai vita folyhas-
son le, s a szembenálló felek a keresztény Európa hatalmait befolyásolhassák.” 260. 
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ne a fertilitas Hungariae és a propugnaculum Christianitatis toposzával, de úgy, 
hogy Attila és a dicső hunok hőstetteivel indítja gondolatmenetét. (In Chronicon 
Hungaricarum Wilhelmi Dilichii Carmen Hermanni Fabronii P. L.)14 A szilaj és 
harcias hunok Attila vezetésével Európa számos országát, városát hódoltatták, ki-
váló hősiességükkel elismerést is váltottak ki. Utóbb ez a harcos nép immár ma-
gyar néven keresztény lett és hősi lélekkel visszatartotta Magóg népének rettentő 
háborúját. Amikor az utolsó bizánci császár, Palaeologus elveszítette a birodalmát, 
a legközelebbi Magyarország városait háborúval pusztította a vad ellenség, a ma-
gyarok kiváló lovasaikkal harcoltak. Csakhamar nyilvánvalóvá vált azoknak a lo-
vasoknak a kiválósága, akiket Hungaria földje táplált és lábuk ragyogása tündökölt. 
Németország császárait és országukat is segítették, őrizték védelmükkel. Így téged, 
Teutonom, sok éve súlyos harcokban védelmez, és kiérdemelte dicsőségével méltán a 
te megbecsülésedet. Sok nehéz évben folytatott küzdelmeivel méltán nevezték a né-
metek védelmező pajzsának. Fabronius műve azonban több helyen a birodalmi né-
zőpontot érvényesíti: amikor a németek Hungariát védelmező szerepéről ír, ugyanez 
figyelhető meg abban is, hogy Dilich könyvét a török ellen harcoló birodalmi hadak 
magyarországi harcához hasznos segédeszköznek tekinti. De most a rettentő törö-
kök őrjöngése pusztítja Pannonia termékeny városait és bőven termő földjeit. Olyan 
hősök a harcoló magyarok, akik nem a gyilkolás öröméért, hanem hazájukért és 
a keresztény hitükért fognak fegyvert: Ille pius miles, qui non Plutonis amore, Sed 
patriae & fidei spicula sumpta gerit. Akinek kegyesség van a szívében, az a pan-
nonokért mondjon áldást, akiknek a hősei a hazáért vitézül forgatják a fegyvert. 
Később is a hun-magyar rokonságra épít, és a hunok – maga Attila is – meglepően 
rokonszenvet keltően jelennek meg, akikre a magyarok méltán lehetnek büszkék.

Hungara Dilichio tellus celebrata triumphat,
Natio militis nobilitata suis.

14   Hermann Fabronius különösen fontos szerepet játszott a 17. század eleji hesseni protestáns Szent 
Erzsébet-értelmezés formálásában. 1589–1594 között Marburgban és Grazban jogtudományt ta-
nult, emellett a humanista studiumokban is jártasságot szerzett. Egyre jobban érdekelték a teoló-
giai kérdések, 1595-től Wittenbergben, majd Hessenben teológiát tanult. 1598-tól a Móric által 
alapított kasseli Paedagogium tanára lett. Itt ismerte meg Móric tartománygróf kiváló prédikátori 
tehetségét. 1601-től Lichtenauban lesz prédikátor, 1605-től a neustadti gyülekezet lelkésze. Egy 
brandenburgi utazása után – 1613-ban – udvari prédikátorának hívta János Zsigmond fejedelem 
Berlinbe. 1623-tól a rotenburgi püspökség superintendense lesz, 1634-ben hal meg. Műveiben a 
Verbesserungswerk mórici irányzatát követi: ezért is fogadja el János Zsigmond meghívását, aki 
a „zweite Reformation” fontos kezdeményezője Brandenburgban és Sziléziában. Munkatársa volt 
a Wilhelm Wessel kiadásában, 1621-ben Kasselben megjelent Hessisches Wappenbuch [...] című 
impozáns, famesztetekkel gazdagon díszített kötetnek, amely hatalmas genealógiai és historiog-
ráfiai összefoglalása volt Móric tartománygróf származásának, benne előkelő helyet foglalt el Szent 
Erzsébet. Fabronius 1623 november 19-én Kasselben, Erzsébet napján mondta el prédikációját a 
szent életű királylányról, amely voltaképpen a hesseni dinasztia hatalma jogosultságának repre-
zentatív bemutatása, de a hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció összegező műve is: Parentalia 
S. Elisabethae, Evangelische Gedechtnuß Predigt von der H. Elisabet, Königin aus Vngarn/ 
Landgräfin zu Thüringen vnd Hessen/ Was dieselbige vnd ihre Nachkommen/ die Landgrafen 
zu Hessen/ den Armen vor guts gethan/ vnd zu Erhaltung derselbigen gestifftet haben Mar. 14. 
Kassel. Fabronius indirekt módon legitimálta a Brabanti-ház uralmát Erzsébet szentségével.
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Hunna potens bello gens olim Pannonis urbes
Invasit: pugnax Attila ductor erat.

Inde Jurae populi, conjuncti protinus Hunnis, 
Fecerunt unum nominis esse sonum. 

Bulgaris hos sensit, sensit Lombardia, Teuto
Sensit Pannonia praelia gesta manu.

Multis illa virum primis Bellona coronas
Contulit & pulcra nobilitate genus.

Scilicet ad patriae tutelam exercita virtus
Et feudum & fidei nobile nomen habet. 

Posthac Christiadae facti bella horrida saevi
Magogis forti sustinuere animo.

Dumque Palaeologus Caesar postremus Eoi
Amisit, captos a Mahomete, lares:

Proximus Hungariae petiit quatere oppida bello
Thrax ferus, excelsi tergore vectus equi. 

Mox patuit virtus equitum, quos Hungara tellus
Nutriit & peditum fulsit alacre decus.

Induperatores Germani denique regni 
Participes satagunt tecta fovere soli.

Hic se Teuto gravis multos exercuit annos, 
Et meruit laudis digna brabea suae. 

At nunc horribiles Turcorum experta furores
Ingemuit capto Pannonis ora lare:

Ito triumphalis circum tua pilea laurus,
Miles ovans: hostem pellere perge solo.

Heu quae fertilitas lati pulcherrima campi,
Quo venit admisso vomere nullus honor?

Squalent (credibile est) adductis arva colonis,
Foecundos rigidus Thrax populatur agros.

Tu qui militiae studiosus dicere, telum
Contra vastantem singula Thraca cape.

Haec bona militia est, potes hanc defendere miles,
Atque exercitii nobilitate frui.

Ille pius miles, qui non Plutonis amore, 
Sed patriae & fidei spicula sumpta gerit.

Digna phalanx precio mercedis, sed tamen illa
Merces, non belli causa putanda tibi est.

Tu mihi quo circa bene dignus laude, Dilichi, 
Qui sua militibus commoda ferre studes. 

Nam qua tu Hungaricae describis maenia terrae,
Pinguia conspicientq fertilis arva soli.

Conspicientq situm munitaq; moenia vallo:
Haec callere ducem commoda saepe tulit. 
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Hinc etiam virtutis amor sucrescat honestis,
Quando virum bello fortia gesta vident.

Pelidae gestis Macedo commotus Homerum 
Non renuit capiti supposuisse suo.

Cesar Alexandri res gestas legit, & oime
Dixit, in hoc aevo quae mihi gesta cluunt? 

Denique commeruit gestarum gloria rerum
Dicere facta stylo, pingere facta manu.

Injunctumque simul pictoribus atque poetis,
Ut prosint alijs atque subinde juvent.

Pascat imago loci intente spectantis ocellos;
Mens capiat fructum rem meditata suum.

Cui pietas cordi, preculas pro Pannone dicet;
Cui vires, patriae fortiter arma geret.

Ergo tuum officium prestas, tua munia praestas,
Dilichi, artificis fama decusq manus.15  

 
Dilich műve két részre tagolódik, ahogyan ezt előszavában maga is elmondja: az 

első részben térképeket és metszeteket közöl a legfontosabb városokról, erődítmé-
nyekről, várakról, a második rész a tulajdonképpeni történelmi áttekintés.16 A máso-
dik kiadást hetven fametszet díszíti, több olyan új térkép is belekerül, amely a tizenöt 
15   Mikó Gyula fordításában közlünk részleteket a szövegből magyarul: „Dílichius művében ül diadalt 

a magyar föld,/ Nemzetség is, amit fegyvere hírnevesít./ Egykor a harcban erős hun nép lerohanta 
a pannón/ Városokat a vitéz Attila jobbja alatt./ Aztán Júra népei eggyé váltak a hunnal, / Lett 
azonos a neve hangzásában a nép./ Érzi hatalmuk a bolgár, lombard és a teuton,/ Érzi Pannonia is 
harcban erős kezüket./ Legjobb férfiaiknak Bellóna koszorút és szép tisztességű nemzetséget is ád, / 
Mert a hazát védő virtus szép birtokot is nyer,/ és a hű becsület megnemesíti nevét./ Majd a keresz-
tyénekre törő Magóg seregével/ vívtak hősiesen rettenetes viadalt./ Míg végső császára Bizáncnak 
Palaeologus/ Földjét, templomait megszerzi Mohamed,/ majd Magyarország városait lerohanni 
akarta/ Nagy lova nyergében rémisztően a trák./ Ám kiderült az erénye lovasnak és gyalogoknak/ 
érdeme is, akiket Hunnia földje adott./ Végül a német császárok részt véve a földből,/ védeni kíván-
ták annak lakhelyeit./ Itt gyakorolta magát sok terhes évig a germán/ szerzett érdemeket, méltó hősi 
babért./ Most oltárai vesztét,/ szörnyü dühét a töröknek/ tűri a pannon föld, és nyög a terhek alatt./ 
Ujjongó katona, tegyenek koszorút süvegedre,/ hősi babért, s innen űzzed az elleneink./ Szélesen 
elterülő rónáknak dús televénye/ már semmit se terem, mert nem járja eke./ Elgazosodnak a földek, 
alig hihető ez a dúlás,/ Rabbá tette a trák már e vidék lakosát./ Harcolni tudónak mondott férfi, 
ragadd meg a dárdát/ űzzed a pusztítót, vesszen mind, aki trák!/ Jó ez a harc, hisz a jót vagy harcos 
védeni képes,/ harci gyakorlással tenmagad is nemesülsz./ Az harcol kegyesen, aki nem a halálnak 
uráért,/ de a honért, a hitért vett, ragadott kelevézt./ Méltó zsoldra, a díjra a had, ám te Dilichius/ 
nem harcért, seregért vagy rá érdemesebb./ Érdemesebb vagy a dicsre nekem, mert arra törekszel,/ 
hogy katonáinknak nagy hasznukra legyél./ Mert ahogyan Hungária városait te leírod,/ Látjuk 
a gazdag föld termékeny mezeit./ Látjuk a várakat árokkal, sánccal bekerítve,/ így segíted a ve-
zért nyerni tapasztalatot./ Innen ered a vitézség vágya az érdemesekben/ mert látják a hadak bátor 
férfiait.[...] Most a kegyes szívű könyörögjön Pannoniáért,/ ám az erős bátran védje a drága hazát!/ 
Végezd hát kötelességed, végezd Dilichius,/ ez művész kezeket hírrel érdemesít!”

16   „Ich theile aber diese Chronica in zwey theil: im ersten wirt Ungerlandt / wie das jetzt ist / beschrie-
ben mit angehengten Landtaffeln / unnd abrissen der furnembsten Stette und Festungen. Daßander 
meldet von der Ungern sitten / unnd Trachten: wie auch von den vornembsten geschichten unnd 
sachen / die sich bey diesem volck zu getragen.” 
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éves háború valamelyik csatájához, eseményéhez kapcsolódik. (Ez a reprezentatív, 
képgazdag kiadás megközelíti a Hessische Chronik színvonalát.) Az 1596-os egri 
ostromról részletes, nagy méretű térképet közöl, ugyanígy Buda 1602-es visszavételi 
kísérletéről.

Az első nagyobb térkép a hunok/magyarok vándorlását és hódításait mutatja be. 
Magyarország elhelyezkedésének ismertetését egész Európában egyedülálló termé-
kenységének leírásával kezdi, ami a jól ismert toposz, a fertilitas Hungariae alkal-
mazása, vagyis Magyarország közel kétszáz éve ismert attribútumának felhasználá-
sa.17 (Ennek párhuzamait láthattuk Fabronius verses ajánlásában.) A magyarok el-
nevezése és hazájukba érkezése a következő fejezet: eszerint a hunok első beérkezése 
után következett második bejövetelük, ekkor avaroknak hívták őket, majd végleges 
elnevezésük lett a magyar. Vagyis a hun és avar néppel tulajdonképpen azonos a 
magyar. A hunokat pompakedvelő, vitéz fegyverforgató, de vérszomjas népnek mu-
tatja, akik vadakhoz hasonló körülmények között éltek. A mai időben Európában a 
magyarokon kívül nincs még egy másik nép, amelyik többet szenvedett volna a törö-
kök csapásaitól.18 Rettenthetetlenek és kitartóak a török elleni harcban, különösen 
a hajdúk és a huszárok kiemelkedőek, harcmodorukat, fegyverzetüket, öltözetüket 
meglepő érdeklődéssel, hozzáértéssel és részletességgel tárgyalja. Nem véletlen, hogy 
majd több metszet is bemutatja a huszárokat és a hajdúkat. (Lehet, hogy táplálja 
ezt az érdeklődést a hajdúknak a tizenöt éves háborúban betöltött fontos hadásza-
ti szerepe, amelynek hatékonyságát a császári hadvezetés is megtapasztalja majd. 
Hasonlóképpen meglepően sokszor fordul elő ekkoriban a hajdúk, huszárok em-
legetése Johann Bocatius neolatin költészetében: több verse is részletezi és dicséri a 
hajdúk, huszárok hadi kiválóságát.)19 A magyarok nyelvét furcsának, különleges-
nek találja, amelyet a cseh nyelvvel gondol rokonnak és hasonlónak. „Was nun jhre 
Sprache belanget / haben sie jhre besondere arth / wie wol sie der Böhmischen etwas 
angleichheit zugethan und verwandt.” Ez a párhuzam/nyelvrokonítás (vagy talán 
csak a kiejtés hasonlósága?) meglepő, a szerző nem bizonyítja benyomását, esetleges 
forrásairól is hallgat. A szerző feltevése azért is szokatlan, mert a hesseni udvari-kul-
turális környezetben a magyar nyelv valamelyest ismert volt, Móric maga is tudott 
valamennyire nyelvünkön, érdeklődött iránta, Szenci Molnár művei pedig (pl. gram-
matikája) figyelmet és megbecsülést keltettek ebben a közegben. Ismereteink szerint 
ez a hipotézis másutt sehol sem szerepel a régiségben a magyar nyelv hasonlóságáról/
rokonságáról. 

17   „Es ist aber ein Landt / so an fruchtbarkeit einigem in ganz Europa nicht nachzugeben hat. Denn 
man findet darinnen allerhandt Früchte / als Weitzen / Hirsen / herrlichen Weinwachs / Weyde 
/ Viehe / Golt / Kupffer und andere Metallen / Saltz und alles das jenige / so zu auffenthaltung 
Menschliches lebens gehörig / nicht allein dergenüge nach / sondern auch überflüssig. Zu dem seind 
darinnen herrlich und gesunde Warme Bäde / viel Schiff unnd Fischreiche Wasser / und sonst Wälde 
und Gehöltz nach heisschender notturfft.” 

18   21v: „Zu unsern Zeiten ist fast keine Nation oder Landt / welches mehr vom Türcken erlitten / ob 
welchem auch derselbige mehr schaden in genommen.”

19   Vö. Joannis Bocatii, Libri V. Hungaridos... Bartphae, Klöss, 1599, 36–37: De disciplina mili-
tari – Hussari, 46–47: Quinque hussari fugant et caedunt centum Turcas, 206–210: Elogium 
Hungaricorum equorum. Utóbbi a magyar lovaskatona (huszár) dicsőítése, harcmodorának leírá-
sa, hősiességének részletezése.
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Meglepően pontos és nagyon részletező képet kapunk a magyarok öltözködésé-
ről, külön bemutatva a férfiakat és nőket életkoruk és társadalmi állásuk szerint, 
kitérve az egyes ruhadarabok formájára, színére és díszítésére. (Fiatal nemesasszo-
nyok, lányok, magyar nemes lovon, gyalogosan, polgár, paraszt, parasztasszony.) 
Mindegyik leírást igen jó minőségű fametszet illusztrál. Talány, hogy ez a színpom-
pás és részletező leírás honnan származik. Esetleg rendelkezett valamilyen grafikus 
vagy fametszet-ábrázolással a szerző és kiadó, és ezt használhatta fel? Eddig erre 

nem sikerült megnyugtató magyarázatot találni. (Nieder is latolgatja ezt, de nem 
tudja a választ.) A kalandozásokat a hunok kegyetlenkedéseihez hasonlítja, amelyek 
sok országot pusztítottak. Meglátása szerint ahogyan a hunok a rómaiak gőgjének 
szarvát törték le, ugyanúgy tettek a kalandozó magyarok a németekkel. Elmondja 
a rákosi  országgyűlések középkori szokását (in sonders aber bey Pest im Feldt / so 
man Rackoß nennet gegen Ofen), majd a székesfehérvári törvénynapok új fejezetéről 
tájékoztat.

1. ábra. Fiatal magyar nemesaszonyok 
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Önálló fejezetben mutatja be a hunok Európába érkezését és tetteiket. Meglepő 
módon inkább a germán népekkel vívott harcnak írja le Attila király hadjáratait, akit 
sokszor nevez Bluthundnak. (Daselbs ist entlich der Bluthundt mit seinen blutdürsti-
gen Hunnen und Scythen / überwunden / und gegen Abent zur flucht genötiget wor-
den.) Részletezi az itáliai háborút, Aquilea ostromát, Róma és a pápa könyörgését 
a kegyelemért, az angyali segítséget. Hétszáznegyvennégyben jöttek vissza a hunok/
avarok/magyarok Pannóniába, bár a székelyek Erdélyben túlélték Attila hunjainak 
kivonulását, helyben maradtak és várták az újra érkezőket.20 Külön fejezet szól Árpád 
királyságáról: Von König Arpaden / in Ungern. Ismeri és elmondja a fehérló történe-
tét, Szvatopluk neve itt Suathen König.21 Árpád szerepeltetése és részletes bemutatása 
nem jellemző a korszak historiográfiai látásmódjára, sokkal inkább Attila számított 
jelentős történelmi személyiségnek. A protestáns szemléletet határozottan érvénye-
síti a Szent Imréről szóló fejezetrészben. A tiszta életű és kegyes, de a szüzességet a 
megtévesztő szerzetesi erőszak hatására választó Szent Imrét erősen elmarasztalta a 
cölibátus elfogadása miatt. Szent István hiába javasolt házasságot királyi menyasz-
szonyával, azt tisztátalannak tartotta. Levonja Dilich az általános következtetést: a 
tisztátalan cölibátus istentelen parancsa miatt történhetett ez (Siehe diß kam von dem 
gottlosen gebott des unreinen Caelibats her): pedig mindez nem is bibliai erény, nem 
lehet az emberi természettel összeegyeztetni, másrészt Szent Imre így nem lehetett 
folytatója trónörökösként, születendő gyermekei révén apja művének.22 

Ebben a szövegrészben közli a kötet a magyar címert is, azonban fordítva jelenik 
meg az, hiszen a hármas halmon lévő kettős keresztnek szabályosan a címerpajzs 
jobb oldalán kellene lenni, itt pedig a bal oldalra került. A kereszt is egyenesen áll 
a korona csúcsán, és nem ferde. Valószínű, hogy a kiadó-nyomda „megfordította” 
a kapott metszetet, így jött létre a hibás ábrázolás, amit senki sem korrigált a meg-
20   55/r: „Wiewol ohne streit / dieweil sie niemand schaden zugefügt / bis zu den Siculern / so auch von 

König Etzels [tkp. Attila!] uberliebenem Kriegsvolck in dem antheil Dacien / so wir Siebenbürgen 
nennen / vorhanden / mit grossen freuden ankommen.”

21   56: „Doch schickte er einen gesandten an Suathen König, der nechst gelegenen Sarmatischen 
Länder/ auff das er ihm seines Landes/ das doch ohne das sehr wüste lag/ ein antheil ubergebe/ 
Suathes erfrewet sich erstlich dessen nicht wenig / das daß herrlich fruchtbar Landt/ widerumb solte 
mit Leuten besezt werden/ entpfing auch hierauff ein schön geschmücktes Roß / von unsern zuköm-
lingen. Als sie aber nach mahlen das verheissene Landt / als ein erkaufftes gut / etwas trotziger von 
jhm abfordern liessen / wart er in widersin zun waffen bewegt / ruckte mit einem Volck uber dier 
Donaw / den hunnen entgegen: Aber dieweil er von ihnen ubermannet / und in der flucht mit den 
seinen uber das Wasser zu schwimmen verhoffet / ist er daselbs mit denselben zu grundt gangen. 
Also ist Arpadus von dem nachfolgenden König herrühren / uber die Tonaw gezogen / und neben 
seinen andern Hauptleuten / das Landt getheilet.” 

22   67v: „Von Gyßla ward geboren Emerich / ein frommer und gottseliger Fürst. Als er nun erwachsen 
/ vermählet ihnen sein Vatter König Stephan mit einer Jungfrawen auß Königlichem geschlecht / der 
Hoffnung das Königreich mit seinen nachkommen und erben zubesetzen. Aber es hetten den jungen 
Fürsten auch unter seiner frömbgkeit die irrige meinungen unnd mißbrauche der Möncherey er-
griffen / also das er ehliche bey wohnung fur ein unreinigkeit hielte / und derowegen keine Kinder 
mit seiner Braut erzeugete. Siehe diß kam von dem gottlosen gebott des unreinen Caelibats her: Dann 
es wurden dazumal die leute nicht underrichtet / das Gott auß wunderbaren raht die menschliche 
natur / und diese mit gewissermaß umb schrenckte ordnung und weise des menschliche  geschlecht 
zu vermeren / verordnet und gestifftet habe. Wie dan solches aus Göttlicher schrifft genugsam zu 
erlernen.”  
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jelenés előtt. Azt nehéz lenne kideríteni, hogy honnan vette át a kiadó a metszetet, 
számos korábbi kiadvány jöhet szóba forrásként. A közeli kortársak közül 1608-ban 
jelent meg Szenci Molnár kiadásában a Hanaui Biblia, ennek címlapján a Vizsolyi 
Bibliából átvett címer látható, amely hibátlan címerábrázolás, bár ez nem a Szent 
Korona felhasználásával készült. Dilich a címerhez tartozóan a korona eredetét is 
magyarázza, az erre vonatkozó leírás beszél a pápa adományozásáról, amellyel a csá-
szár fölé emelte magát, leírja a címert. Kissé furcsállja és rosszallja azonban a magya-

rok ma is meglévő ragaszkodását a koronához, 
azt a pápa iránti – még most is érvényesülő – 
tiszteletnek és áhítatnak tekinti.23 Ez is beleillik 
Dilich eljárásába, amellyel a protestantizmus 
előtti korszakot kritizálja.

A II. Andrásról szóló fejezet elég terjedelmes, 
ebben tárgyalja a Bánk bán-összeesküvést, és 
Árpád-házi Szent Erzsébet születését, továb-
bi életútját mutatja be. (Dilich nem mulaszt-
ja el rosszallóan megjegyezni, hogy II. András 
a pápa biztatására indult el a Szentföldre.) 
A magyarokról azt állítja, hogy azok termé-
szetüknél fogva ellenségesek, gyanakvóak és 
elfogultak voltak a németekkel szemben, így 
Gertrud királynőnek is ez lett a végzete.24  (Ez 
a korabeli német vélekedés még a magyarok-
kal egyébként rokonszenvező protestánsok 
körében is meg-megjelenik.) Erzsébetről annyit 
megjegyez, hogy korábban szentnek tartották 
(vor heilig gehalten worden), majd röviden 
említi  Németországba  kerülését,  házasságát.  
Összehasonlítva a Hessische Chronik vonat-

kozó fejezetével, utóbbi lényegesen részletezőbb, nyilván alapvetően a hesseni német 
történelem részének tekinti Szent Erzsébetet, magyar származását éppen csak rövi-
den jelzi. A konstanzi zsinat esetében Zsigmondot, a pápát és a katolikus egyházat 
marasztalja el hevesen a husziták üldözése miatt, amint az a protestantizmus egyház-
történeti érvrendszerében jól ismert. Természetesen Cesarini Julianus is megkapja 
a magáét a várnai ütközet tárgyalásánál, amiért rávette a királyt a pápa tanácsára 
a szerencsétlen várnai csatára, a megkötött békeszerződés megszegésére. Ebben az 

23   67a: „Hierumb hat ihm (ui. Szent Istvánnak, I. M.) der Bapst/ so sich damaln albereidt uber Keiser 
und Könige/ wiewol auß minderm befehl Gottes/ erhaben und gesetzet/ mit einer güldenen Kron/ 
unnd darnach dem zwiefachen Kreutz zum wapen/ (den die Ungern noch biß dahero des Attilae 
nemblich ein gekrönten Adler geführet) wie es dann noch heut zu tag im gebrauch/ auß besonderem 
Bäpstliche bedencken und andacht/ begabet.” Azt nem tudjuk, hogy az Attilától való rejtélyes szár-
maztatás hogyan merült fel a szerzőben, milyen forrásra, hagyományra támaszkodhatott. 

24   139: „[...] jemmerlich ermordet / allein darumb / weil sie bey den Ungarischen Landtherren in ver-
dacht / das sie ein ursach / das die Teutschen / denen die Ungern von natur feind und gehessig waren 
/ also hoch zu hoff gestiegen.”

2. ábra. A fordított magyar címer
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esetben a szokásos protestáns érvelés jelenik meg az esküszegő, pápai akaratot köve-
tő főpap diplomatáról. Dilich itt elmondja az ismert történetet, miszerint Amuráth 
szultán az első összecsapás előtt felmutatta a feszületet, amire Cesarini és a magyar 
király a hazug esküjüket tették.25 

Mátyást elsősorban politikai-katonai-hadvezéri értékei miatt méltányolja, kiemel-
ve a török elleni hadjáratait, kulturális teljesítménye nem jelenik meg, jóllehet számos 
16. századi német forrás ezt számon tartja és nagyra is becsüli.26 (Hercules, Hannibál 
és Nagy Sándor a párhuzam.) Dózsáról azt mondja, hogy kölönösen a püspökök 
türannisza ellen lázadtak (und isonders der Bischöffe tyranney auf), amiben erős egy-
házkritika is kifejeződik. Dilich szerint a keresztes hadjárat meghirdetésével mintegy 
áruba bocsátották az örök élet ígéretét, amivel a parasztok felfuvalkodottak, gő-
gösek és önteltek lettek, szembefordultak a királlyal és főurakkal.27 Álláspontjában 
érvényesül a reformáció szokásos kritikája a keresztes hadjáratokkal szemben. Dózsa 
azonban az ördög szolgálatába állt (doch des Teuffels dank zu lohn bekommen). 
Legyőzői embertelen módon (unmenschlicher weise) álltak bosszút: fejére tüzes ko-
ronát tettek, testvérének, Lukácsnak véréből kellett innia, húsából kiéheztetett rab-
társai ettek.28 II. Lajos pénztelen volt, ebben az egyházat, főpapokat, szerzeteseket 
és arisztokratákat hibáztatja Dilich, akik pedig lakomákra, mulatságokra szórták a 
pénzt.29 A végzetes csata előtt is őket marasztalja el, becsmérlően szól róluk (zabáló, 
falánk püspökök – fressende Bischöffe), de Tomori Pál is hasonló, sőt gunyoros jelző-
ket kap: tapasztalatlan, fennhéjázó, dicsekvő szerzetes (Der fantastische Thomoreus). 
A magyarok egyedül hagyták a német és cseh segédcsapatokat a királlyal a mohácsi 
csatában: ez az állítás 1529-et követően a birodalmi politikai publicisztikában igen 
elterjedt vád volt; egyebek mellett Johann Cuspinianus is hangoztatta. 

25   113v:„Und man sagt/ das / als Amurathes / im ersten Angriff / das Crucifix / so der Cardinal anstatt 
eines Fenleins getragen / ansichtig wurden / laut geschriehen habe: Du gecreutzigter Christe / bisdu 
Gott / so schütte deinen Zorn uber dein volck / und König / welche den Eidt / so in deinem namen 
geschworen / also schendlich gebrochen haben.” 

26   Jovius úgy fogalmaz, hogy Mátyás kulturális tetteivel, az itáliai művészet és tudomány átvételével 
alakította az ólom Pannoniát Pannonia aureavá, megszelídítette a korábbi hun vadságot: „Inuexerat 
toti prouinciae Italicas artes, cultum domesticum, Hunnicae gentis mores, ad arma & latrocinia 
natae, ita molliuerat, ut Regnum ex plumbeo aureum, detersaqua rubigine splendidum reddidisse 
Pannonij faterentur.” 114.

27   139r: „[...] lieffen dem Creutzbezeichneten hauffen zu: dan Thomas Bischoff zu Gran Päpstlicher 
Legat / verkauffet das ewige leben den jenigen / so sich zu dem Türcken krieg gebrauchen lassen 
wollten / und kam darauff baldt ein hauff loser vorwegner leut zu gelauffen [...]”

28   219: „Die auffgestandene bawren wehlten ein haupt / Georgen Zeck / so zum drittenmahl dem 
Türcken abgesiget / und dargegen doch des teuffels danck zu lohn bekommen. Darnach griffen sie 
den adel an / tyrannisierten grewlich / biß sie endlich in einer schlacht uberwunden / zum theil er-
schlagen / und zum theil gefangen worden. Letzlich hat Johan Weida / Stephani Sohn / der hernach 
König in Ungern sein wollte / sie allesampt biß auffs haupt erlegt / dei Obristen hat er unmensch-
licher weise abthun und hinrichten lassen. Georgen Zeck hat er mit einer eisern glüenden kronen 
gekrönet / ihm ein ader eröffnen lassen / und das blut seinem bruder Lucatio sauffen geben: darnach 
mußte etliche gefangene bawren / so er darzu außgehüngert / ihn also lebendig mit den zehnen 
zerreissen und fressen. Die bawren aber und andere hauptleut ließ er zum theil spiessen / zum theil 
auffmrost ein wenig braten / und darnach hungerigen seinen zu fressen vorwerffen.” 

29   142v: „Sehet also gehet es zu / wo Munche / Pfaffen und die geitzige Jesuwiter das Regiment haben.”
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Valahonnan Balassi Menyhért kalandor viselkedéséről is tud a szerző, részletesen 
taglalja azt, de nem konvertita magatartásában látja legnagyobb bűneit. Az 1566-os 
török hadjáratról igen részletesen beszél, Szigetvár és Gyula sorsa is megjelenik, de 
kiemelten tárgyalja a szigetiek történetét. Nyilván több forrást is ismerhetett Dilich, 
ezeket  használta  fel  elbeszéléséhez.30  Az  ostrom  
végső szakaszában eposzi hangulatú ábrázolást ad: 
tulajdonképpen elhangzik Zrínyi szónoklata a ki-
rohanás előtt, amelyben a szeretett hazáért (das lie-
be Vatterlandt) és a kereszténységért, a királyukért 
áldozzák fel életüket, harcolnak utolsó leheletükig. 
Ezzel örök hírnevet és dicsőséget szereznek maguk-
nak az utókor és a leszármazottak előtt. Az ábrá-
zolásban megjelenik Zrínyi zászlójának pontos – 
heraldikai részletességű – leírása, rajta a birodalmi 
sas, amely megegyezik a wittenbergi Zrínyi-album 
(metszetet is közlő) részletével. A kirohanás elő-
készítése, képszerű ábrázolása következik, majd a 
befejező hősies vég pontos bemutatása jelenik meg. 
Ebben még az is szerepel, hogy a kaput megnyitva, 
a hídon át kitörve három lövés érte a hőst, a leg-
utolsó a fején találta el, így adta ki a lelkét. 

A tizenöt éves háborút igen terjedelmesen mu-
tatja be a második kiadás: politikai és hadtörténeti 
részletességgel tárgyalja az eseményeket, a nagyobb 
csatákhoz térképmelléklet járul pontos jelmagya-
rázattal. Az egész mű szemléletéről azonban el-

30   257–258: „Darumb dan der freudig Graff Niclas von Serin / ohn gescheucht dieser grossen macht 
/ hingegen allerley gegenwehr understanden. Doch als die Türcken hohe katzen gegen der newen 
und eussertsten stadt auffgeworffen / und die wälle uberhöhet / muste dieselbe er bald den feinde 
zu theil werden lassen: Ebner massen muste er auch baldt hiernach die Alte Stadt verlassen / und 
sich allein in dem schloss zur gegenwehr stellen. Endlich aber hat er auch das den 7 September ver-
lohren / und allein in dem hindertheil und alten schloss eine uberaus löbliche und mannliche that 
understanden. Dann als er gesehen nach dem der orth durchs fewr angegangen / daß ihm unmüglich 
denselben zuerhalten / auch darneben wol erachten konte / daß ihm die Türcken in ergebung wenig 
glauben halten würden / versamlet er seine ubrige kriegsleut / hielt ihnen die grausamkeit der Feinde 
vor augen / unnd wie unmenschlich / man sie auch diesen letzten orth erobert / mit ihnen verfahren 
wurden / darumb dann numehr  vonndthen / dieweil es Gott also gefellig / sich biß auff den letzten 
athem in gegenwehr zuhalten / unnd ob sie gleich also mit einander sterben müssen / werde doch 
solches ihnen / als denjenigen so beydes Gott und ihrem Keyser glauben gehalten / auch vor das 
liebe Vatterlandt / und die Christliche Religion ihr blut unnd leben williglich hingeben und auff-
geopffert/ einen ewigen nahmen und immerwehrendes lob bey allen nachkommen erwecken und 
hinderlassen. Nach dieser Erinnerung / als sie willig den todt erwehlet / hat er selbs in eine hand mit 
fahne mit einem angemahlten deß Reichs Adler / und in die ander ein sebel genommen / nachdem 
er mit dem geschütz zuvor grausamen schaden gethan / die pforte öffnen lassen / als ein wahrer 
Obrister und unverzagter Kriegsmann sich uber die brücke under die feinde geschlagen / mit dreyen 
schussen / doch den letzten in kopff zuvor verwundet / unnd endtlich also streitende beneben seinen 
mitconsorten seinen geist auffgeben.”

3. ábra. Zrínyi Miklós,  
a szigetvári hős 
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mondható, hogy a protestantizmus látásmódja, értékrendszere és érvei főként csak 
a reformáció korszakát megelőző időszakra vonatkozóan érvényesülnek úgy, mint 
a középkori egyház kritikája. Furcsa módon viszont a magyar reformáció tényleges 
időszakáról semmit sem mond a szerző, senkit sem említ kiemelkedő szereplői közül, 

csak ritkán bukkan fel Dilich protestáns álláspontja. 1604–1605 eseményeit kom-
mentálva érzékelteti protestáns szimpátiáját, Bocskai katonai-politikai ellenfeleiben 
elmarasztalóan jelzi azok katolikus, esetleg jezsuita jellemzőit. Ennek a tartózkodás-
nak az okait valójában nem ismerjük, csak találgathatjuk vagy elfogadjuk Nieder 
álláspontját. Azt hihetnénk pedig, hogy kortárs informátorai (akár magyarok, akár 
más nemzetiségűek) főként a protestáns közegből kerülhettek ki, akik eszerint értéke-
lik a történelmi eseményeket, személyiségeket. Bocskairól azonban meglepő módon 
nagyon óvatosan nyilatkozik, fegyveres küzdelmének felekezeti töltetéről, protestan-
tizmus melletti elkötelezettségéről alig mond valamit. Legvégül említi a bécsi békét, 
amelynek voltak vallásügyi rendelkezései, lehetővé tette a protestánsok számára a 
szabad vallásgyakorlatot, bár jelentőségüket alig érzékeli.31 

Dilich fő műve a Hessische Chronik, amely egy összetett hesseni történelmi iden-
titásképző folyamat összefoglalása, de egyben egy kiterjedt emlékezetpolitikai fo-

31   376: „Darauf sind letzlich die Friedens Capitulationes, so bißhero abgehandelt worden / geschlossen 
und under andern mit den Hungarn auch abgehandelt worden / daß die Religion in Königreich frey 
sein / der Botschkay zwar Siebenbürgen vor sich und seine manliche erben behalten / aber doch dem 
Königreich Ungern underworffen sein solle.” 

4. ábra. Magyar huszárok
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lyamat és küzdelem historiográfiai lenyo-
mata. Ebben meghatározó elem egy olyan 
német nemzeti származástudat, amelyben 
Hessen mint magnép-etnikum kiemelke-
dő jelentőségű, annak forrása; alakulása 
történelmileg,  territoriálisan feltárt  és  be-
bizonyított, amelynek van egy saját, igazi 
vallása (a megújított protestantizmus), ki-
emelkedő történelmi hősei, saját nyelve és 

kultúrája, és harcol a szabadságáért Róma ellen.32 Hermann Fabronius mindezt any-
nyival toldja meg, hogy a Móric által kezdeményezett Verbesserungswerk tulajdon-
képpen visszatérés a keresztény „ősvalláshoz” (zur christlichen Urreligion), amely 
magába foglalja Bonifác és Szent Erzsébet helyesen értelmezett igazi konfesszionali-
tását. Ehhez a bonyolult építményhez hasonlítva igen rejtélyes és számos elemében 
egyelőre nehezen magyarázható az Ungarische Chronica. A szerzői szándékot va-
lamely személyes kapcsolatrendszer erősíthette, akkori politikai-konfesszionális ér-
dek, esetleg reprezentáció támogathatta. Mindezekről még többet kell a kutatásnak 
megtudnia, azonban így is elmondható, hogy háromszori megjelenésével erős érdek-
lődést bizonyított, és a német kulturális nyilvánosság számára fontos információkat 
közvetített a magyarságról. 

32   Fuchs, 2002, különösen a Traditionsverdichtung und Ausbildung einer systematischen Geschichts-
politik der Landgrafen és az Expansionistische Politik und Geschichtschreibung unter Landgraf 
Moritz. Die „Hessische Chronica” Wilhelm Dillichs című fejezetek gondolatmenete tartozik ide. 159: 
„In ihrer Imagination der Vergangenheit schufen die Historiographen des 16. Jahrhunderts in Hessen 
eine hessische Nation. Merkmale dieser Nationenerfindung waren die Konstruktion einer ethnischen 
Gemeinschaft gemeinsamer Herrkunft, eines historisch abgeleiteten, gemeinsamen Sidlungsgebietes, 
eines gemeinsamen wahren Glaubens, eines gemeinsamen Spitzenahns, einer gemeinsamen Sprache 
und Kultur sowie eines gemeinsamen Kampfes um die Freiheit gegen Rom.”

5. ábra. Gyula vára

6. ábra. Gyalogos magyar hajdú
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8. ábra. Lovas magyar nemes

7. ábra. Gyalogos magyar nemes
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Feltétlenül fontos és indokolt lenne egy olyan tudománytörténeti és historiográfiai 
áttekintés ebből a korszakból (a 16–17. század vége, 17. első két évtizede), amely 
komparatív módon együtt vizsgálná a magyar tárgyú, német földön, németországi 
szerzőtől származó és a magyarországi szerzők Németországban megjelent történeti 
műveinek szemléletét. Láthatóan ebben jelentős, meghatározó csoportot foglalnak el 
a protestáns kiadóknál megjelent kiadványok, felekezeti karakterük sokszor nagyon 
nyíltan, olykor rejtettebben megragadható, tetten érhető. Ezek a művek az európai 
protestantizmus tágan értelmezett emlékezetpolitikájának fontos részét képezik, nyíl-
tabban vagy rejtettebben polémiát folytatnak a megújuló katolikus hagiográfiával, 
mártirológiával.33 A magyar protestáns történelmi-kulturális emlékezet pozicionálá-
sa ezekben a művekben, kiadványokban is zajlik az európai kulturális nyilvánosság 
előtt, annak a kontextusában; Dilich munkája ebben az összefüggésrendszerben kap-
hatja meg még gazdagabb jelentését. 

 

33   Vö. imre Mihály, Utószó. Recepció- és kutatástörténeti specimen = Protestáns mártirológia a 
kora újkorban, Studia Litteraria, LI. évfolyam, Debrecen, 2012/3–4, 280–306, valamint az egész kö-
tet tanulmányanyaga. Szerk. CsorbA Dávid, fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor.



Prózai kegyességi műfajok létmódja 

és magyar recepciója





257

szerkesztői előszó a kora újkori prózai kegyeSSégi Műfajok 

rendSzere éS elMélete című kötethez

Kötetünk A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete címmel 
2012. május 24–26. között Debrecenben rendezett szakmai konferencia anyagát 
adja közre. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Irodalomtudományi 
Intézete (Reneszánsz- és Barokk Kutatócsoport: Rebakucs), a Debreceni Egyetem 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Inézete, a Debreceni Akadémiai Bizottság, 
az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Károli 
Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem–Kolozsvár) közösen rendezte a konferenciát, amely kapcsoló-
dott a Debreceni Egyetem alapításának (1912) centenáriumát ünneplő jubileumi ese-
ménysorozathoz. (Konferenciánk értékes kulturális-tudományos kiegészítő rendez-
vényeit támogatta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár.) A konferencián megszó-
laló előadók nemcsak az egyetemek kutatói-oktatói közül kerültek ki, hanem egyre 
fontosabb szerepet töltenek be az ugyanitt működő, tanszékeikre, intézeteikre épülő 
doktoriskolák is. A szakmai utánpótlás meghatározó intézményes formái ezek a 
műhelyek, ahol a legfiatalabb generáció tapasztalatai halmozódnak fel és lépnek 
eredményeikkel konferenciáinkon a tudományos nyilvánosság elé. Az itt közreadott 
tanulmányok a konferencia-előadások bővített, továbbfejlesztett változatai, illetve 
később csatlakozó szerzők munkái. 

Visszapillantva a Rebakucs történetére – 1970 óta évente, szervezetten zajló 
konferenciáira –, néhány sajátosság megállapítható. Tudományos tanácskozásaink 
nagyobb része valamely jelentős alkotó (Lackner Kristóf, Janus Pannonius, Szenci 
Molnárt Albert, Balassi Bálint, Rimay János, Zrínyi Miklós, Enyedi György, Pázmány 
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Péter, Gyöngyösi István) évfordulójához kapcsolódott, életművüket vizsgálta. Szép 
számmal voltak korszak-konferenciák, amelyek egy-egy korstílus művészet-, iroda-
lomelméleti jelenségeire (reneszánsz, manierizmus, barokk), eszmei áramlat (huma-
nizmus), kulturális intézménytörténet (udvariság, könyvkiadás), műfajtörténeti kér-
désekre (közköltészet, retorikák, poétikák, toposzok és exemplumok) kerestek vála-
szokat. 2012-es tudományos tanácskozásunk szorosabb előzményének tekinthető a 
Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban (Debrecen, 2002), az Emlékezet 
és devóció a régi magyar irodalomban (Kolozsvár, 2006) című konferencia: utób-
bi a hatalom és spiritualitás vagy az elbeszélhetőség felől közelítette meg a kegyes-
ség és élettörténeti narráció viszonyát: a felekezetiség miképpen van jelen az élet-
történet-mondás és -írás különféle formáiban. Témaválasztásával ugyancsak rokon 
szemléletű volt a 2007-es csurgói konferencia: A zsoltár a régi magyar irodalomban. 
Hasonló jelleg figyelhető meg a Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport mun-
kálkodásában, látásmódjában és törekvéseiben, gyakori szakmai rendezvényeik és 
kiadványaik sorában.

Tudományos, szakmai közösségünkben évtizedek óta következetesen érvényesült 
a legszélesebben értelmezett interdiszciplináris szemlélet, amely ennek a korszaknak 
az eredményes kutatásához elengedhetetlen. Ebben a szemléletben éppúgy érvénye-
síteni igyekeztek a társadalom- és egyháztörténet, teológia, himnológia, irodalomel-
mélet és -történet szempontjait, amint a művészet- és zenetörténészek is gyakori ven-
dégek voltak konferenciáinkon. Ez a – mostani kifejezéssel élve – kultúratudományi 
látásmód és tudományelméleti módszer még akkor is érvényesült kellő mértékben, 
amikor az ideologikum erőteljesen kijelölte – vagy próbálta kijelölni – a tudomány- 
és kultúraértelmezés határait. (Visszatekintve a leghatározottabban kijelenthetjük, 
hogy tudományos közösségünk évtizedek óta mindent megtett annak érdekében, 
hogy a kutatott korszak saját antropológiai értelmezését, a tudomány- és művészet-
szemlélet adekvát interpretációs eljárásait, rendszereit hozza működésbe, tegye szak-
tudományi módszereinek meghatározójává.)

A nemzetközi szakirodalom hosszú évtizedek óta megteremtett impozáns eredmé-
nyei ellenére még manapság is felteszi a nyugtalanító kérdést, amint azt Berndt Hamm 
is megfogalmazza (Was ist Frömmigkeit?), vagy ahogy Lucian Hölscher monumentá-
lis monográfiájának kezdő mondatában olvashatjuk: „A protestáns kegyesség törté-
nete a mai napig nincs megírva.” Mindez a tudatos és hatásos tudósi minutio persze 
inkább ösztönző erejű, mintsem bénító, az aggályoskodók kutatási eredményei pedig 
a magyar tudományosság számára sokszorosan irigylésre méltóak és követendőek. 
Konferenciánk esetében is inkább valamely hallgatólagos szakmai, kutatói konszen-
zus hatott a tanácskozás témaköreinek, alapvető tudományos megközelítéseinek ki-
jelölésében, azok értelmezésében és a született eredményekben. Ki-ki a maga forrás- 
és szakirodalmi tájékozottsága alapján – több-kevesebb reflektáltsággal – értelmezte 
a kegyesség fogalmát, műfajait; mindennek természetesen nagyon jelentős hozadéka 
van, de aligha kerülhetjük meg a továbbiakban a szisztematikus elméleti áttekintés 
feladatát, amely majd igyekszik felzárkózni a nyugat-európai kutatás elméleteihez és 
módszertani eredményeihez. Ennek a törekvésnek kiemelt jelentősége lesz bármely 
jövőben tervezett, nagyobb irodalomtörténeti szintézis megalkotása esetében, pél-
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dául mint aminek szándékát és tervezetét a 2011-es miskolci konferenciánk kísérő-
rendezvényén felvázoltuk és bejelentettük. (Ebből az alkalomból vitattunk meg egy 
olyan terjedelmes szinopszist, amely felvázolta a készítendő irodalomtörténeti szin-
tézis körvonalait, koncepcióját, csomópontjait, megvalósíthatóságának lehetőségeit.) 
Hogy még tovább erősítsük a dubitatio retorikáját és a confirmatio szükségességét 
hangsúlyozzuk: Szenci Molnár Albert 1604-ben, szótárának magyar–latin részében 
a kegy (suavitas, gratia) – kegyes (benevolus, benignus, comis, inclytus heros) – ke-
gyessen (benigne, benevole, candide) szavakat már használta, a kegyesség azonban 
hiányzik, igaz, a pietas latin címszó jelentése: istenes élet, kegyesség. Szótárának 
1645-ös kiadásában ugyan már olvashatjuk a kegyesség címszót pietas, benignitas 
jelentéssel, de a kegyes még mindig inclytus heros, heroina! (Vagyis csak részben 
értelmezték vallásos erény jelentéssel.) Pápai Páriz szótárának 1767-es, Bod Péter-
féle átdolgozásában a Pietas megismétli az 1604-es jelentést, a magyar–latin részben 
már a német fogalom is megjelenik, pontosít: Kegyesség – Pietas, Benignitas, die 
Frömmigkeit, Güttlikeit. Luther például szívesen és gyakran fordította a fromm szó-
val a latin kifejezést: iustus. De egész sereg más szinonima is lehetett nála a fromm 
helyettesítője: brav, ehrlich, tüchtig, tapfer, nützlich, gut; probus, bonus, utilis, ius-
tus, honestus; ezek a fogalmak a 16. században ott keringenek a jelentésformálódás 
folyamatában. Azonban világosan látszik: ekkor még nem tekintették következetesen 
és egyértelműen specifikusan vallásos erénynek, vagy a „vallásosság” azonosítójának 
a Frömmigkeit, kegyesség fogalmát. Tehát még a fogalomtörténet precíz megírásával 
is adósok vagyunk, akár lexikográfiai szinten is.

Az európai keresztény középkor, kora újkor civilizációs, kulturális folyamatai ért-
hetetlenek az ekkor érvényesülő és ható konfesszionális rendszerek sokrétű isme-
rete és a kultúra egész vertikumát vezérlő, formáló jelenségeiknek tanulmányozása 
nélkül. Az antropológiai alapfogalmak, az önértelmezés, mindenfajta reflexió, de a 
ható, nagy közösségi identitás(oka)t működtető rendszerek is ezeken a képzeteken 
nyugszanak hosszú évszázadokon keresztül. Az egyén–közösség (társadalom)–Isten 
hármasságában megfogalmazódó antropológiai fogalomrendszer és értékrend a rá 
épülő teologikus és intellektuális világkép erőterében teremti meg az egyházi és (rész-
ben) társadalmi intézményrendszert is, de a működtetett kommunikációs modellek 
is ebből nőttek ki és érvényesítették művészetelméleti rendszereiket. Amikor a ke-
gyességet értelmezzük, a vallási képzetek, érzelmek és cselekvésformák együttesére 
gondolunk, amelyeket egy egyén, egy csoport vagy egy – esetleg több – intézmény 
tartósan gyakorol, fenntart és társadalmi méretű átörökítését tudatosan megteremti, 
garantálja. A kegyességben összeolvad a külső világ megragadása és annak a tükrö-
ződése a belsőben, egy feloldhatatlan egységben. Részben egy vallásos személyiség 
belső lelki spiritualitása, másrészt valami kollektív, létrejövő magatartásbeli minta, 
sztereotípiákat alakító és működtető tevékenység ez egy kisebb vagy nagyobb népes-
ség csoportjában; a vallásból, hitből eredően az életnek egy formaadó konstrukciója, 
amely a korszak művészetelméletének és művészi alkotótevékenységének is meghatá-
rozója. A művészi tevékenység legtöbb ága, változata közvetlenül vagy közvetetten, 
de szervesen illeszkedik a liturgikus cselekvés szokásrendjébe, összetett szemiózisába. 
Számot kell vetni azzal is, hogy az egyes korszakok teológiai rendszerei alapve tően 
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alakítják, szabályozzák a kegyesség formációit, azonban arra is van példa, hogy ép-
pen feszültség vagy konfliktus fejlődik ki a teológiai rendszer és a vele párhuzamosan 
létező kegyességi folyamatok között. Olyan tekintélyes álláspont is létezik (Berndt 
Hamm, Elke Axmacher, Hans-Georg Kemper), amelyik – jelentős túlzással ugyan, 
de – a középkortól egészen a 18. század végéig az éppen domináns teológiai rend-
szerek és a velük párhuzamos kegyességi mozgalmak konfliktusaként írják le a ke-
gyességtörténet folyamatát. (A kései középkorban például ez az Erkenntnis Gottes 
/ Cogniotio Dei – Vorschmack göttlicher Güte, Gottesschau ellentétpárja.) Ebben a 
modellben (doctrina christiana – vita christiana) a kegyességi mozgalmak jobbára az 
intézményes teológiai rendszerek kritikusaként, korrekciójaként működnének: így 
skolasztika – misztika, kései skolasztika – protestantizmus, lutheránus ortodoxia – 
pietizmus, kálvinista ortodoxia – puritanizmus, katolicizmus – janzenizmus. E kon-
cepciónak, különösen a lutheránus ortodoxia – pietizmus viszonylatában nagyon 
heves kritikáját fogalmazták meg többen is, a legerőteljesebben a Johann-Gerhard-
Forschungsstelle tevékenysége és annak vezető kutatója, Johann Anselm Steiger érvé-
nyesítette ezt kiterjedt és alapvetően megújított kutatói munkájában. (Ennek a gon-
dolatmenetnek – leginkább a megújuló pietizmus-puritanizmus kutatásának környé-
kén – a hazai tudományosságban is föllelhetők a követői, de kritikusai is.) Bármilyen 
sztereotípia is volt ez a pietista vallásos tapasztalat, kétségtelenül olyan intenzívek 
voltak a vele összekapcsolt vallásos érzések, hogy ezek alapjaiban ragadták meg az 
egész embert, és helyezték egy vallásos közösségbe. 

A kegyességi kultúra kora modern formáját felváltja a 18. századtól a modern 
kegyességi forma. Először a 17–18. században tört át a protestáns kegyességben a 
bensőségességhez (Innerlichkeit) egy társadalmi méreteiben erőteljesen kiterjedő fo-
lyamat, csak ekkor kezdődött szisztematikusan a teológia és a kegyesség között a 
különböződés, és ez a kegyesség ösztönözte az egyediséget a (gyülekezeti) közösség 
mellett, vagy ahelyett (esetleg ellenében), nyert saját értéket és karaktert; ezzel egy 
új individualitás antropológiai – intellektuális, emocionális – dimenzióit segítette. 
Tagadhatatlan, hogy a 18. század közepétől magyar protestáns közegben is kitapint-
ható hasonló feszültség, például a teológiai racionalizmus (vernünftige Orthodoxie) 
és a kegyesség akkori (vagy korábban elterjedt) szerzői, alkotásai között: amíg az 
előbbi újabb és újabb művek, kiadások sokaságával szerez erősödő befolyást, in-
tézményi tekintélyt, az utóbbiak (korábbi vagy kortárs szerzők) műveit erős kriti-
kával szemlélik, esetleg mellőzik. (Jó példája ugyanennek a folyamatnak a gyüle-
kezeti éneklés területe, amely ugyan a kegyesség verses-énekelt műfajait működteti, 
azonban éppen ebben a korszakban megjelenő „egyszerzős” – erősen pietista vagy 
fiziko-teologikus hangoltságú – énekeskönyvek a gyülekezeti-liturgikus gyakorlat pe-
remére szorulnak vagy más – „pszeudoliturgikus” – funkcióba helyeződnek át, intéz-
ményi támogatást nem élveznek.) Hosszú évtizedeken keresztül kísértő tévedés volt 
ezeknek az antropológiai-konfesszionális-sprituális tartalmaknak valamely szekula-
rizált fogalomrendszerrel való kiváltása és „helyettesítése”, rosszabb esetben leváltá-
sa, eltüntetése. Nélkülük pedig lehetetlen az Istenhez, társadalomhoz és önmagához 
beszélő ember kultúrájának értelmezése; a sokáig egymást értő isteni és emberi szó 
párbeszéde a 18. században fokozatosan gyengül. 
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A hatalmas nemzetközi szakirodalom óriási eredményeket halmozott fel a kegyes-
ségi műfajok kutatásában, egyáltalában a kegyesség (puritanizmus, pietizmus) folya-
matainak és tartalmainak egyháztörténeti, teológiai, spirituális, liturgikus, műfaj- és 
irodalomtörténeti értelmezésében. A pietizmuskutatás rendkívül széles spektrumú, 
amelyben éppúgy helyet kapott a nagy közösségi identitások, mint az individualitás 
értelmezése, de a pietizmus közegében megújuló protestáns mártirológia is történelmi 
diszciplínává szélesedett (Gottfried Arnold) és kapott erőteljesen új jelentést. A nagy 
közösségi identitások megfogalmazásában és kifejezésében éppúgy szerepet játszott a 
puritanizmus, mint a pietizmus, utóbbi még a német patriotizmus alakulására is bi-
zonyíthatóan erős hatást gyakorolt, amely nemcsak a politikai gondolkodás nyelvét, 
fogalomkészletét, de a hozzá kapcsolódó költészet műfajait, tropológiáját is áthatot-
ta (vö. Gerhard Kaiser, Pietismus und Patriotismus). A meditáció és imádságiroda-
lom is olyan új, erőteljes affektivitást érvényesít, amely a személyiség szenzibilitásá-
nak, önértelmezésének rendkívül látványos intellektuális és spirituális alakzatait hoz-
za létre a 18. században. Az imádságirodalom és a meditáció éppen azt bizonyítja, 
hogy ezzel az önreflexív antropológiai képességével (Selbstgespräch, Herzensgebet, 
Herzenseinkehr) olyan kultúrmorfológiai átalakulásra képes, amely a 18. századi 
– erősen szekularizálódó – szépprózai modellek (vagy költői műfajok) változása szá-
mára nagyon előnyös és dinamikus lehetőséget, sőt modellt teremt. A szív és a lélek 
(Herz, Seele) gyakran az általános (teljes/egész) személyiség (Gesamtperson) szinek-
dochikus jelölője ebben az antropológiai rendszerben, aminek széles körű poétikai, 
nyelvhasználati, ikonográfiai, tropológiai következményei vannak még a zene- és 
képzőművészetre vonatkozóan is. Ezek mint Istennek saját korrespondensei voltak 
érvényesek: „Hüpt auf, mein Herz, spring, tanz’ und sing’ in deinem Gott sei guter 
Ding, der Himmel steht dir offen.” (Johannes Mühlmann, 1618) Nem véletlen, ez 
a magyarázata a 16–17. századi meditációs és imádságoskönyvek, művek folyama-
tos megjelentetésének (a 18. században is!) és újbóli kulturális kontextualizálásának, 
amely változás gyakran az egykori liturgikus területen, funkción kívül zajlik le. Ez a 
nyelvhasználat és nyelvszemlélet, nyelvfilozófia szintjeire is kihat és érvényesül. (Jó 
példa erre Johann Gerhard Meditationes Sacrae című művének bámulatos és folya-
matos európai pályafutása, próteuszi átváltozásai, amit magyarországi recepciója is 
bizonyít: elmozdulása az emblematikus didakszis és lirizálódó szépprózamodell irá-
nyába, amely a korábbi misztikus tartalmakat és nyelvezetet az egyéni érzékenység 
irányába konvertálja.) 

Megjegyzendő, hogy a prédikációirodalom esetében korántsem találkozunk ehhez 
fogható átalakulással; hagyományos és leválthatatlan kommunikációs szerkezete, 
explikatív és applikatív írásmagyarázó funkciója, modellje, részletes szabályrendsze-
re, alapvetően liturgikus irányultsága és beágyazottsága kizárta – legalábbis erősen 
korlátozta – másfajta kontextualizálhatóságát, liturgián kívüli újrapozicio nálását. 
Korábbi referenciális jelentőségét, funkcióit pedig más prózai műfajok, önállósodó 
tudományok fokozatosan átveszik, legfeljebb még a fiziko-teologizmus hoz erőtelje-
sebb 18. századi változást, műfaji frissülést hitvédelmi érvrendszerével és természet-
szemléletével, ez a természetértelmezés teológiai és természettudományos egyezteté-
sének olyan kísérlete, amely erős metafizikai, filozófiai távlatokat bátorít, támogat 
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szépprózában, költészetben egyaránt. (Nem véletlen, hogy a protestáns homiletika-
történet – az előbb jelzett tendenciák túltengő érvényesülése és a hagyományos funk-
ciók leépülése, meggyengülése miatt – igen kedvezőtlenül nyilatkozik a 18. század 
prédikációs teljesítményéről.)

A kötet tanulmányai tükrözik a magyar kutatás Forschungstandját: hagyomá-
nyait, hazai, nemzetközi kutatási tapasztalatait és irányait. Jól megragadható ez a 
kegyességi műfajokat vizsgáló tanulmányok arányainak tekintetében is: a lényegesen 
nagyobb hányad a prédikációirodalommal foglalkozik, ennél jóval kevesebb vizsgál-
ja az imádság és meditáció kérdésköreit. Ez az arány részben az elmúlt három évtized 
eredményeinek megnyugtató visszaigazolása, másrészt annak bizonyítéka, hogy a 
hazai kutatás csak részben érzékelte idáig az imádság- és meditációirodalom való-
ságos jelentőségét, teljesítményének fontosságát és összetettségét a kegyességi műfa-
jokon belül. Kétségtelen, hogy e deficitet érezve több idevágó tanulmány fontos, in-
novatív kezdeményezést érvényesített és további távlatokat jelölt meg. A prédikáció 
és a többi prózai kegyességi műfaj vizsgálatánál releváns szempont lehet a retorikus 
barokk próza jellegzetességeinek bemutatása, amely mindeddig nem kapott elegendő 
súlyt kutatásunkban. Talán még mindig kísért a régi beidegződés, amely liturgikus 
funkciójú szövegek esetében túlzottan óvatosan alkalmazza ezt a megközelítést. 

A korszakkutatás eredményei tudatosították, hogy a kora újkor irodalmi művelt-
ségének meghatározó műfaja volt a prédikáció. A protestantizmus erőteljes térnyeré-
se olyan kommunikációs tereket, szándékokat és módszereket állandósított, amelyek 
a prédikáció tartós fennmaradását és sokszori megújulását biztosították egészen a 
18. század végéig. (A protestantizmuson belül puritanizmus, pietizmus, antitrinita-
rizmus; posttridentinum, a katolikus megújulás folyamata.) A prédikációirodalom 
csak interdiszciplináris megközelítéssel kutatható eredményesen, ebben szerepet 
kap az egyház- és homiletikatörténet, eszme- és liturgiatörténet, vagy a medialitás 
változásának értelmezése. Ebbe beleértendő az eltérő protestáns-katolikus liturgia-
koncepció kifejeződése, műfaji következményei: kegyhelyek szerepe, verbális, nem 
verbális elemek esetleges kölcsönhatása. A prédikációirodalom a kora újkor széles 
körűen kiterjedt retorikai (homiletikai)-beszédművészeti szabályrendszereit használ-
ta fel, összefonódva az aktuálisan ható konfesszionális antropológiai modell jellem-
zőivel. A kutatás ezen a területen további jelentős eredményeket remélhet, akár egyes 
szerzők, egyes művek (kötetkompozíció), felekezetek eltérő jellemzői, retorikai isko-
lák vagy jelenségek retorikai-homiletikai problémáinak vizsgálatával. (A megújult 
Medgyesi-kutatás ennek több példáját mutatta a közelmúltban.) A referencialitás 
még mindig fontos szempont, teológiai, jogi, történelmi, filozófiai, természettudomá-
nyi diskurzusok (ezek időben is változó latinsága és anyanyelvűsége) hogyan hagynak 
nyomot a prédikációkban. Nyelvfilozófiai, nyelvelméleti megfontolások játszanak 
olykor döntő szerepet a prédikátor ön- és szerepértelmezésében, a prédikáció műfaji 
reflektáltságában, amelyben megjelenik a nyelvi teljesítőképesség dilemmája, isteni és 
emberi szó összefüggésrendszere. Releváns kutatási szempont a prédikátor(szerep)–
prédikáció összefüggés értelmezése, ugyanígy a világi szerzők (írók) prédikációinak, 
imádságainak, meditációinak vizsgálata; utóbbira kötetünkben is találunk példát.
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A kötet tanulmányai ebből a gazdag szempontrendszerből nagyon sokat érvénye-
sítettek, szinte a kutatás teljes vertikumát. Jelentős új kéziratos források kerültek 
elő, különösen az antitrinitárius és katolikus szerzők köre bővült; a kései középkor 
exemplumainak használata vált világosabbá a precíz filológiai feltárás révén, latin 
forrásszövegek átalakulása és beépülése igazolódott magyar nyelvű kódexeinkbe. 
A prédikáció a 17. században még mindig nagy jelentőségű vehiculuma a legkü-
lönfélébb ideológiai-politikai tartalmaknak (referencialitásnak), amelyek saját ko-
ruk tudatformálói (a zsidó-magyar sorspárhuzam katolikus változata), akár erőtel-
jes polemikus aktuálpolitikai vélemény kifejezői. A kulturális transzfernek is fontos 
terepe a magyar nyelvi határokat átlépő, Kárpát-medencei érintkezést megvalósító 
prédikációfordítások sora, amelyek még jóval keletkezésük után (a 18. század vé-
gén) is erőteljes hatást váltottak ki. Ezek számos forrásösszefüggésre derítenek fényt, 
másfelől fordításelméleti ismereteinket is gyarapítják. A 16–17. század praeceptumai 
még következetesen érvényesülnek a használt retorikai-homiletikai eszközrendszer 
működtetésével: az antropológiai-teológiai szerkezettel szinkrón beszédművészeti 
eljárásokat alkalmaznak. Korszakunkban azonban szép számmal akadnak átmene-
ti jellegű művek, amelyek a prédikáció, hitvita és imádság, meditáció keveredését 
mutatják puritánus és pietista szövegeken. A klasszikus prédikációelemzés (homi-
letikai-retorikai) határait lépi át az a szemlélet, amelyik kép, képzelet, képteológia, 
vizionárius szövegalakítás, imagináció jelenségeiről, összefüggéseiről értekezik: az át-
élésen alapuló megértést valójában az irányított (ugyanis tanított, begyakoroltatott) 
imagináció keretei közé utalja.

A prédikációirodalomnál lényegesen kisebb figyelem irányult más kegyességi pró-
zai műfajok kutatására, ezért indokolt e műfajcsoport alaposabb felderítése. A hagyo-
mányos liturgikus-kommunikációs szerkezet módosulása, paraliturgikus színterekkel, 
helyzetekkel való bővülése – különösen – a 17. században új műfajokkal gazdagította 
a rendszert (Hausfrömmigkeit, Hausgemeinde). A nyugat-európai kutatás már évti-
zedek óta szerves egységben és összefüggéseiben látja a középkortól kezdődően a ke-
gyességi műfajokat, ebben az imádság- és meditációirodalom fejleményeit. A magán-
áhítat és kegyesség (kontempláció, meditáció, elmélkedés, építő és használati iroda-
lom) új változatai születtek. Széles körű nemzetközi tapasztalatok nyomán válik egyre 
fontosabbá az imádságirodalom kutatása, amely műfajként részint erősen rejtőzkö-
dő jellegű, részint határozottan széles nyilvánosságot kereső (a profetikus közösségi 
imádságok) változatai léteznek. A kérdéskör átfogó elméleti tipologizálása, rendsze-
rezése a kötet eredményei közé tartozik. Részben az individualitás (az „önelbeszélés” 
műfajai), részben a nagy közösségi identitások önértelmező, önkifejező műfajaként is 
érvényesül az imádság, a vizsgált korszak teológiai és spirituális irányzatai legtöbb-
ször érvényesítettek valamilyen hagyománymódosítást. A keresztény antropológia eb-
ben rendkívül gazdag műfaji hierarchiát teremt és működtet folyamatosan. Az utóbbi 
két évtizedben a hazai kutatás jelentős előrelépést tett ebben az irányban, hogy ennek 
eredményeképpen az irodalmi műveltségnek újra szerves részeként értelmezzük ezt a 
szövegtípust. (Ez különösen jó példa annak szemléltetésére, hogy mennyire haszna-
vehetetlen a szekuláris műfajfogalmi és antropológiai rendszer például az imádság-
irodalom összetett folyamatainak értelmezésére.) Ennek további kibontakozásában 
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nagyobb szükség lenne a szélesebb antropológiai értelmezés érvényesítésére, amiben 
komoly szerepe lehet a teológiai diszciplínák szorosabb bevonásának, a bátrabb 
együttműködésnek. Új szempontokat érvényesít a protestáns kegyességi irodalom me-
cenatúrájának vizsgálata, ez jól bizonyítja a mecénási tevékenység összetett mivoltát: 
egyházi, világi, egyéni, intézményi, nemesi, arisztokrata, fejedelmi, főpapi szereplői 
vannak e folyamatnak. Társadalomszociológiai, kulturális szempontok váltak így ért-
hetőbbé és árnyaltabbá.

A kutatás jelentős előrelépése lehet, ha megvalósul az 1800 előtti imádságok ter-
vezett adatbázisa, amely a nyomtatott és kéziratos források áttekintésére vállalkozik. 
Jó esély van erre, hiszen az ezt végző kutatócsoport már eddig is számos konferen-
cia és kiadvány eredményét mutathatja fel. A katolikus kegyességi irodalom meditá-
ciósimádság-irodalmának rendkívül erőteljes, 17. századból kiinduló folyamatos 
hatása mutatható ki a 18. században, átnyúlva a 19. századba is; a legnépszerűbbek 
közé tartozó imádságoskönyvek közel negyven kiadást érnek meg. Ennek legnagyobb 
része fordításirodalom, erőteljes átdolgozás, de irodalmi minőségű szövegek szület-
tek magyarul. Ez a kegyességi irodalom nagy szerepet játszik az anyanyelvűség ösz-
tönzésében, tudatos terjesztésében, hiszen az imádságokból, meditációkból alakuló 
művek színvonalas anyanyelvű olvasmányt kínálnak. Igényes, művelt világi olvasók 
körében vív ki ez rendkívüli elterjedtséget, immár nemcsak a hagyományos egyházi 
közösségekre tekint; tulajdonképpen itt is (le)zajlik a liturgikus közegből-funkcióból 
való kimozdulás, átalakulás folyamata, amely a befogadók körét kibővíti a világi ol-
vasókkal. Tapasztalhatjuk azt is, hogy ennek a kegyességi irodalomnak egyre inkább 
halványul a felekezeti karakterisztikuma, polemikussága eltűnik, amint ugyanez a 
protestáns párhuzamokban is jellemző. Vagyis belátható, az anyanyelvűség kulturá-
lis programjának kiterjesztésében a 18. században még erőteljesen részt vesznek reli-
giózus szövegtípusok, ez nem feltétlenül a szekularizálódás hozadéka. (Ez az erőteljes 
és lankadatlanul ható, több évszázados kontinuitást képező kegyességi irodalom ta-
lán segít megérteni majd olyan későbbi spirituális áramlatokat is, mint a neokatoli-
zicmus fejleménye.)  

Első pillantásra úgy tűnik, hogy a mostani – immáron negyvenharmadik – konfe-
rencián tárgyalt műfajok, műfajcsoportok, antropológiai és művészetelméleti jelensé-
gek, folyamatok a romantikával kezdődő korszak irodalmi műveltségében nagyobb 
részben már nincsenek jelen, az akkoriban állandósuló kánonokból egyre inkább 
kiszorulnak, marginalizálódnak. A 18. század előtti korszakokban a kegyesség jelen-
léte, műfajainak széles körű érvényesülése, hatása a korszakkutatás számára termé-
szetes – és többé-kevésbé – folyamatosan ható konszenzus volt. A 18. század ebből 
a szempontból azért is kiemelt jelentőségű korszak, mert radikális paradigmaváltása 
ezt a sok évszázados antropológiai konstrukciót készül átértelmezni, módosítani. Ez 
egyben valamely könyörtelen kulturális diszkontinuitás bizonyítéka lenne, ahol a ku-
tatók szorgos és tehetséges, ám tulajdonképpen korszakuk meddő antikváriusai és 
archeológusai lennének? A föltett kérdések nagy horderejűek, azonban a szakmai és 
kulturális önlegitimáció ma már nem feltétlenül azon nyugszik, hogy kétségtelenné 
és minél inkább transzparenssé tegyük a romantikával kezdődő korszakokkal való 
organikus, „fejlődéselvű” összefüggések tényét. Azonban ha a konferencia tudomá-
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nyos mérlegét megvonni akarjuk (bármily részlegesen és töredékesen is), nyilvánvaló, 
hogy a 18. század irodalmi-kulturális jelenségeinek számos mozzanatát, alapfolya-
matát újra kell gondolni. Éppen ez a század kezdeményezi roppant sokoldalúan (ant-
ropológiai-filozófiai rendszerei, történelmi-szociológia folyamatai, művészetelméleti 
és kommunikációs, médiumtörténeti váltásai révén) a – prózai és verses (énekelt) 
– kegyességi műfajok leváltását és radikális átértelmezését, egyre inkább kiemelve 
azokat a hosszú évszázadokon keresztül pedig alapvetően meghatározó liturgikus 
kon textusból. Azonban a 18. század homogén módon, valamely monolit törekvés 
beteljesítőjeként nemcsak ennek a terepe. Szerencsére ma már nem kell megfelelni va-
lamely perfekcionista, fejlődéselvű doktrínának és azt bizonygatni, hogy minden kor-
szak kulturális értéke annyi, amennyiben az utána következő genetikus előkészítője 
és a „fejlődési folyamat” rá eső penzumának megvalósítója. A kötet tanulmányainak 
fényében érzékelhető, hogy milyen mértékű a kontinuitás bizonyos tekintetben, de 
az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a diszkontinuitás jelenségei nem valamely elakadás 
vagy szellemi-kulturális megrekedés devalválódott bizonyítékai, hanem a kegyességi 
műfajok lényeges átalakuláson áthaladva ugyan, de gazdag interferenciát teremtenek 
új kulturális környezetükkel. Azonban úgy is szemlélhetjük mindezt, hogy a vizsgált 
jelenségek közül bár több nem is a közvetlenül rá következő korszak folytatója vagy 
előkészítője, de a magát mindenkor megújító kulturális értéktudatunknak és önértel-
mezésünknek kiapadhatatlan forrása.  
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johann gerhard 18. századi 

hazai recePciójának néhány jellemzője

1.

Már Incze Gábor tárgyalta Zólyomi Perinna Boldizsár fordításában Johann Gerhard 
Meditationes Sacrae című – 1616-ban megjelent – munkáját, terjedelmes szemel-
vényt is közölt belőle. Incze szerint az „Arndt hatása alatt álló német írónak közép-
kori misztikával telített munkája” ez a kiadvány.1 Ifj. Ács Mihály 1710-ben Bártfán 
újra kiadta Gerhard művét „most Sok vétkekböl meg-tisztittatván”. Két részből áll: 
Szentseges Elmelkedések, Es kegyes gyakorlasok, A’ mellyek A’ szent életnek kö-
vetésére és a’ belsö lelki ember nevelkedésére [...].2 Ezzel a kiadással azonban nem 
szakad meg Gerhard 18. századi hazai karrierje, szinte új és gazdag fejezete nyílik. 
Eddig formailag evangélikus recepcióját láthattuk (amihez még hozzászámítandó 
Madarász Márton 1652-es fordítása), most viszont meglepően gazdag református 
recepciója figyelhető meg.3

Johann Gerhard 1617-ben kiadott Methodus studii theologici című művében azt 
írja, hogy a teológia nem tetszés szerinti ismerete a hitnek és a keresztény vallásnak 
együttesen minden hívő számára, hanem pontosabb és tökéletesebb ismerete az iste-
ni misztériumnak, tulajdonképpen cognitio et studium pietatis. Ennek legfontosabb 
ismeretelméleti eszközei az imádság és a meditáció: a spiritualis sensus et expe rientia. 
Már a fiatal teológusok számára kijelöli a legfontosabb célt, átélni, megélni, meg-
tapasztalni a saját kegyességi gyakorlatukat, az imádságot, vele az örök élet remé-
nyének megízlelését (Vorschmack). Olyan kulcsfogalmakat használ Gerhard, mint 
1   iNCZe Gábor, A magyar református imádság a XVI. és XVII. században, Debrecen, Theológiai 

Szemle kiadása, 1931, 40–41. RMK I 460. 
2  iNCZe, 1931, 142–143, RMK I 1771.
3   Madarász műve tulajdonképpen az Exercitium pietatis quotidianum quadripartitum c. Gerhard-

munka fordítása. RMNy 2421A.
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Herzenseinkehr, deiformitas per humanitatem et divinitatem Christi, amelyek azo-
nosak Arndt fogalomhasználatával. Eszközei az elmélkedés és imádság: egyedül vagy 
közösen, szavakkal, énekkel, érzelmekkel, imaginatióval sorrendet követve vagy tet-
szőlegesen. És minden más módon is, ami lehetséges, mindez hatékony alkotórésze, 
eszköze a szívhez való magába szállásnak, aminek causa efficiense a Szentlélek. Az is-
teni jóságot megízlelni: ez az igazi istenismeret (Vorschmack göttlicher Güte). Arndt 
egy 1608-as, Johann Gerhardhoz intézett levelében a következőképpen jellemzi a 
Wahres Christentum négy könyvének tartalmát: „Az első könyv kikövezi és megnyit-
ja az utat a belső ember felé. ([...] ad interiorem hominem viam sternit et patefacit.) 
A második könyv még közelebb vezet hozzá, nevezetesen a lelki dolgok megízlelé-
séhez a Kereszt hordozása által. A harmadik könyv arra tanít, hogyan forduljunk 
befelé, önmagunkba kalauzol, és megmutatja, hogy Isten országát önmagunkban ta-
láljuk. A negyedik a Makrokozmoszon és a Természet Könyvén keresztül, amelynek 
Isten a szerzője és teremtője, az emberi szív legbelsejébe vezet, hiszen az ember mint 
Makrokozmosz, vagyis az egész univerzum foglalata, a Makrokozmosz végső célja 
és középpontja, akiben Isten és a természet mindent egyesített; ezt bizonyítja az em-
ber lelkiismerete.”4 Arndt és Johann Gerhard bizalmas barátságban állott egymással, 
szoros szellemi kapcsolatrendszerük a kialakuló pietizmus számos fontos sajátossá-
gának magyarázója. A kegyességtörténet Arndt egyik legfontosabb értelmezőjének, 
nagy hatású továbbformálójának tekinti Gerhard tevékenységét. Művei mellett ezt 
Arndttal folytatott kiterjedt levelezésük is bizonyítja.5 Különösen a Meditationes sac-
rae című Gerhard-művet tekintik szorosan Arndthoz kötődőnek, amely megírásának 
időszakában volt legerősebb Arndt szellemi befolyása fiatalabb pályatársára még 
quedlinburgi korszakában. Azonban azt is kiderítette a kutatás, hogy kölcsönhatás-
ról is beszélhetünk kettejük között, mert Gerhard is számos formában visszahatott 
Arndt gondolatrendszerére.6 A Meditationes sacrae éppúgy szoros kapcsolatban van 
a misztika kiemelkedő irányzataival, szerzőivel, mint a Wahres Christentum, külö-
nösen a Taulerhez kötődő szálakat azonosította a kutatás. Gerhard műve emellett 

 4   Johann Arndt az ősi filozófiáról, Szövegváltozatok Carlos Gilly tanulmányával, fordította és az 
utószót írta hankó Péter, Szeged, 2003, 39. 

 5   A rendkívül kiterjedt német Gerhard-szakirodalomból csak néhány tanulmányra, monográfiá ra 
utalunk. Ugyanakkor az Arndt-szakirodalom is tartalmaz ehhez erősen kötődő megállapításokat, 
tekintettel kettejük szoros szellemi kapcsolatára. Marcel NiedeN, Anfechtung als Thema luthe-
rischer Anweisungschriften zum Theologiestudium = Praxis Pietatis: Beiträge zur Theologie 
und Frömmigkeit in der Frühen Neuzeit, Wolfgang Sommer zum 60. Geburtstag, Hrsg. Hans-
Jörg NiedeN, Marcel NiedeN, Stuttgart, Kohlhammer, 1999, 83–103; Thomas ilg, Ein anderer 
Mensch werden Johann Arndts Verständnis der imitatio Christi als Anleitung zu einem wahren 
Christentum, Göttingen, V & R Unipress, 2011. Ennek különösen három nagyobb fejezete mu-
tatja a szoros koncepcionális érintkezést Arndt és Gerhard között: 52–55: Arndts Beziehung zu 
Johann Gerhard, 229–261: Johann Gerhards Konzept der imitatio Christi in den Meditationes 
Sacrae (1606) im Vergleich mit der Nachfolge-Konzeption Arndts, 271–297: Die Kreuznachfolge 
– Simon von Cyrene in den Passionsauslegungen Gerhards und Arndts.

 6   ilg, 2011, 53: „Häufig haben Untersuchungen bisher die Wirkung Arndts auf Gerhard in 
den Vordergrund gestellt. Die neuere Forschung weist dagegen eine wechselseitige theologi-
sche Beeinflussung nach. Sie geht zudem davon aus, daß Arndt den theologischen Rat Gerhards 
in Anspruch nahm [...]. So geht z. B. Geyer davon aus, daß Gerhard zur Zeit der Abfassung der 
Meditationes Sacrae ganz unter dem Einfluß Arndts stand.”  
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a megújuló meditációs irodalomnak is fontos mintaadójává vált. A német kutatás a 
Meditationes Sacrae ad veram pietatem excitandam című Gerhard-művet a prózai 
kegyességi irodalom egyik lenépszerűbb alkotásaként tartja számon: „Bestseller der 
geistlichen Literatur”.7 

A korábban is jelentős német Gerhard-kutatásban új fejezetet nyitott Johann 
Anselm Steiger kutatómunkája.8 1997 óta jelenik meg folyamatosan a Frommann-
Holzboog Kiadónál a Doctrina et Pietas-sorozata, amelynek önálló részlege a Johann 
Gerhard-Archiv (1 Abteilung), ebben eddig kilenc kötetben jelentek meg Gerhard 
művei kritikai kiadásban, Steiger szerkesztésében és kommentárjaival, tanulmányai-
val. Ennek harmadik-negyedik kötete volt a Meditationes Sacrae (rövidítése a továb-
biakban: MS) hasonmás és kritikai kiadása. Az első kiadásban minden meditáció 
előtt 6-8 soros verses summázat áll, ezek tematikusan kapcsolódnak a meditációhoz. 

Gerhard 1603–1604 telén, súlyos betegségében kezdte el írni az MS-t Jénában, 
ekkoriból származik szellemi testamentuma is. Az MS-t szerzője eredetileg önma-
ga lelki vigasztalására írta (Selbstselsorge), nem kiadásra. Diariumot vezetett, amely 
később Gebetbüchleinná változott. Az MS-nek viszont már volt egy korábbi kez-
deménye, erre utal J. Arndtnak egy 1603. március 15-én Gerhardnak írott levele: 
„Meditationibus ego sacris plurimum laudis tribuo, praesertim si ex intimo Dei 
amore & seria poenitentia proficiscuntur.”9 A fiatal Gerhardnak tanácsokat adott 
teológiai tanulmányai folytatásához Arndt, ennek során Szent Bernátot az első he-
lyen emelte ki, akit tanulmányozni kell, mellette Kempis Tamást, Szent Ágostont 
javasolja. Methodus Studii theologici című munkájában ennek szellemében nyilatko-
zik: „[...] solo Bernhardo excepto, qui solus post Augustinum, sicut Augustinus post 
Apostolos reliquis praeferendus.”10 Arndt tanácsát Gerhard meg is fogadta, mert az 
MS-ben messze a legtöbbet idézett szerző Szent Bernát.11 Számos hivatkozás, idézet 
mutatja jelentős Tauler-recepcióját, művei több kiadásban és több kötetben könyv-

 7   Fritz krAft, Heilen durch Leiden: der heilende Heiland und seine Arzneien Herkunft und 
Geschichte des Sinnbildes Christus als Apotheker in der protestantischen und katholischen 
Volkskunst = Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit, Band 1, Hrsg. von Johann 
Anselm steiger, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2005 in Kommission, Wolfenbütteler Arbeiten 
zur Barockforschung Band 43, 459–486.

 8   1995–2000 között volt a heidelbergi egyetemen a Johann-Gerhard-Forschungsstelle vezetője, 
2001 óta a hamburgi egyetem professzora. Steiger különösen kiemelkedő eredményeket ért el a 
Gerhard-kutatásban, műveinek kritikai szövegkiadását tette közzé kommentárokkal, jegyzetek-
kel, de tanulmányok mellett monografikus feldolgozásokat is publikált. Johann Gerhard. Die 
Meditationes Sacrae (1606/7) Lateinisch-deutsch. Kritisch herausgegeben, kommentiert und mit 
einem Nachwort versehen von Johann Anselm steiger, Teilband 2. Stuttgart-Bad Cannstatt, 2000, 
Doctrina et Pietas I/3.; Johann Gerhard (1582–1637). Studien zu Theologie und Frömmigkeit des 
Kirchenvaters der lutherischen Orthodoxie. Doctrina et Pietas Abt. I, Johann-Gerhard-Archiv; 
1 Band 1, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1997; Die Meditationes Sacrae im 
Kontext der Meditationsliteratur des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts im Überblick, in, 
Johann Gerhard, 2000, 657–675.  

  9  steiger, 2000, 637.
10   Ernst koch, Die Bernhard-Rezeption im Luthertum des 16. und 17. Jahrhuderts = Bernhard 

von Clairvaux Rezeption und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit, Hrsg. Kaspar elm, 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1994, 334.  

11   Johannes Wallmann, Bernhard von Clairvaux und der deutsche Pietismus = elm, 1994, 360. 
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tárában megvoltak; hivatkozik is rá az MS bevezetőjében. Steiger a manuscriptum 
feldolgozásával teszi megállapításait az MS végleges, nyomtatott szövegének kialakí-
tásáról. Az első kiadás a tavaszi, áprilisi lipcsei vásárra jelent meg, mielőtt Gerhard 
elfoglalta a heldburgi superintendentiát 1606 augusztusában. Művét a halberstadti 
tanácsnak ajánlotta, amely azt ünnepélyes levélben köszönte meg és hat magyar ara-
nyat juttatott a szerzőnek. Az MS a legismertebb és a legsikeresebb protestáns me-
ditációskönyv 16 nyelven több mint 220 kiadásával. Ki lehet jelenteni teljes joggal, 
hogy a 17. században és a 18. jelentős részében a legolvasottabb kegyességi munka 
még Arndt hatásának kiszélesedése előtt, de elterjedtségében csak ahhoz fogható. 

A meditációs irodalom korábbi szerzői voltak Nathan Chytraeus, Petrus Heigius, 
Polycarp Leyser. Winfried Zeller szerint a 16. század végén jelentkezik a luthera-
nizmuson belül egy kegyességi krízis – ennek lennének dokumentumai a meditá-
ciók –, amely az orthodoxia kiüresedéséből származna.12 A kálvinistáknál is felfe-
dezték a meditációt, így Andreas Hyperius De sacrae Scripturae lectione ac medita-
tione quotidiana című műve 1561-ben. Különösen fontos lehetett Gerhard számá-
ra Martin Moller Szent Ágostont, Szent Bernátot és Taulert összegező meditációs 
műve: Meditationes sanctorum patrum (1584–1591), ez szövegszerűen bizonyítható. 
Philipp Kegel laikusoknak szánta meditációs művét, amely ugyancsak támaszkodott 
az ágostoni, bernáti és tauleri hagyományra. Az MS műfaji mintát is adott több, 
utána keletkező mű számára; Gerhard ezek közül többhöz írt bevezetést, ajánlást. Az 
MS legfontosabb óegyházi és középkori forrásai: Bernát (104 hivatkozás), Ágoston 
(81), Anselm, Kempis Tamás, Ludovicus Granatensis. Számos kortárs, közel kor-
társ katolikus, jezsuita meditációskönyve megvolt Gerhard könyvtárában: Didacus 
Stella, Hieronymus Natalis, Vincenzo Bruno, Fulvius Androtius, Luca Pinelli, de 
Loyolai Szent Ignác is olvasmánya volt. 

Az MS első kiadása előtt Praefatio áll, amely fontos koncepcionális megállapítá-
sokat tartalmaz. Gondolatmenete a teológiát a gyógyító medicinával állítja párhu-
zamba, hiszen sokan vannak, akik helyesen így vélekednek. Forrásai között kiemel-
ten említi a misztika szerzőit, akik mintát jelentettek számára. „Ahogyan ugyanis a 
medicina célja kettős, az egészséget a testben megőrizni, az elveszettet visszanyerni, 
így a teológia a lélek betegségeit ugyanúgy kétféleképpen felismeri és megmutatja, 
nemcsak azért, hogy a bűnöktől megszabaduljunk, hanem azt is, hogyan őrizzük meg 
az üdvösséget. Mindkét gyógyítás: a testé és a léleké Istentől adatott [...] Így az igazi 
teológia célja a lelki, belső embernek az újjáteremtése. A teológiának a medicinával 
való összehasonlításából a legjobb érvekkel tudom kikövetkeztetni, hogy a teológia 
gyakorlati tudomány, ennélfogva kevéssé helyesen ítélnek azok, akik azt spekulatív-
nak állítják, mint némelyek a skolasztikusok közül. Hogyha a teológia gyakorlati 
tudomány, kiváltképpen a célja nem a puszta megismerés és az elmés teória, hanem 
inkább a praxis. Ha ezt tudjátok, így boldogok lesztek, ha cselekszitek, ezt mondta 
a Megváltó a tanítványainak. Nem a szavakban, hanem a tettekben érvényesül a mi 
vallásunknak az ügye. Ha a keresztény vallásnak a célja és tökéletessége nem a tiszta 

12   Ehhez kapcsolódó további szerzők: Erasmus Sarcerius, Georg Fabricius, Balthasar Straubius, 
Joachim Münsinger, Michael Haslob, Esaias Prem, Laurentius Span, Matthias Bergius, Georg 
Regebrand, Adam Rother, Martin Thabor, Johannes Clajus, Melchior Jaeger.
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ismeret, de a praxis, akkor ma nagyon kevés igazi keresztényt találsz! [...] Mit használ 
neked a Szentháromságról mély értelműen disputálni, ha nincs benned alázatosság, 
ha nem tetszel a Szentháromságnak? Ha tudnád a teljes Bibliát és a filozófusok min-
den szavát, mindez mit használhatna Isten szeretete és kegyelme nélkül? [...] Hogy 
magamat és másokat kötelességeikre emlékeztessek, megírtam a szent meditációknak 
ezt a könyvecskéjét: Ágostonnak, Bernátnak, Anselmusnak, Taulernek és másoknak 
ebben a nemben nyomukat követve, akiknek a szavait ebbe a kézikönyvecskébe sok-
szor belevegyítettem [...] Nem találsz itt agyafúrt kérdéseket, de a buzgó szent élethez 
biztatást, nem találsz itt játékos elmésséget, de a belső embernek a lelki gazdagságát, 
azokat itt nem találod, hogy gyakorold magad a disputálás pontosságában, de hogy 
az alázatosságnak az útján téged eligazítson. Mindeközben allegóriákat alkalmazok, 
nem azért, mert úgy vélem, hogy mindent allegóriává kell alakítani, hanem mert az 
írás módja tanításra és figyelmeztetésre, nem pedig a harcra irányul; azokat nem uta-
sítjuk el.”13 Az MS szerkezetében a sorrend a bűnök felismerésétől és a bűnbánattól 
az utolsó ítélet megpillantásáig, a hívőknek az unio misticával a feltámadásig tart.

A meditáció bibliai meditáció, abból kell kiindulni: olvasni és újra olvasni (le-
sen und widerlesen). Az ember önmagát meditációs cselekvésével Istenhez emelheti, 
vagyis Isten nem egy külső lény, hanem a meditációt végző számára belső valóság. 
Ennek értelmében veszi át Gerhard Kempis Tamástól a meghatározást: „Sancta me-
ditatio pariat in te scientiam, scientia compunctionem, compunctio devotionem, de-
votio faciat orationem: Magnum bonum pro pace cordis silentium est oris: quanto 
13   Quinquaginta meditationes sacrae ad veram pietatem excitandam et interiorem hominis pro-

fectum promovendum accommodatae, Thorunii, Schnelboltz, 1625, Epistola Dedicatoria: „Qui 
Theologiam Medicinae conferunt, & multi sunt, & rem recte explicare videntur. Ut enim dup-
lex Medicinae finis, sanitatem in corpore humano conservare, eandemque amissam recuperare: Ita 
Theologia, quoad animae morbos, eodem modo duplice agnoscit finem, ostendit namque non solum 
quomodo a peccatis liberemur, sed etiam quomodo in gratia conservemur. Utraque medicina tam 
corporis, quam animae, a Deo est. [...] ita quoque verus Theologiae finis est, spiritulais illa interioris 
hominis regeneratio [...] sufficit instituto meo, quod ex collatione Theologiae cum Medicina, optima 
ratione colligere possim, Theologiam esse doctrinam practicam, ac proinde minus recte eos sentire, 
qui speculativam eam esse contendunt, quo in numero sunt quidam ex Scholasticis [...] Quod si 
Theologia est doctrina practica, utique etiam finis ejus non erit nuda gn÷siV & subtilis Jewr×a sed 
potius praxis. Haec si sciveritis, beati si feceritis, dicit Salvator ad discipulos. Non in verbis, sed in 
factis res nostrae religionis consistunt [...]. Quod si Christianae religionis finis ac perfectio non est 
nuda gn÷siV, sed pr©ziV quam paucos hodie invenies vere Christianos! Multum ubique scientia, 
conscientiae parum: Rectissime quidem sit, quod àrqodoz×a libris, disputationibus, concionibus, & 
modis omnibus defenditur, sed & vita professioni Christianae ut respondeat, opera danda [...]. Quid 
prodest tibi alta de Trinitate disputare, si careas humilitate, unde displiceas Trinitati? Si scires tota 
Biblia & omnium Philosophorum dicta, quid totum prodesset sine caritate Dei & gratia? Scientia 
sine timore Dei quid importat? Si scirem omnia quae in mundo sunt, & non essem in caritate, quid 
me juvaret coram Deo? [...] ac me ipsum,, & alios officij commonerem, horis successivis libellum 
hunc sacrarum meditationum conscripsi: Augustini, Bernhardi, Anshelmi, Tauleri, & aliorum in 
hoc genere vestigiis insistens, quorum dicta huic Enchiridio aliquoties inspergo [...] sacra tracto, 
quae ornatum Rhetoricorum non admodum desiderant: homilias scribo, non exactas disputationes: 
rerum quam verborum majorem habere volui curam. Non hic invenias spinosas quaestiones, sed ad 
vitam sanctam sedulas cohortationes, non hic invenies scurriles facetias, sed spirituales interioris 
hominis divitias, non hic invenies, quod subtilitate disputandi te exerceat, sed quod in humilitatis 
via te instruat. Allegorias interdum sector, non quod omnia in allegorias transformanda censeam, 
sed quia scripti genus ad docendum ac monendum, non ad pugnandum directum [...].”  
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magis fueris a mundo separatus, tanto magis Deo eris Gratus.”14 Mert a kegyelem 
által az ember elnyer egy másik ént, egy másik ént, amelyik Krisztus. Az ember elkezd 
így önmagával beszélgetni (Selbstgespräch), és ebben az önmagával való beszédben 
egy másikat nyer meg, tudniillik Krisztust. Az embernek van így egy önmagára irá-
nyuló lelki kapcsolata, és tudja, ha aggódik és szomorú, engedje Krisztust önmagá-
hoz beszélni és a lélek gondoskodását önmagában bátorítani, erősíteni, folytatni. Ez 
az, amit extra nos alatt értenek. Így azt nem állíthatjuk, hogy földi adottságok által 
valahogyan egy transzcendens erő létezhetne, hanem jutunk a transzcendens Istehez, 
aki a bibliai szóból származik, tehát leszáll, az embert elragadtatott állapotba jut-
tatja, neki egy második ént, valójában önmagát ajándékozza, amivel azért az ember 
ezután isteni és emberi egyszerre: önmagához lelkéről gondoskodva beszél. Az extra 
nos nem fejez ki mást, mint párbeszédet a mennyei Krisztussal, aki az én létrendelte-
tésem és a régi Ádám énbennem. A bensőséges kegyesség, a misztika és az allegorikus 
ábrázolásmód összetartoznak, mert aki Krisztusban elmélyed, az önmagában mélyed 
el, de ennek felszabadítása és kifejezése a dialogicitás erejével és eszközeivel zajlik. 
A meditációs-misztikus tett juttat el bennünket a belső elmélyedéshez. (Die medita-
tiv-mystische Akt des Hineinversenkens.)15

Az utóbbi időben a meditáció retorikája külön vizsgálódás tárgyaként jelent meg a 
kutatásban, amely jól elkülöníthető a prédikációtól. Az imitatio Christi és a compas-
sio törekvése ösztönzi a külső (testi) meghatározottságtól való szabadulást és a befelé 
fordulás verbális eszközeinek alkalmazását. Mivel a meditáció valójában önmagunk-
kal való beszélgetés, ez a kommunikációs szerkezet megnöveli a lectio, memoria, 
ruminatio, exclamatio, optatio és az allegória használatát.16  

A német szakirodalom egy része (Winfried Zeller, Hans-Georg Kemper) szem-
beállítja a dogmatikust és a lelkipásztort, a meditációíróval a teológust, mondván: 
a misztika az ortodoxia felbontására, korrekciójára irányuló spirituális fejlemény 
(die Orthodoxie als Gegnerin der Mystik). Az orthodoxia válságára lenne válasz a 
kegyességi irodalom felvirágzása, ezt az értelmezést Steiger elutasítja, azt az orto-
doxia torzképének, rémképének (Zerrbild, Schreckenbild) tekinti. Ez a koncepció 
az utóbbi évtizedek német kutatásában kiterjedt polémiát teremtett, sok szerző sok 
művével, ami gyökeresen átértelmezni kívánja az ortodoxia fogalmát és annak viszo-
nyát a misztika spirituális irányzataihoz, szerzőihez. A polarizált vélemények abból 

14  steiger, 2000, 682.
15   steiger, 1997, 58–59: „Dennoch aber muß gesagt werden, daß nun bei Gerhard – ähnlich wie bei 

seinem Lehrer und Seelsorger Johann Arndt – die allegorisch-mystische Auslegung des Hld, viele 
Motive der Christus-Minne, die mystische Versenkung in Christus, die unio mystica und eine sehr 
innerlich motivierte Passions-, Blut- und Wunden-Frömmigkeit verstärkt zum Tragen kommen.” 

16   Günter Butzer, Rhetorik der Meditation = Meditation und Erinnerung in der Frühen Neuzeit, 
Hrsg. von Gerhard kurz, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000, 59–60: „Die Praxis der 
Meditation wird als Akt geistig-körperlicher Aneignung des Textes vorgestellt und mit der Theorie 
der Allegorese verbunden: In der lectio wird der sensus litteralis dem Magen Gedächtnisses einver-
liebt, und im allmächlichen Wiederkäuen der meditatio wird der sensus tropologicus, der moralische 
Nutzen für den Leser, herausdestilliert [...] Wiederholungsfiguren und Paralellismen dominieren, da-
neben finden sich rhetorische Fragen und Apostrophen [...].” Vö. még steiger, 1997, Die Allegorie 
im Dienste der Visualisierung der biblischen Botschaft und die intertestamentarische Heuristik c. 
fejezet: 123–134. 
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fakadnak, hogy a mai kutatók egy csoportja átveszi azt a konfliktusrendszert, ami sa-
ját korában fennállt az ortodoxia–pietizmus, illetve a pietizmus–radikális pietizmus 
között. Jól példázza ezt Gottfried Arnold saját korában érvényesített heves kritikai 
szempontjainak mostani aktualizálása.17 A magyar tudományosság ezeket az ered-
ményeket, a nézőpont változását még alig követte, illetve a pietizmuskutatás némely 
változata a radikális pietizmus látásmódját és annak ortodoxiakritikáját érvényesíti, 
csatlakozva a német kutatás egyik áramlatához.  

2.

J. A. Steiger bibliográfiája alapján fogalmat alkothatunk arról a rendkívüli, össze-
tett hatásról és elterjedtségről, ami Gerhard műveit kísérte. Nyugodtan beszélhe-
tünk európai elterjedtségről, hiszen mind Nyugat-, mind Kelet-Európában az MS 
fordításainak sokasága látott napvilágot. Az eredeti latin nyelvű művet (1606) már 
a következő évben németre fordítja Johann Sommer, amit majd újabb átültetések 
követnek a 18–19. században. Fabian Vogel fordítása először 1610-ben jelent meg, 
Gerhard véleményét és tanácsait követve. Érdekesség, hogy 1623 és 1648 között 
nincs német kiadása Németországban, az 1648-as fordítója pedig Joseph Wilhelm. 
Összesen negyvenkilenc editióját tartják számon a német nyelvű változatnak, la-
tinul negyvenkettőről tudunk. Verses átköltése is készült, nyolc változat született: 
ebből egy latin, a többi német.18 
17   A Doctrina et Pietas sorozatnak deklarált célja, hogy ezt a tudományelméleti vélekedést korrigálja; 

így ír erről Steiger a sorozat előszavávban: „Der Titel will anzeigen, daß aufgrund interdisziplinärer 
Forschungen aus dem Bereich der Historischen Theologie, der Literaturgeschichte und der histori-
schen Wissenschaft an die Stelle des alten und unzutreffenden Zerrbildes von der Orthodoxie als 
erstarrter und doktrinaristicher Erscheinung ein angemesseneres Bild treten soll, das das Miteinander 
von lehrhafter Fundierung der Theologie und ihrer lebendigen Umsetzung in Frömmigkeit, Predigt, 
Erbauuingsliteratur und Seelsorge würdigt. Um dies bewerkstelligen zu können, wird es theologie-, 
kichen-, literatur-, sozial-, sowie auslegungsgeschichtlicher Untersuchungen zu den mannigfalti-
gen Lebensäußerungen der Orthodoxie bedürfen [...]. Die Gerhard-Forschung ist letztendlich nicht 
ganz unschuldig daran, daß es bisher zu keiner grundsätzlichen Revision des weit verbreiteten 
Schreckenbildes von der ’toten’ und ’erstarrten’ Orthodoxie gekommen ist. Gottfried Arnolds 
pietistisch-polemischer Rundumschlag gegen die Orthodoxie, dessen tendenziöse Ausrichtung be-
reits Ernst Salomo Cyprian als Zeitgenosse hervorgehoben hat, hat das Bild von der toten, kont-
roverstheologisch und doktrinaristisch-scholastizistisch verbohrten und in Sachen Frömmigkeit er-
blindeten Orthodoxie geprägt, August Tholuck hat es auf Hochglanz poliert, Albrecht und Otto 
Ritschl es gründlich konserviert und Winfried Zeller es mit seiner These von der Frömmigkeitskrise 
der Orthodoxie zementiert. In jüngster Zeit hat der Germanist Hans-Georg Kemper in seinem 
Werk ’Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit’ dieses alte Klische erneuert.” steiger, 1997, 12, 25–
26. Hasonlóan polemikus hangú Markus matthias, Gab es eine Frömmigkeitskrise um 1600?= 
Frömmigkeit oder Theologie: Johann Arndt und die „Vier Bücher vom Wahren Christentum”, 
hrsg. Hans otte, Hans schneider, Göttingen, V & R Unipress, 2007, 27–43.

18   Az első Burckard Grossmann munkája 1608-ból (Ins Teutsche/ Reimenweise vertiret, und zum Druck 
verleget). Valentin Löwe jambikus formában igyekezett átültetni. Simon Karg átköltésével 1620-ban 
pedig azt akarta bizonyítani, hogy a német nyelv a költészet minden nemére, fajtájára alkalmas. 
(Ahogyan azt Martin Opitz is megfogalmazta Buch von der Deutschen Poetery című művében 
kevéssel később, 1624-ben.) 1630-ban Tobias Richter alexandrinokban költötte át az MS-t, 1648-
ban folytatta a sort Wilhelm Joseph: Jetzo in Teutsche Poesin und Verse/ Unterschiedener Arten/ 
übergesetzet. 1687-ben Johann Adolf Rhein átdolgozása készül el: Samt etlich neuen Christlichen 
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Ugyancsak különleges csoportot képeznek a metszetekkel illusztrált kiadások, elő-
ször 1665-ben adják ki „mit schönen Sinnbildern geziehret”. A könyv 51 rézmetsze-
tet tartalmaz, vagyis nagyjából minden elmélkedéshez járul egy metszet. Az 1669-
es kiadás Johann Andreas Gerhard, a szerző fiának előszavával jelent meg. Ebben 
kifejti, hogy a metszetek szorosan kapcsolódnak képi megfogalmazásukkal a szö-
vegekhez. Ezzel megszületett egy tartósan fennmaradó kiadványtípus (1669, 1675, 
1680, 1686, 1694, 1698, 1699, 1708), amely a kegyességi tartalmakat ikonográfiai 
nyelvezettel vizuális közegbe helyezte át, illetve kiegészítő funkcióként érvényesült 
a verbális tartalom mellett. (Ez két kiadóhoz köthető, az egyik Jénában, a másik 
Lipcsében működött.)19 

Az illusztrált kiadások közül az 1699-es lipcseit volt módunkban Sárospatakon 
kézbe venni és tanulmányozni.20 Már a címlap bejelenti, hogy új rézmetszetek ké-
szültek a kiadványhoz, vagyis a korábbiakat más díszítette. Minden elmélkedéshez 

Liedern/ bey diesen Andachten nützlich zu singen. Egyetlen latin nyelvű átköltésének érdeme pedig 
Johann Friedrich Lichté, amely 1733-ban jelent meg. 1745-ből származik Jeremias Ketzler evan-
gélikus prédikátor verses átdolgozása: Aus dem lateinischen Original in deutsche Verse überstzet.

19   steiger, 2000, 700: „Die als ’Sinnbilder’ bezeichneten Abbildungen sind den einzelnen Meditationen 
zugeordnet sowie thematisch eng auf dieselben bezogen. Sie setzen sich zum Ziel, die innerliche 
Meditation durch die Bildbetrachtung zu intensivieren.” 

20   Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára, jelzete D. 546. Meditationes Sacrae, ad ve-
ram pietatem excitandam, & interioris huminis profectum promovendum accommodatae. Item 

1–2. ábra. A jegyesmisztika ábrázolásai (1699)
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csatlakozik egy metszet, vagyis összesen ötven található a kötetben. Az előszó és 
ajánlás sajnos semmit nem mond a metszetek készítőiről, de egyéb utalást sem tesz 
kép és szöveg lehetséges kapcsolatára, összefüggésére. A képek igen színvonalas al-
kotások, tematikusan gazdag és változatos ábrázolást alkalmaznak, a figuralitás is 
fontos szerepet játszik kifejezőeszközeikben. Mindegyikük valamilyen mértékben az 
emblémahagyományhoz tartozik, mivel kép és szöveg többszörösen összetett jelenté-
sét alkalmazza. (Erősen kapcsolódik az emblematikához a 10., 12., 35., 36., 38. met-
szet.) Minden kép két részre osztható: a felső mezőben látható a tondó alakú metszet, 
amelynek latin és német nyelvű körirata van. Az alsó mezőben pedig latin és német 
nyelvű inscriptio olvasható, a német a latin nyelvűnek magyarázata, kibővítése, de 

értelmezésük a képre is vonatkozhat. A tondó alakzatban belül foglal helyet egy 
szív alakú képmező, amelyben a metszetek meghatározó látványelemei láthatók.21 
A tondó körirata ugyancsak interpretatív kapcsolatban van a képi elemekkel, így 
többszörösen összetett jelentés képződik. 

Viszonylag sok – hét – metszet kapcsolódik a jegyesmisztikához, annak a gondo-
latkörnek kifejezői. (13.: De spirituali conjugio Christi et animae. Animarum spon-

Exercitium Pietatis quotidianum quadri-partitum. Editio emendatior [...] Accesserunt de novo 
figurae aeri incisae, Lipsiae, Sumtu Davidis Fleischeri, 1699.  

21   Ebben a vallásos emblematikában igen gyakori volt a szív alakú képmező, vö. Karl-August Wirth, 
Religöse Herzemblematik = Das Herz 2 Im Umkreis der Kunst, Hrsg. von Ernst Boehringer, 
Biberach an der Riss, Tomae, 1966, 63–105.

3–4. ábra. A jegyesmisztika ábrázolásai (1699)



276

sus Jesus, 16.: De spirituali piorum refectione, 17.: Insequar hoc signum, testem quod 
monstrat amoris, 23.: De Ecclesiae dignitate. Christi est Ecclesia sponsa, 31.: De sui 
abnegatione, 41.: Fundamenta Christianae patientiae, 50.: Surge amica mea.) 

Mindegyik metszet Jézust és Jézus menyasszonyát ábrázolja, utóbbi változó jelen-
téskörben értelmezhető: olykor az egyház, legtöbbször azonban a Megváltóhoz for-
duló, utána vágyakozó, rátaláló lélek jelenik meg. Ikonográfiailag ezt Jézus dicsfényt 
sugárzó alakja és egy királynői figura jeleníti meg koronával a fején, uralkodói pom-
pába öltözötten. Szinte mindegyik textuálisan és ikonográfiailag is az Énekek éne-
kéhez kapcsolódik, innen a jegyespár és a nász ábrázolásának más és más változata. 
A 31. metszet különösen figyelemreméltó és talán képi megoldását tekintve szokatlan 
is: Jézushoz simul szorosan a koronás női alak, akit az gyöngéden átölelve tart. 

A tondó szövege: Seine lincke Hand lieget unter meinen Haupt und sein Rechte 
hertzet mich hohelied. Sal. 2 v 6 Laeva eius sub capite meo. A kép alatti szöveg: Hanc 
animae requiem quesivi, Christe dedisti?/ Manserosi Tecum, Basia dextra dabit./ Bey 
dir Jesu, hab ich Rast,/ Will auch bey dir bleiben,/ Deine Rechte mich umbfast,/ 
Nichts soll mich vertreiben. Szcenikailag különböző jelenetek, figurák ábrázolják 
a legtöbbször allegorikus jelentésű témát. A kötetben ez a metszetcsoport erőteljes 
hangsúlyt kap, a verbális jelentés tartalmait vizuális eszközökkel fejezi ki, vagy ép-
pen erősíti fel. Ezekben az esetekben a kép jelentése még erőteljesebben hangsúlyoz-
za, kiemeli a jegyesmisztika jellemzőit, mint a közvetettebb szöveg. Ez meglehetősen 
nehéz feladat elé állította a metszet készítőjét, hiszen olyan sajátos jelképrendszert 
kellett teremtenie, amely erősen elvont tartalmakat közvetít. (Az 1745-ös magyar 
kiadás illusztrációi ikonográfiailag alig jelenítik meg a jegyesmisztika – Brautmystik 
– jelentésköreit, bár a XV. elmélkedéshez csatlakozó metszet ikonográfiája áttétele-
sen erre utal a jegygyűrű és a szárnyas, lángoló szív képével, inscriptiója közvetlen 

5–6. ábra. Jézus és meny asszonyának
ábrázolása (1699)
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megidézése a Jézus-szerelemnek: El jegyzett magának 
draga Völegényem,/ Kinek szerelmében van minden 
reményem,/ Ég szivem s fel készült szárnyal igyekezik/ 
Édes öleiben oh mikor érkezik.) 

A XXXIV. meditáció (De studio verae humilitatis. 
Quid homo? Quid bulla? Nihil sunt.) illusztrációja 
nagy valószínűséggel az 1745-ös magyar kiadás egyik 
ikonográfiai forrása, legalábbis ötletadó alapja volt. 
(A magyar kiadásban ez az első meditációhoz csatla-
kozik.) Az ember semmiségének buborékhoz való ha-
sonlítása jelenik meg a képi ábrázolásban (amint ez 
a szövegben is kifejeződik: bulla); balra alul egy ülő 
gyermek látható, aki egy csövön buborékokat ereget. 
A szöveges elemek azonban erre csak közvetetten utal-
nak. A tondó körirata így szól: Quid superbit terra et 
cinis. Was erhebt sich doch der Mensch der doch Staub 
u. Asche ist. Az alsó mezőben sincs közvetlen utalás a 
képi ábrázolás leleményére, a feliratok szövege a kö-
vetkező: Fac ut perpendam quid sim, 
post pauca futurus/ tempora quidque 
ego sim: pulvis et umbra, nihil. Hilff 
Herr Jesu daß ich auch/ möge stets 
betrachten/ daß ich sey Staub, Erd, 
ein Rauch, / drumb mich nicht selbst 
achten. A magyar kiadásban sokkal 
közvetlenebb utalás van a buborék-
motívumra a kép inscriptiójában, kép 
és szöveg szorosabban kapcsolódik, 
de hangneme is erősen eszkatologi-
kus jellegű. Ezt fejezi ki egy hatalmas 
– nyilván a poklot jelképező – szörny 
feje, lángot lövellő szája és a térdelő, 
buborékot fúvó fiú, akinek bal térdén 
egy koponya látható: Gyermeki bu-
borék e Világi élet,/ Mérő serpenyővel 
eljő az Ítélet,/ Pokol tüze füstye lész 
jutalom bére,/ A’kinek nem kellett a’ 
Váltságnak vére.  

A Wahres Christentum  illusztrált  
kiadása is hatalmas karriert futott be, 
amint azt megtudhatjuk Dietmar Peil 

7–8. ábra. Buborékot fúvó fiú 
(1699, 1745)
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tanulmányaiból.22 Ennek bibliográfiája alapján 1800-ig kilencvennyolc illusztrált ki-
adásról tud a kutatás. Igaz, ebben Gerhard megelőzte Arndtot, mert már 1665-ben 
napvilágot látott az MS első illusztrált editiója, Arndt könyve viszont csak 1678-ban 
indult útjára. Ebben ötvenhat embléma látható: a kép alatt verses inscriptio, felette 
ugyancsak egy verssoros cím, összefoglaló értelmezés. Ez megfelel a reneszánsz gyö-
kerű emblémák hármas szerkezetének. A 17. századra már jelentős teoretikus hát-
térrel rendelkezik a vallásos emblematika (Herzensembleme), legfontosabb szerzői 
Georg Philipp Harsdörfer és Johann Michael Dilherr. A nyolcvanas évektől kezdve 
nemcsak a kiadások szaporodtak, hanem az emblémákat is egyre bonyolultabban 
variálták, újabb és újabb ikonográfiai megoldásokat alkalmaztak. Elmagyarázzák, 
hogy a képekkel a testnek és a léleknek is kedveznek, a szemnek és az elmének, lélek-
nek egyaránt szól kép és szöveg, abban egyaránt gyönyörködnek: „Und zwar flugs 
auff dem Blatt des Sinnbilds, daß die Augen des Leibes und Geistes sich zusammen 
daran ergötzten.”23 Természetesen egyik fontos kiadványa volt a hallei pietizmusnak 
az illusztrációkkal ékesített Arndt-mű, így a Weisenhaus is kiadta Francke ösztön-
zésére és támogatásával, újabb metszetekkel és előszóval. 72 emblémát tartalmazó 
hallei kiadásáról is tudunk a 18. század közepén. Az ikongráfiai újítás olyan fontos 
volt a kiadók számára, hogy már a címben bejelentették ezt a tényt: Neue Auflage 
mit Kupfern, neue Auflage mit Figuren, mit neuinventierten Kupfern. Az 1679-es ki-
adás azért különleges, mert a képek verses inscriptiói Angelus Silesius Cherubinischer 
Wandersmann című kötetéből származnak. 

Az újabb és újabb kiadások más és más képeket tartalmaznak, de időről időre 
megfogalmazzák, hogy a képek a lelki megértés és elmélyítés fontos eszközei, ame-
lyek a lelki épülésnek és a gyönyörködésnek is serkentői. A lelki igazságot velük, azo-
kon keresztül az olvasó annál jobban megragadhatja és elképzeli, olyan benyomást 
tehetnek rá, hogy a gyógyító tanításra mindig könnyen újra visszaemlékezhet: „Aus 
noch wichtigern Gründen hat man sich verbunden geachtet, ganz neue Sinnblider zu 
dieser neuen Ausgabe erfinden und stechen zu lassen, und sie so einzurichten, damit 
der Zweck der Erbauung dadurch desto besser befördert werden möge. Zu dem Ende 
sind sie so eingerichtet worden, damit sie die vorgetragenen geistlichen Wahrheiten 
dem Leser begreiflicher vorstellen und von denselben einen solchen Eindruck machen 
mögen, daß er sich der heilsamen Lehren an denselben leicht wiederum erinnern 
könne.”24 Tehát a kép a kegyesség elmélyítésének és az emlékezésnek, felidézésnek 
is hatékony eszköze; úgy is nevezik azokat: mit erbaulichen Sinnbildern. Az 1721-es 
hallei kiadás már az eddig szokásos metszetekről és képekről beszél előszavában: 
„Auch sind die in den grossen Octav-Editionen bishero gewöhnliche Sinn-Bilder und 
Kupfer [...].”25 A 18. század elejétől a Wahres Christentum 4. könyve egyre gyakrab-
ban kap fiziko-teologikus magyarázatot, aminek új ikonográfiájú képkiegészítései 

22   Vö. Dietmar peil, Zur Illustrationsgeschichte von Johann Arndts ,Vom wahren Christentums’. 
Mit einer Bibliographie in Archiv für Geschichte des Buchwesens 18, 1977, 963–1066; uő, Zur 
,angewandten Emblematik’ in protestantischen Erbauungsbüchern. Dilherr–Arndt–Francisci, 
Beihefte zum Euphorion 11, Heidelberg, 1978. 

23  peil, 1977, 973.
24  Uo., 1010.
25  Uo., 1034.
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születnek, ezek lassú távolodást mutatnak az emblematikus hagyománytól. Az is fi-
gyelemre méltó adat, hogy a 18. század elejétől egyre csökken a hagyományos emblé-
máskönyvek száma német földön, ugyanekkor viszont a kegyességi irodalom – benne 
az Arndt-kiadványokkal – egyre inkább intenzívebben használja ezt az ikonográfiai 
hagyományt illusztrált könyveiben, mondhatni az emblematika igazi hatákony spiri-
tuális környezete a pietizmusban lelhető föl.26 

A Wahres Christentumnak 98 illusztrált kiadása jelent meg 1800-ig, amelyben 
azonban nemcsak a képek alakultak korszakról korszakra, követve a képzőművésze-
ti stílusváltásokat, de szövegállománya is módosult olykor. Gyakori az a kiadványtí-
pus, ahol az Arndt-mű mellett Tauler-válogatás olvasható, többször találkozunk 
Kempis Tamás De imitatione Christijének részleteivel, sőt egy esetben Paracelsus és 
Weigel is kiegészítő szerepet kap.

Visszatérve Gerhardra: latinul kiadják többször Angliában, Hollandiában, Fran-
ciaországban, a legtöbbször Németországban, de viszonylag gyakori a kétnyelvű kia-
dás is ezekben az országokban. Sok helyen rövidített, kivonatos kiadásról is tudunk. 
(Ilyen Vásonyi Márton 1711-es Halléban megjelent kivonata: RMK I. 1784.)27 

Gerhard műve jelentős szerepet játszott a 17. század teológiai képzésében, 
Oxfordban és Cambridge-ben is nagyra becsülték, legtöbbször itt adták ki. A refor-
mátusoknál a berni Wilhelm Fabry, a deventeri, majd franekeri Nicolaus Wedelius, 
Heinrich van Diest, Abraham Scultetus, Otto Werdmüller munkássága és művei bi-
zonyítják Gerhard jelentős hatását. 

26   Uo., 1015: „Während die Phasenverschiebung gegenüber der Gesamtbuchproduktion und der 
Produktion theologischer Werke aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl illustrierter Arndt-
Ausgaben erklärt werden könnte, scheint der Unterschied zur Emblembuchproduktion signifikant 
zu sein: die Belibtheit der Arndt-Embleme erreicht ihren Höhepunkt, während die Produktion sons-
tiger Emblembücher in Deutschland schon längst »auf dem absteigenden Ast« ist. Diese Divergenz 
könnte viellecht mit dem massiven Einfluß des Pietismus um 1730 begründet werden, zählte Arndt 
doch zu den Lieblingsautoren der Pietisten.” A statisztika számai szerint a legtöbb illusztrált Arndt-
kiadás 1731–1740 között jelent meg német kiadóknál, 1770 után lassú csökkenés indul el. 1800 
körül nullára csökken a szám, majd csak 1851–1860 között jelenik meg egy, az előzőt messze el 
nem érő kulminációs szakasz.

27   Már 1617-ben elkészül első svéd fordítása, amit még öt követ. 1619-ben jelenik meg Prágában az 
első cseh nyelvű átültetés, ezt még kettő követi a 17–18. században. 1611-től folyamatos, a 17–18. 
században igen erős az angol nyelvű recepció, hiszen huszonkilenc kiadás követi egymást 1860-ig, 
ezek között találunk egy amerikait is. Meglepően intenzív az izlandi nyelvű recepció: összesen ti-
zenkilencszer jelent meg a szigetországban Gerhard műve. Dánul tizenegyszer adták ki 1614-től a 
19. század végéig. 1680-ban kezdődik a finn kiadások sorozata, az utolsó, a tizenötödik: 1995-ből 
való. Svájcban és Franciaországban is kiadják franciául 1623-tól hét alkalommal. Különlegesnek 
mondható az 1710-ben induló orosz nyelvű kiadások sora, a kilencedik 1876-ban látott napvilágot. 
Hollandul négyszer, lengyelül ötször került az olvasók kezébe a 17–19. században. Ugyancsak kü-
lönlegesnek mondható a két észt kiadás a 19. századból és a két rétoromán, amelyek közül az első 
már 1686-ban megjelent. (Steiger még olasz, görög és arab nyelvű átültetésekről is tud, bár ezeket 
– nagy szomorúságára – 2000-es kritikai kiadásáig nem tudta kézbe venni.)
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3.

A magyar Gerhard-recepció ehhez a hatalmas méretű német kontextushoz kapcso-
lódik.28 Ebben a nemzetközi mezőnyben szemlélhetjük a magyar kiadás- és recep-
ciótörténetet. Steiger erről is meglehetősen pontos információkkal rendelkezik. Tíz 
magyar kiadásról tud, első Zólyomi Perinna Boldizsáré 1616-ból, amit Aach (Ács) 
Mihályé követ 1710-ből. Új fejezetet nyit Inczédy József munkája, ebből az első 
1745-ben látott napvilágot Liliomok völgye címmel. (Év nélküli kiadása is volt: va-
lószínű, ez is 18. századi.)29 Inczédy fordítása tíz metszetet tartalmaz, ezekről nem 
tud Steiger bibliográfiája, pedig nyilván jelezte volna ezt a tényt, ahogyan ezt má-
sutt megtette; bizonyára nem autopszia alapján jutott adatai birtokába.30 Egyáltalán 
nem csodálkozhatunk a Gerhard-hatás viszonylag erőteljes hazai érvényesülésén, 
amely az Arndt-recepciót is meghaladja. 18. századi elterjedtsége pedig a prózai 
kegyességi műfajok között biztosít neki kiemelt jelentőséget, hiszen 1616-tól hét 
Gerhard-kiadás látott napvilágot magyarul a 18. század utolsó harmadáig. A ku-
tatás további feladata azt kideríteni, milyen lehetséges ikonográfiai összefüggések 
voltak a német és magyar kiadások között.31

A 17–18. században pedig a nagy protestáns teológiai rendszerek erős változáson 
mentek keresztül Magyarországon is (ortodoxia, puritanizmus, pietizmus), ez azon-
ban nem csökkentette a Gerhard-művek elfogadottságát. Kérdéses, hogy az egyes 
korszakok milyen mértékben igazították saját teológiai jellemzőjükhöz a Gerhard-
művekben kifejeződő kegyességi tartalmakat, vagy azok viszonylag változatlanul 
jelentek meg az egymást követő kiadványokban, és nem igazodtak (érdemben nem 
igazították) a teológiai kontextus éppen aktuális, meghatározó jellemzőihez. Akár 
a viszonylagos változatlanság, akár a megfelelési-átalakítási kényszer kérdések so-
rozatát veti fel, amelynek lényege a kegyességi irányzatok és teológiai rendszerek 
szinkróniáját vagy aszinkróniáját, vagy feszültségét, egyensúlyát kell hogy értelmez-
ze. Különösen a 18. századot tekintve egyelőre erre nehezen tudunk válaszolni, hi-
szen a kálvinizmuson belül ekkor már erősen hat a teológiai racionalizmus, észszerű 

28   Bibliographia Gerhardina 1601–2002 Verzeichnis der Druckschriften Johann Gerhards (1582–
1637) sowie ihrer Neuausgaben, Übersetzungen und Bearbeitungen, Bearb. und hrsg. von Johann 
Anselm steiger unter Mitwirkung von Peter fiers, Doctrina et pietas Abteilung I Johann Gerhard-
Archiv Band 9, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2003. 

29   A kiadások sorrendben a következők (a címet csak az első kiadás esetében tüntetjük fel, mert az 
csaknem mindegyikben azonos: Liliomok völgye, melyben a földi gyönyörűségekhez talál [...] 
lelkét meg-élesztő liliomokat, Az-az ötven szent elmélkedések, melyek kegyes léleknek elégsé-
ges vigasztalást nyujtanak) : 1. Szeben, Barth János, 1745, 244; 2. Kolozsvár, Páldi Ny., 1754, 
364; 3. Szeben, [s.n.], 1754, 376; 4. Kőszeg, Református Egyházközség Nyomdája, Ludvig Jakab, 
1764, 352; 5. Az reformáta ekklésián lévőknek hasznokra ujonnan ki-nyomtattatott, Posonyban, 
Landerer Mihály költségével, 1774, 372; 6. A’ Reformáta Ekklésián lévőknek hasznokra, Posony, 
Pest, Landerer, 1794, 376; 7. Posony, Pest, Landerer, 1804, 372. 1839-es kiadást is emlegetnek 
könyvtári katalógusok, de még erről nem sikerült meggyőződni.

30  steiger, 2000, 702, 705.
31   kNApp Éva, tüskés Gábor, Irodalmi emblematika és emblémarecepció Magyarországon 1564–

1796, Magyar Könyvszemle, 1995, 143–164, kNApp Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon 
a XVI–XVIII. században: Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez, Budapest, 
Universitas Kiadó, 2003, 14, 109. 
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orthodoxia (vernünftige Orthodoxie), fiziko-teologizmus, különösen az előbbi: a ke-
gyességi hagyományok jelentős részét erős kritikával szemlélte; a zajló folyamatnak 
meghatározó regionális sajátosságai lehettek, amiben az erdélyi környezet markán-
san elkülönülni látszik. Inczédy munkája ebbe a környezetbe illeszkedik, sajátossá-
gai onnan magyarázhatók. A 17. század hazai protestáns vallásos irodalmában a 
doctrina veritatis és a praxis pietatis egyensúlya feltétlenül jellemző. Megfért benne a 
scientia rerum divinarum és a doctrina Deo bene vivendi. „Az ortodoxia igehirdetése 
az embert, az egyént csaknem kizárólag a számonkérő Istennel szembesítette, míg a 
kegyes élet igényét érvényesítő prédikáció és más kegyességi műfajok elsősorban a 
megváltó Istennel, az új életre szülő Jézus Krisztussal.”32

A hazai Arndt- és Gerhard-recepcióban fontos szerepet játszott Huszti Szabó 
István, erről a tevékenységéről nemrégiben Font Zsuzsa értekezett.33 Huszti Kolozs-
váron adta ki 1698-ban Johann Arndt Paradisgärtlein című művének fordítását 
Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes Paradicsomkertecske címmel. (RMK I 
1524) Ajánlása szerint „Egy Méltóságos Aszszony akaratjából”, vagyis azt II. Apafi 
Mihályné Bethlen Katának ajánlotta. Az Égre kézen fogva vezető kalauz című műve 
már Debrecenben jelent meg 1705-ben, ez a katolikus Giovanni Bona Manuductio 
ad coelum című művének fordítása (RMK I 1701). A kortársak – vagy az elődök – 
között számos példát találunk arra, hogy orvosok lesznek meditációk írói, fordítói, 
kiadói, egyáltalán ennek a kegyességi műfajnak jeles képviselői. Minden bizonnyal 
a hallei spirituális-intellektuális hatások következménye, hogy Huszti Szabó az it-
teni pietisták által nagyra becsült és propagált, elődjüknek tekintett Arndt művét 
adta ki. Font Zsuzsa véleménye szerint Huszti kapcsolatban lehetett radikális pietis-
ta körökkel és szerzőkkel, mindez befolyásolhatta fordításainak kiválasztásában és 
elkészítésében.34 Huszti az Arndt-fordítás végén szereplő Szent Bernát-himnuszt nem 
fordítja le, viszont szerepelteti Johann Gerhard MS című művének 28. meditációját: 
Közönséges kegyes és Istenes életről való régulák. (Juhász Levente összevetése szerint 
ez nem egyezik meg Zólyomi Perinna Boldizsár fordításával, vagyis Huszti készíthet-
te azt is.) Bél Mátyás – némi javítással – újból kiadta 1724-ben Nürnbergben Huszti 
Arndt-fordítását.35 Igazat adhatunk Font Zsuzsának: „Huszti Szabó István szándéka 
esetében tehát inkább az érdeklődés irányultságára érdemes figyelnünk és első ren-

32   Vö. dieNes Dénes, „Mellyeket én az én Uram Jézus Krisztusomtól tanultam [...]” A református 
kegyesség jellemző vonásai a 18. században Magyarországon, Sárospatak, 2002, 30, 35.

33   foNt Zsuzsa, Erdélyiek Halle és a radikális pietizmus vonzásában, Szeged, 2001. Huszti külföldi 
tanulmányai után hazatérve II. Apafi Mihály feleségének, Bethlen Katának lett az udvari orvosa. 
Pártfogójának bécsi száműzetése után Debrecenben a Kollégium fizikatanára és városi orvos lesz, 
1704-ben hadi orvosként csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez, diplomáciai feladatokat is ellátott.

34   foNt, 2001, 137: „De a tapasztalati természettudományok és a vallási megújulásért együtt mun-
kálkodók hallei mintája is Huszti előtt állhatott. Hallei tanára: Friedrich Hoffmann a halberstadti 
radikális pietista körökkel is jó kapcsoltokat tartott fenn. Bona kardinális írása sem idegen a hallei 
törekvésektől, itt gyakran adtak ki olyan Arndt-kiadványokat, amelyek tartalmaztak válogatást 
Tauler vagy Kempis Tamás műveiből.”

35   Amíg a hazai Arndt-kiadások nem tartalmaztak illusztrációkat, Bél Mátyás 1724-es nürnbergi ki-
adványa hat emblematikus képet közöl. Vö. kNApp, 2003, 109, a 18. melléklet bemutat innen egy 
illusztrációt. Nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy ezek az illusztrációk is valamely német 
Arndt-kiadásból származtak.
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den arra a mégiscsak feltűnő jelenségre, hogy a magyar nyelvű Arndt-recepció [...] 
a reformátusok körében kezdődik. Ez beleillik a század végén kezdődő folyamatba, 
amelynek során a református építő irodalom egyre több felekezeten kívüli szerzőt fo-
gad be [...]. Nem érdektelen, hogy ezeket a könyveket önálló elmélkedő szövegeket, 

imádságokat író főrendű asszonyoknak, Bethlen Katának és Zay Annának ajánlotta. 
Bizonyosan állíthatjuk, Huszti a korai időszakban Halléban tanuló magyar reformá-
tusok csoportjában azok közé tartozott, akiket a hallei pietizmus által előtérbe állí-
tott, személyes – és eredetileg nem intézményes – vallásosság megérintett, s a kevesek 
közé, akik erre a hatásra irodalmi működéssel válaszoltak.”36 

Az elmondottakat azzal egészíthetjük ki, hogy Huszti működése részben a Gerhard-
recepció új fejezetét is jelenti, ugyancsak református közegben. A szerző spirituális-szel-
lemi arculatát formálhatta az erdélyi környezetben erősen érvényesülő szász pietista 

36  foNt, 2001, 137.

9–10. ábra. Bél Mátyás Arndt-kiadásának (Huszti Szabó István fordítása) metszetei, 1724
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értelmiség, aminek izgalmas bizonyítéka, hogy 1709-ben megjelent Nagyszebenben 
Andreas Teutsch német fordításában és előszavával Kempis Tamás Imitatio Christije, 
az első magyarországi protestáns kiadása: Nachfolgung Christi.37 (Megjegyzendő, 
hogy ekkorra már másfél évszázada – 1531 óta – jelen van a német protestantiz-
musban Kempis műve.) Johann Arndt 1605-ben átdolgozta az Imitatio Christit, de 
Teutsch Imitatio-kiadása nem Arndt szövege, forrásait megnyugtatóan még nem tár-
ta fel a kutatás. 1727-ben és 1733-ban Gottfried Arnold adja ki a Nachfolgungot 
Lipcsében, mindkét esetben – nevének említése nélkül – Teutsch 1709-es fordítását 
adja közre, vagyis tulajdonképpen Arnold vette át Teutsch szövegét.38 

4.

A 18. század elején a magyar Gerhard-recepciónak már van két fontos kiadvá-
nya az 1740-es évekből. 1742-ben jelenteti meg Lipcsében Miskei Ádám evangélikus 
pap Gerhard-fordítását: Ama gonosznak minden tüzes nyilait meg oltható hitnek 
paissa, avagy [...] lelki vigasztalásokkal tellyes könyvecske, Lipsiaban.39 Az előszó-
ban Miskei megnevezi a szerzőt, elmondja, hogy latin eredetiből fordított: „[...] ama 
boldog emlékezetű Szent irás magyarázó nagy Doctor Gerhard János az Isten vi-
tézkedő Anya szentegyházának egy erős Bajnokja ’s hűséges igaz tanétója [...] imé 
kegyes Olvasó, én is deák nyelvből a’ mi nyelvünken elődbe terjesztem.”40 Az előszó 

37   [Thomas kempis] Nachfolgung Christi, Wie man alle Eitelkeit dieser Welt verschmähen und 
Christo Jesu folgen solle. Durch den Gottseeligen und Geistreichen Thomam von Kempis 
geschrieben; Denen Liebhabern und Nachfolgern Christi zu Beförderung eines Christlichen 
Lebens übersetzt und herauszgegeben, Hermannstadt, Druckts Michael Helzdörffer, 1709. 
RMK II. 2392 Ez a kiadvány jól illeszkedik a németországi szemlélethez és gyakorlathoz, amit külö-
nösen az Arndt-kiadások követtek sűrűn Tauler- és Kempis-szövegközlésükkel. Teutsch terjedelmes 
előszavában megemlékezik még a korábbi magyar nyelvű katolikus Kempis-fordításokról (Pázmány 
Péter, Vásárhelyi Gergely) is. Vö. foNt, 2001, 97–112.

38   foNt, 2001, 100–107. A német pietizmus szerzői közül a 17. század végén Szenci Fekete István 
fordította magyarra Heinrich Müller (Arndt és Gerhard hatásait is mutató) meditációs könyvét, 
legújabban erről – és a pietista meditációról általában – ír fAjt Anita, A német protestáns kegyesség 
nyelve magyarul? Szenci Fekete István Lelki nyugosztalóórák című fordításának elemzése = Nyelv, 
lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. gáBor Csilla, koroNdi Ágnes, luFFy 
Katalin, tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 
2013, 80–92.

39   Miskei Ádám (1695–1774) evangélikus esperes. Tanulmányait dunántúli iskolákban, majd Eperjesen 
végezte. 1717-től rektor Alsóságon, 1729-től lelkész Kemenesszentmártonban. Innen a vértelen el-
lenreformáció elűzte, 1733-tól Nemesdömölkön lelkész, majd ugyanitt esperes.

40   miskei, 1742, Elöl Járó Beszéd: „Hogy ennyi ellenséggel kell a’ jó hitű embernek hartzolni, tudta 
azt rész szerént az Isten igéjéből, ’s rész szerént maga példájából ama boldog emlékezetű Szent Irás 
magyarázó nagy Doctor Gerhard János az Isten vitézkedő Anyaszentegyházának egy erős Bajnoka 
’s hűséges igaz tanétója, azért másoknak-is kiván használni, ezen lelki hartzban tusakodó hiveket, 
a’ mint életében élő szavaival, ugy drága szép irásival-is kivánta oktatni, miképpen hartzoljanak és 
gyözedelmeskedjenek. Mint hogy pedig az ördög a’ fő ellenség, kiváltképen a’ halálos betegségben 
ostromolja a’ hiveket, tudván hogy akkor az ember az idő és örökké valóság közt áll, az idő már 
el-múlt, az örökké valóságnak pedig véghetetlen határai hátra vagynak, s’ ha akkor azt el ejtheti, 
örökké való rabjává teheti, azért a’ boldog emlékezetű tanétó ezen halálos betegségben történhető 
késértetek ellen az Isten igéjéből szép vigasztalásokat, öszve szedegetett, s azokat ezen lelki hartzban 
tusakodóknak általhathatatlan Pais gyanánt ajánlott s’ eleikben tett, mellyel a’ gonosznak minden 
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dátuma 1742. június 1., „Nemesdömök”. Munkáját szükségesnek gondolja a kísér-
tések ellen, minden elmélkedést hat-tíz-tizenkét soros verssel fejez be. (Ezek változó 
metrumúak, általában heterorímes, heterometrikus formájúak.)41 Különösen majd a 
halálra készülők forgathatják haszonnal, hogy ne erőtlenedjenek el, ha a kísértések 
ólálkodnak körülöttük. A versekre azért van szükség, hogy azokat korábban köny-
nyen meg lehet tanulni, emlékezetbe vésni, nyelvileg gazdagabbak, amit akkor is 
feleleveníthetünk, ha már a betegségek és más kísértések ólálkodnak körülöttünk. 
A könyörgések-meditációk fokozottan alkalmazzák a képszerű, tropologikus nyel-
vet, erősen ritmizáltak: a rímes próza elvei érvényesülnek legnagyobb részben. 

Mutatványképpen idézzük fel a XLIV. Késértet részletét, amely a feltámadás értel-
mezésére vállalkozik. A feltámadás a „mi okosságunk számára” ugyan nehezen meg-
ragadható, azonban ha a természetet figyelmesen szemléljük, nap mint nap előttünk 
zajlik annak folyamata, a természet annak újabb és újabb változatait érvényesíti. Az 
önmagát megújító természet bámulatosan gazdag eseményei állandóan ezt tudatosít-
ják bennünk. Pusztulás, keletkezés, fogyás, szaporodás, sötétedés, megvilágosodás 
végtelen folyamata van körülöttünk a teremtő akaratából. Mikro és makro termé-
szeti jelenségek (csillagok, Nap, Hold, éjjel, nappal, füvek, virágok, gyümölcsök, 
magvak) sokasága jelenik meg egy hatalmas körforgás részeként, amit emelkedett 
enthusiasmussal, erős tropológiával ábrázol, nyelvi erővel, ami nagyon hasonlít a fi-
ziko-teologizmus rajongó természetábrázolásához. Annyiban is hasonlít a fiziko-teo-
logizmus látásmódjához, hogy a természet a teremtő akarat és bölcsesség lenyűgöző 
színtere, végtelen gazdagságával és nagyszerűségével annak állandó visszaigazolása.42 
Eljárását színezi a bibliai hermeneutika hagyományának alkalmazása, a quatuor sen-

tüzes nyilait meg olthassák s gyözedelmeskedvén a’ boldog halál után az életnek koronáját is el 
nyerhessék. [...] Kinek midőn ez idvösséges munkáját látnám, méltónak itéltem [...] a’ mi Anyai 
nyelvünkre fordétani s minden vigasztalás után versből álló buzgó fohászkodással meg toldani, 
hogy azt még egésséges korokban is olvasgatván meg-tanulnák, miképpen kelletnék nékik halalos 
betegségben a’ lelki késérteteket, mint annyi lélek sebesétő tüzes nyilakat meg oltani, az ellenséget 
meg győzni [...]”. Többet nem árul el a forrásáról, milyen kiadásból dolgozott, mikori kiadás az. 
A fordított Gerhard-mű: Exercitium Pietatis quotidianum quadri-partitum [...]. Azt is valószínű-
síthetjük, hogy a szerző ismerte ifj. Ács Mihály 1710-ben kiadott Gerhard-fordítását, indokolt lenne 
a két munka párhuzamos vizsgálata, ettől azonban most el kell tekintenünk. Filológiai alaposság 
nélkül is megállapítható, hogy Miskei merőben más prózapoétikai elvek szerint fordított, mint Ács 
Mihály: bőségesen alkalmazta a rímes próza eszközeit, Ács pedig nem.

41   Találunk közöttük 6/6/7 szótagszámú sorokból álló versszakot, amit aligha tekinthetünk vélet-
lennek, mert következetesen alkalmazza a Balassi-strófa variánsát: 144–145: „Mértéktelenséggel 
vallom s’ más bűnömmel /rövédétem éltemet,// ’S meg érdemlem méltán hogy Isten igazán/ földben 
vesse testemet:// Ez élet földéről, én feleim közül/ el törüljen engemet; // De bűnömet bánom, szi-
vem szerént szánom,/ botsásd meg Jésusom// Ki örök életem vagy egy reménységem/ ’s Atyád előtt 
egy jussom:// Add halálod által innét ha viszsz által, / életem hoszszabbuljon.” Szabályos a két 
Balassi-strófa metruma, csak tipográfiailag nem különíti el azokat a szerző: 6/67, 6/67, 6/67; 6/6/7, 
6/67, 6/67, amint a rímképlete is kifogástalan: aab/ ccb/ ddb// aab/ ccb/ ddb. Itt is, de más esetek-
ben is kisért a tudatos strofikusság elvének hiánya, vagy csak „helykímélő” szempont érvényesül a 
 versszakok tagolás nélküli egybeírásánál.  

42   Vö. imre Mihály, Küzdelem a fiziko-teologizmus örökségével - Szőnyi Benjámin öregkori műve 
(Istennek trombitája, 1790–91.) = uő, Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–
18. századi protestantizmus irodalmáról, Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 
2012 (Nemzet, egyház, művelődés, 7), 393–433.
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sus szerint az allegorikus és anagógiás jelentésszint felhasználása. „Hiszen a’ termé-
szetben a’ mi jövendő feltámadásunknak külömb külömb tüköri tétetnek előnkbe 
[...] A’ ki azért a’ meg hólt és rothadt magokat meg elevenéti, mellyek által e’ világ-
ban élhess, sokkal inkább fel támaszt tégedet, hogy örökké élhess. A’ világosság min-
den napon meg halván, ujonnan fénlik, és a’ setétség hasonlóképpen el mulván, ismét 
helyére áll. Az el nyugodott tsillagok meg ujjulnak, az idő, a’ hol el mulik, ismét el 
kezdődnek. A’ gyümöltsök el fogyván, még ismét viszsza jönnek, a’ magok másként 
nem, hanem ha ha meg rothadnak és el oszlatnak, bővebben teremnek. Mindenek el 
veszvén tartatnak meg, mindenek az el veszés után ujjittatnak meg. A’ nap világa az 
étszakában meg hal, és a’ setétségben minden felöl el temettetik, a’ világnak akkor 
minden ékessége gyászszal bé boríttatik, és minden dolog meg feketéttetik, minde-
nek hallgatnak, meg büszhödnek, mindenek el ámulnak: Mindenütt akkor minden 
dolgok hallgatásban vagynak. Így az el fogyott világosságot keseregjük, de ismét az 
ékességével és erejével a’ nappal együtt reggel az egészszen e’ széles világnak meg 
elevenedik, az ő halálát az étszakát meg ölvén és ki hasétván, a’ setétséget, úgy mint 
önnen koporsóját magának örököse lévén, mig ismét az étszaka meg elevenedik az 
ő setétségével. Mert ujobban meg gyujtatnak a’ tsillagoknak sugári, a’ mellyeket a’ 
reggeli világosság el oltott vala. Viszsza hozattatnak az égben, mint egy fogyott fé-
nyességek, a’ mellyeket az időnek változása el vitt vala. Ujobban meg ékeséttetnek a’ 
hóldnak tüköri, a’ mellyeket a’ holnapi fogyatkozás öszve tört vala. Viszsza jönek a’ 
telek, nyarak ősz és tavaszok az ő erejekkel, mozgásokkal és gyümöltsökkel. Mert az 
ég is a földet tanítja, minekutánna a’ fákat leveleiktől meg fosztotta, ismét fel öltözte-
ti, a’ virágokat ujobban szép szinnel meg festi, a’ földet füvekkel ujobban bé födi, a’ 
meg emésztett magokat elő adja, s’ nem is adja pedig előbb elő, hanem minekutánna 
meg rothasztja. Tsodálatos dolog az el rontó meg tartó, hogy ujobban elő adja előbb 
el veszi; hogy meg oltalmazza, el veszti, hogy éppé tegye meg sebeséti, és hogy meg 
bővétse előbb meg keveséti. Mert bővebben és szebben adja viszsza, mint sem mikor 
meg rontotta. Bizonyára minden dolgoknak állapatja usorával, el veszéssel, kárral 
nyereséggel fordul viszsza. Valamid vagyon, már volt, valamit el veszesz, ismét meg 
lészen. Mindenek az előbbeni állapotjokra viszsza jönek, a’ mellyek elmennek, azért 
múlnak el, hogy ismét legyenek.”43 

A hagyományos teológiai fogalomrendszer kifejezése a természeti jelenségek bő-
séges felhasználásával „naturalizálódik” és „esztétizálódik”, néhol attól a fogalom-
rendszertől el is tér, más értelmezés irányába halad. Jól látszik ez a módszer a bemu-
tatott szövegrészletben, ahol az átesztétizált természeti jelenségek válnak bizonyító 
argumentummá. A feltámadás értelmezéséhez a természetben ható hatalmas folya-
matok adhatják számunkra a gondolati párhuzamokat és a megértés kulcsát. Csak 
a természetben ható isteni erőhöz hasonlóan érthető számunkra a feltámadás. Ez 
az értelmezői folyamat összegeződik az elmélkedést záró versben: „Az Isten előbb 
le írta azt a’ maga munkáival, mint sem írással: Erejével hirdette előbb, mint beszé-
dével. Előbb el küldötte néked mesterül a’ Természetet, utánna kívánván küldeni 
a’ Profetziai beszédet, hogy könnyebben hinnél a’ Profetziai beszédnek, tanétványja 
lévén a’ természetnek, hogy mindjárt helyén hagynád azt, a’ mit hallasz, mellyet ugy 

43  I. m., 170–172.
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is már mindenütt láthatsz, ne is kételkednél azon, hogy az Isten a’ te testedet fel nem 
támaszthatná, a’ kit tudnál hogy mindeneket viszsza hozhatna. Véled é, hogy ezek 
a példák héjában helyheztettek volna minden dolgokban? Az Istent a természetnél 
erőtlenebbnek itéledé lenni? Sött inkább magadat tekéntsd meg, és te magadban a’ 
fel támadás bizonyos voltát ismérd meg. Gondold meg mi vóltál, mignem lettél? nyil-
ván való dolog, hogy semmi, mert rá emlékeznél, ha valami lettél volna. A’ ki azért 
semmi vóltál, mig nem lettél, ugyan azon semmivé lévén, midőn meg szűnsz lenni, 
miért nem lehetnél ismét valami semmiből ugyan azon Teremtődnek akaratjából, ki 
akarta hogy semmiből lennél. Mitsoda ujság történik rajtad? A’ ki nem voltál, lettél, 
s’ midőn ismét semmivé lészsz ujobban lészsz. Add okát ha lehet, mi modon lettél, 
és azután tudakozzál arról, mi modon lehetsz, és mind azáltal könyebben lehetsz, a’ 
ki már valaha voltál, a’ ki nem lettél nehezebben, midőn még soha nem vóltál vólna. 
Ha az Isten alkotott mindeneket semmiböl, ki hozhatja hát a’ semmivé lett testeket 
is a semmiből. Nyilván meg újjéthat, a’ ki teremtett, mert könnyebb meg ujjétani azt, 
a’ melly már vólt, mint sem azt, a’ melly soha nem vólt. Mennyivel könnyebb meg 
igazétani, mint sem valakinek ujjonnan kezdetét adni. Annakokáért könnyebbnek 
higyjed a’ testnek meg ujjéttatását, mint sem annak ujjonnan való alkudtatását [...] 
azért semmit sem kételkedjél, hanem inkább fohászkodván arról így elmélkedjél:

Mint a’ búzát fekete föld bé föd és meg
rothaszt végre, 

De ismét fel kél ’s lészen zőld, fel emel-
kedik az égre.

Testem lészen ditsőséges mint tsillagok fé-
nyessége

Lészen tiszta ’s egességes, el marad sok be-
tegsége.

Mert hiszem hatalmas Isten még nem 
rövidült kezed,

Mint semmiből teremtettél, ugy testem 
földböl fel vészed,

Bár porrá ’s hamuvá légyen, de hatható
szemmel nézed,

Épen ’s minden hiba nélkül fényes országodba
tészed.”44 

Az erdélyi református Gerhard-recepció kiadványa Makkai Sámuel fordítása, egy 
évvel a Liliomok völgye megjelenése előtt: Kegyességnek mindennapi gyakorlása: 
melly bünökröl való vallástételeket, hála-adásokat, könyörgéseket, és kéréseket fog-

44   I. m., 174–175. Meggondolandó, hogy ez a nyelvhasználat, látásmód, poétikai-retorikai eszköz-
tár mennyiben lehetett forrása majd a 18. század utolsó harmadában megjelenő fiziko-teologikus 
gyökerű, a természetet tárgyává avató bölcseleti költészetnek olyan szerzők esetében, mint Pálóczi 
Horváth Ádám, Péczeli József, vagy később Csokonai Vitéz Mihály.
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lal magában, Kolozsvár, Szathmári Pap Sándor által, 1744. Makkai erdélyi volt, 
Kolozsvárt, majd Oderai Frankfurtban és Utrechtben folytatott tanulmányokat. 
Hosszabb ideig Széken lelkészkedett. A címlapon és az ajánlásban, de a főszövegben 
sem szerepel Gerhard neve, csak ennyit árul el a szerzőről Makkai: „Melly nevezetek-
nek elég hoszszas laistromát szedte egyben egy igen jeles Irás Magyarázó Doktor.” 
(Ajánló Levél)45 Viszont már Bod Péter, Bethlen Kata könyveinek Laistroma leírásá-
ban egyértelműen megjelöli a szerzőt: „B2A Gerhard János könyörgéseit Magyarra 
fordította és ki adta Makkai Sámuel. Kolosv. 1744. eszt. 8. R.” Ezt az információt 
adja tovább Zoványi és veszi át a későbbi kutatás is.46 Makkai Gerhard Exercitium 
Pietatis quotidianum quadri-partitum című művét ülteti át magyarra, akárcsak 
Miskei. Ebben az esetben is célszerű lenne a fordított-átültetett szöveget összevetni 
a forrásával, erre azonban most nem vállalkozunk. Makkai esetében azt sem tud-
juk, hogy milyen nyelvből végezte a fordítást, hiszen az lehetett latin, de német is; 
prózai, de verses változat is. Annyi mindenesetre világosan látszik, hogy Makkai 
erősen átalakította Gerhard művét, abban egyáltalán nem érvényesült a prózavers sa-
játossága, ez csak a verses feldolgozásban jelent meg. A szerző munkáját Wesselényi 
Mária asszonynak – Josika Moses hitvesének – ajánlotta, mert az leánykorában na-
gyon kedvelte a könyörgéseket és imádságokat, amikor Makkai még a Wesselényi 
család papja volt: „[...] mert elöttem van ma-is, minémű szeretettel lett-légyen 
NAGYSÁGOD az Isten beszédéhez és buzgóságos a’ Könyörgésekben még gyenge 
Leány korába, midőn volnék ama’ b. eml. Nagy Uri VESSELÉNYI (sic!) HÁZnak 
Udvari Predikátora, NAGYSÁGODNAK pedig Praeceptora, úgy-hogy méltán szám-
lálhatom NAGYSÁGODAT amaz három Máriákhoz, kiknek a’ Kristushoz való sze-
retetek ditsértetik az Evangyéliomba: méltán mondhatom NAGYSÁGODNAK, a’ 
mit monda Idvezítőnk Magdalenáról: A’ MÁRIA a’ jobb részt választotta, melly 
el-nem vétetik ö töle.” Az egykori tanítvány így lett e mostani kiadás legfőbb anyagi 
támogatója: „Hogy pedig e’ Könyvnek ki-nyomtattatásától Költségét nem kiméllette 
NAGYSÁGOD, azzal Istenéhez ’s Vallásához való szeretetét meg-bizonyította, és a’ 
Magyar Eklésiában Emlékezetét ditséretessé ’s halhatatlanná tette.”47 Az ajánlás két 
szempontból figyelemre méltó. A szerző megítélése szerint a könyörgéseket, imádsá-
gokat mindig újabb és újabb formában kell az emberek kezébe adni, mert különben 
unalmassá válik az számukra, lelki buzgóságuk is ellankad. „Minthogy pedig az em-
berek, ha tsak kétszer, háromszor hallanak vagy olvasnak-is valamelly Imádságot, 
iránta mindjárt megunatkoznak, és bennek meghül a’ buzgóság, a’ mint magunkban 
és másokban-is tapasztaljuk, az újabb újabb formán való Imádságokkal pedig a’ 
45   Makkai művének szövegvizsgálatához a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyv tárának 

D. 240 jelzetű kötetét használtuk.
46  Vö. dieNes, 2002, 109, 144.
47   Vö. pesti Brigitta, „Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli” A magyar nyelvű kegyességi iro-

dalom mecenatúrája a 17. század első felében = Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban 
Prédikáció, meditáció és imádság, szerk. fAZAkAs Gergely, imre Mihály, száraz Orsolya, Studia 
Litteraria, 2013/3–4. LII. évfolyam, 318–340. A szerző megállapításai a 18. századra is érvénye-
sek, különleges szerepet játszik továbbra is a kegyességi irodalom támogatásában a női patronátus, 
amint ebben az esetben is megfigyelhető. A paratextusok gyakran használják a patróna dicséretére 
szolgáló „dicstoposzokat”, amelyek személyes, a vallással kapcsolatos és a mecénási szereppel ösz-
szefüggő topikus elemek. Ezek közül mind a három megtalálható Makkai ajánlásában. 
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léleknek buzgósága éled és nevekedik, azért talám nem tettem helytelen munkát, 
midőn ez Könyörgéseket kivántam a’ kegyes lelkeknek ki-adni.” Ezt az érvet szin-
te változatlan formában megtaláljuk majd a Liliomok völgye előszavában Inczédy 
József indokai között. 

Az ajánlás jelentős része rímes próza, amint az egész munka legnagyobb részben 
ugyancsak rímes próza. Ez a megoldás azt sugallja, hogy a könyörgés-meditáció va-
riábilitásának fontos eszköze lehet a szerző szerint a rímes próza alkalmazása, amely 
voltaképpen új prózai szövegminőséget hoz létre a korábbi gyakorlathoz viszonyítva. 
Ez a szempont azt bizonyítja, hogy a meditáció-imádságirodalom műfaji kánonrend-
szere erősen változékony, spirituális-kommunikációs alaptörekvése megtartása mel-
lett formai, prózapoétikai-retorikai változtatások széles spektrumát alkalmazza. Egy 
részt idézünk az ajánlásból, amely jól mutatja ezt az artisztikus törekvést, jellemző 
szöveggrammatikai és retorikai-poétikai, akusztikai eljárást. Óriásmondatba zsúfolja 
Makkai rendkívül tudatosan mondanivalóját, ahol antitetikus alakzatok, gradatio, 
amplificatio érvényesül, a nyelvezet erőteljesen alkalmazza a tropusokat: „Ugyanis 
a’ kegyes és igaz Hitből származott Könyörgés, Istennel való barátságos beszélge-
tés, és minden háborúkban idvességes segítség, az Égnek kultsa és a’ Paraditsomnak 
meg-nyilása; Isten alatt való létünknek adoja, és Istenhez való fel-menetelünknek 
lajtorjája, óltalmunknak paissa, és követségünknek hüséges hir-mondója; az Égben 
vonó lántz, és az Isten jóságának kútfejéből merítő edény; fegyver az ördög ellen, és 
kőfal a’ szerencsétlenség ellen; el-oszlató szele a’ gonoszoknak, és meg-hozó tsator-
nája a’ jóknak; a’ jó-tselekedeteknek dajkája, és a’ vétkeknek gyöző aszszonya; a’ 
léleknek nagy erőssége, és Istenhez szabados menetele; lelki vendégség és mennyei 
gyönyörűség; a’ meg-szomorodtaknak vigasztalások és a’ szenteknek vigadások; az 
Isten titkainak meg-esmérője és az Isteni ajándékoknak meg szerzője, e’ világnak osz-
lopa és a’ népeknek orvossága, öröme a’szívnek, örvendezése a’ léleknek; kisérője a’ 
kegyelemnek, elöljárója a’ ditsőségnek; ékes kertje a’ bóldogságnak, élő-fája a’ gyö-
nyörüségnek; a lelki-esméretnek ékessége, és a’ kegyelemnek nevekedése; az ördö-
göknek el-üzője és az Angyaloknak engesztelője; ez életnek enyhítése és az hálá-adó 
áldozatnak jó illatú füste; eleve való meg-kostolása a’ bóldogságnak, és megédesítője 
az halálnak.”

A XIII. fejezet A’ Kisértetekben való győzedelemért, és az ördögi intselkedések el-
len való őrízetért könyörög, felépítése jól mutatja a gazdag retorikai-poétikai eszköz-
tárat és annak nagyon következetes alkalmazását. „Belöl félelmek, kivül ütközetek. 
Mivel belöl, kisérteteinek mérges és tüzes nyilaival az ördög sebesíti lelkemet: Kivül 
külömböző szerentsétlenségekkel és leseinek ezer nemeivel fáraszt engemet. Kigyó 
álnok tsalárdságával, oroszlán erőszakos rám rohanásával: sárkány kegyetlen meg 
nyomorításával. A’ Mennyei Seregnek fejedelmével szemben mért szállani, avagy né-
kem közönséges vitéznek kedvezne-é? A’ Főnek nem átallotta magát ellenébe tenni: 
nem tsuda ha a’ titkos testnek erőtelen tagját kivánja el-ejteni? Nintsen bennem sem-
mi erő melly az erös fegyveres ellen meg-állhatna: nintsen bennem semmi böltseség: 
melly ez álnokság mesterének tsalárdságit és hálójit el-távoztathassa. Azért aláza-
tos fohászkodásokkal hozzád folyamodom, kinek hatalmadnak nintsen határa, sem 
böltseségednek száma. Légy segitségül nékem, O Kristus, Juda-béli erös Oroszlán, 
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hogy ezt a’ pokolbéli oroszlánt te benned és te általad meg-győzhessem. Viaskodtál 
és győzedelmeskedtél érettem, hartzolj és gyözedelmeskedjél én-bennem is, hogy a’ 
te erőd végeztessék-el az én erőtlenségemben [...]. Mostan a’ földieknek kivánságát 
sugja belém, hogy a’ fösvénységnek békójába vetvén, az igazságnak útáról eltérít-
sen: néha hiteget a’ bujaságra és gyönyörüségnek szerelmére, majd kevélységet és 
gyülölséget önt elmémbe. Minek elötte a’ bünbe ejtene, azt a’ tollunál könnyebnek, 
a’ levélnél gyengébnek állitja, hogy bátorságra vihessen: majd minekutánna bűnbe 
ejtett, azt az égnél és a’ földnél nagyobnak és az Isten irgalmasságának fontjánál 
nehezebnek kiáltja, hogy kétségben ejthessen.”48

Szinte lehetetlen azt feltételezni, hogy ezekről az átdolgozásokról – különösen 
Makkai Sámuel munkájáról – nem volt tudomása Inczédynek, hiszen időrendben 
is annak közvetlen előzményét képezik. Egyelőre életrajzi, könyvtörténeti, szövegen 
kívüli filológiai bizonyítékunk nincs az összefüggés igazolására, azonban a szoros 
szövegpárhuzamok, egyezések sokfélesége ezt kétségtelenné teszi. 

Feltűnő tulajdonsága a 18. század elején népszerű kegyességi irodalom egy ré-
szének, hogy nagy gyakorisággal használnak fel versbetéteket, prózavers-változato-
kat. (Pápai Páriz Imre Keskeny út, Diószegi K. István Lelki fegyver, Bethlen Katalin 
[II. Apafi Mihály felesége] Bujdosásnak emlékezetköve, Szokolyai István Sérelmes 
lelkeket gyógyító balsamom című művei.) Van, ahol ezt indokolják, van, ahol nem. 
Az indoklásban azt olvashatjuk, hogy a költői forma még hatékonyabbá teszi a 
kegyességi szándékot, az még bensőségesebbé válhat az így érvényesülő spirituális 
kapcsolatban. Tulajdonképpen a vers, a költői forma részben jobban hozzáférhe-
tővé, részben jobban kifejezhetővé teszi a lelki tartalmakat, vagyis az isteni-emberi 
viszonyt; a költői nyelvnek így hatékony hermeneutikai szerepe érvényesül. Ez felerő-
síti az ezeket közvetítő, alkalmazó nyelvi eljárásokat, felértékeli a költői nyelv tro-
pologikus adottságait, a ritmusképző és akusztikai effektusok jelentőségét. Sajátos 
antropológiai igény sajátos retorikai-poétikai alkalmazást sugall és bátorít, és mind-
ez az anyanyelv kompetenciáit jelentős mértékben bővíti. Mindezt nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a 18. század költészetének, költői nyelvének vizsgálata során, de ez a 
kor kiterjedt kegyességi szépprózájának jelentős részét is áthatja. 

5.

1745-ben Szebenben jelent meg Inczédy József fordításában A Liliomok völgye 
című, metszetekkel díszített kötet, amely Gerhard művének (MS) református vál-
tozata. Inczédy József 1709–1734 között az Erdélyi Református Főkonzisztórium 
jegyzője, 1736-ban nevezték ki ítélőmesterré. 1750-ben bárói rangot kapott, 1718-
től viselte a nagyenyedi Bethlen Kollégium főgondnoki tisztségét.49 

48  mAkkAi, 1744, 140–142.
49   Az Inczédyre vonatkozó adatokat részben Sipos Gábor (Kolozsvár) bocsátotta rendelkezésemre, 

amiért itt mondok köszönetet. sipos Gábor, Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 
1668–1713–(1736), Kolozsvár, 2000 (ETF, 230), 61, 91–92, 95. Az eddig ismert források nem 
számolnak be Inczédy bármely más irodalmi munkájáról, bár azt okkal valószínűsíthetjük. Ugyanígy 
semmit nem tudunk a Gerhard-fordítás elkészültéről, korabeli recepciójáról. 
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  Kurta József nemrégiben vizsgálta az 1745-ös kiadványt, beillesztve azt a korszak 
kegyessségi irodalmába. Sikerült részben azonosítania a metszetek készítőit, akiknek 
a neveit – egyiküknek csak a vezetéknevét – azonban csak a legelső kiadásban ol-
vashatjuk, a későbbiek már nem tüntetik fel a neveket: „A kor kegyességi irodalma 
nem ismerte a felekezeti határokat. A 18. században számos pietista munka jelent 
meg református kiadásban, természetesen a református hitvallások mércéjéhez igazí-
tott formában. Egyike ezeknek a kiadásoknak az 1745-ben, nyomdahely megjelölése 
nélkül megjelent Liliomok völgye [...] címmel. A tíz kiváló rézmetszettel díszített igé-
nyes kivitelezésű könyvet ifj. Barth János szebeni nyomdája nyomtatta, aki 1746-ig 
bérelte a nyomdát, a rézmetszeteket pedig G. Nikolai és Sárdi Sámuel készítette. Az 
első metszeten tűnik fel G. Nikolai neve: G. Nikolai Sculp.[sit], Sárdi nevével a he-
tedik tábla jobb alsó sarkában találkozunk: Delin.[eavit] et sculp.[sit] Sámuel Sárdi, 
azaz rajzolta és metszette Sárdi Sámuel.50 A nyomdahelyet talán azért nem nevezték 
meg, mert a nyomda privilégium nélkül működött, vagy a cenzori hivatal munkáját 
kerülték meg a kiadók.”51 

Berek Elza-Hajnalka, kolozsvári egyetemi hallgató 2008-as tudományos diákköri 
dolgozatában foglalkozott a kiadvánnyal. Megállapításai közül számos helytálló és 
figyelemre méltó, különösen a konkrét szövegvizsgálatok, összehasonlítások ered-
ményesek.52 A következőkben ezek közül néhányat felhasználunk saját gondolatme-
netünk számára. Gerhard és Zólyomi kötetének felépítése azonos, a használt latin 
forrásban ötvenegy meditáció található, Zólyominál is.53 Inczédy fordítása viszont 
50   Sárdi Sámuel valószínűleg az 1748-tól Nagyszebenben működő nyomdász-kiadóval azonos. A met-

szetek jobb felső sarkába írták az elhelyezés lapszámát, vagyis melyik laphoz kell rendelni a képeket. 
(Középre pedig a sorszámot írták, hányadik metszet a tíz közül.) Ez a módszer azonban csak az első 
kiadásban érvényesült hibátlanul, a későbbiekben felbillen a sorrend, a korábbi lapszámjelölés és a 
tényleges elhelyezés nem egyezik meg. Ez az eltérés azért következik be, mert a későbbi kiadások le-
nyomatják változatlanul a metszeteket (korábbi feliratukkal), azonban megváltozott a nyomtatvány 
betűtípusa, tördelése, tipográfiája, így a lapszámozás is erőteljesen elmozdult: a korábbi felirat így 
zavart okoz az olvasónak. A metszetek többszöri lenyomása egyre romló képminőséget eredménye-
zett, kopott, gyengülő kontúrú képek kerültek a kiadványokba. Azt nem tudjuk, vajon a különböző 
nyomdák, kiadók hogyan szerezték meg a dúcokat. Az 1774-es pozsonyi kiadás láthatólag felfrissí-
tette a metszeteket, azok jó minőségűek, talán mindegyiket újra is metszették.  

51   kurta József, A 18. századi építő irodalom egyik erdélyi kiadványa: Johann Gerhard: Liliomok 
völgye, 1745., Református Szemle, 2003/1, 89–93. Egy megállapításával azonban nem érthetünk 
egyet, hiszen az nagyon beszűkíti a pietizmus fogalmát: „Ez a kötet a református kegyességi iroda-
lom egyik sajátos darabja, mert az alapjául szolgáló mű keletkezési idejét és körülményeit tekintve 
még nem pietista, és megjelenésére nézve a fordítást sem tekinthetjük egyértelműen pietista kiad-
ványnak.” 89.

52   berek Elza-Hajnalka, „Szent elmélkedésit igy magyarázásra/ Fel vevé ’s forditá Nemzete hasz-
nára”: Egy elmélkedésgyűjtemény, két magyar fordítás, XI. Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencia, Kolozsvár, 2008, Gábor Csilla tanítványa. (A dolgozat internetes kiadását használtuk.) 

53   Steiger önálló fejezetben vizsgálta az MS kiadástörténetét: Zur Entstehungsgeschichte der 
’Meditationes Sacrae’. steiger, 2000, 635–656. Ebből kiderül, hogy a kézirat eredetileg ötven elmél-
kedést tartalmazott, ezt többen véleményezték; Arndt is javasolt változtatást. Az ötvenes számnak 
kétségkívül volt jelképes jelentése a középkori kegyességi irodalomban (pl. a Vulgata sorszámozása 
szerint bűnbánati zsoltár az 50.), így a rózsafüzér-imádság és  mariológiai könyörgések számos vál-
tozata követte ezt az elvet, amit viszont különösen intenzíven művelt a megújuló jezsuita kegyesség. 
(Vö. kNApp Éva, tüskés Gábor, Sedes Musarum Neolatin irodalom, tudománytörténet és iroda-
lomelmélet a kora újkori Magyarországon, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009, az E. S. és 
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ötvenet tartalmaz, mivel a negyvenkilencedik és ötvenedik elmélkedést összevonta. 
Nála ez a két fejezet az ötödik elmélkedés alatt található meg. Zólyomi megtar-
totta Gerhard fejezeteinek sorrendjét, Inczédy viszont ezeket az emblémák témája 
köré csoportosította. Azt még nem tudjuk megállapítani, hogy a képek alatti versek 
fordítások-e, vagy Inczédy saját szerzeményei, az emblémák feliratait változtatta-e 
a csoportosítás miatt. Inczédy említést tesz előszavában az emblémák funkciójára 
vonatkozóan: „tiz szakaszokra osztván, mindenik előtt egy egy képes példázatban 
az utánna következő öt Elmélkedésbeli dólgokat summáson ki-ábrázoltam, rövid 
strófátskákkal ugyan azokat meg-magyaráztam.”

Tehát minden ötödik elmélkedés előtt egy embléma található, ami a következő 
öt meditáció összegzését adja, így tíz egyenlő részre osztotta művét. Az emblémák 
után következő elmélkedések jelentősen hozzájárulnak ezek helyes értelmezéséhez. 
Egy konkrét példa ezt a jelenséget jól szemlélteti. A második kép felirata: Ihol az 
Orvosság. Az embléma a következő öt elmélkedést fogja össze: a VI. (A’ Bünnek 
igaz meg-esmeréséröl. A’Betegnek gyogyulása; Nyavalyája megvallása), VII. (Az 
Penitentia tartás hasznairol. Christus kiáltja Mennyekböl; Térjetek meg büne-
tekböl), VIII. (A’ Könyörgésnek erejéröl. A buzgó Imádság, az Egekig fel hág), 
IX. (A’ Penitentzia tartó Embernek a Christus szenvedésiböl következö vigasztalása 
Christus Kereszt-viselése; Lelkünknek megéledése) és a X. elmélkedés (Istennel való 
meg-békéllésünkröl. A’ Christusnak áldozattya; büneinknek botsánattya). A képen 
egy forráshoz siető szarvas látható, jobbra elöl egy férfi, akinek a mellén egy vágás 
van, amelyet elérnek a nap sugarai. 

Az emblémához tartozó négysoros vers így szól: Véres Sebeimnek mérge szivem 
hattya/ Ezt tsak az Igasság Napja gyogyithattya,/ Kőszal Vizeire sietek mint szarvas,/ 
Ott lész szomjuságom hivesitő Orvos. (A szöveg egyértelműen utal a 42. zsoltár kez-
dő strófájára.) Az emblémát követő öt elmélkedés a bűn megismeréséről, a peniten-
ciatartás üdvösségéről, a könyörgés erejéről, Jézus vigasztalásáról és Istennel való 
megbékélésről szól. Bár első látásra az embléma és az utána következő elmélkedések 
nincsenek szoros kapcsolatban egymással, mégis megfigyelhető, hogy a meditációk-
ban visszaköszön a képek egy-egy eleme. Így például a VI. elmélkedésben Jézust erős 
kőszálhoz hasonlítja, melynek hasadékai Krisztus sebei, a belőle kifolyó víz pedig 
Krisztus vére. Ennek alapján a képen látható forrást úgy is lehet értelmezni, hogy az 
Krisztus vére, ami eloltja a szarvas szomját, tehát Jézus szenvedései eloltják, behe-
gesztik, semmissé teszik az emberek bűneit. Így ez a kép – a szöveget is figyelembe 
véve – Krisztus szenvedéseit ábrázolja az emberek bűne miatt, és egyben az emberek 
váltságát Isten előtt az ítélet napján. A VII. elmélkedésben a seb metafora jelenik 
meg, melyet a „mennyei orvos”-nak kell bekötöznie. Ez is az előző jelentéshez kap-
csolódik, miszerint bűneinket Jézus gyógyíthatja meg, gyógyította meg kereszthalála 

a Rózsakoszorú c. fejezet, 273–301.) Gerhard végül is úgy döntött, hogy ötvenegyre emelte a medi-
tációk számát, a továbbiakban latinul is legtöbbször így jelent meg a mű és fordításai is. Azonban 
előfordul még több olyan kiadása is, ahol az eredeti ötven meditációt találjuk. A fentiek mellett a 
változtatás melletti érv volt az is, hogy eredetileg a kárhozatról szólt az 50., utolsó (De poenarum 
infernalium aeternitate) meditáció, a változtatás után pedig az 51. Az Hiveknek feltámadásokról, 
vagyis az üdvtörténet így vált teljessé. (A német változatok már mindenütt ötvenegy meditációt 
tartalmaznak.)
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által. A IX. elmélkedésben a seb a bűn metaforájaként jelenik meg. A X. elmélkedés 
összegzi az előbbi négyet, mintegy lezárása ennek a résznek. Megjelenik a „mérő 
serpenyő”, mely a mű több helyén az utolsó ítélet metaforájaként van jelen. Az emb-
lémák nem kapcsolódnak szorosan az őket követő elmélkedésekhez, viszont a hozzá-
juk tartozó meditációk fő gondolatai megjelennek azok jelképei között, valamint az 
embléma szimbólumai a meditációkban magyarázatot kapnak, bár csak áttételesen 
érvényesülve. Az emblémák a lényegi mondanivaló megnyilvánulásai lesznek ezáltal. 
Kettős funkció teremtődik: vizuálisan és verbálisan ábrázolják a megkonstruált ösz-
szefüggéseket.54 A metszetek ikonográfiája illeszkedik a meditációk allegorikus áb-
rázolásmódot használó eljárásaihoz éppúgy, ahogyan azt megfigyelhettük a német 
kiadványoknál.

Zólyomi szövege erősen tagolt (mondathatárok, bekezdések, tagmondatok érvé-
nyesülése), ebben Gerhard követője; Inczédy viszont radikális átalakítást végez. Másik 
formai különbség a hivatkozások jelölésének módjában figyelhető meg. Zólyomi a 
latin citátumokat dőlt betűvel szedi, Inczédy ezeket teljes egészében kihagyja művé-
ből. Zólyomi a Bibliából származó példázatok, idézetek helyét pontosan megadja, 
viszont vannak források, amelyeket nem említ, esetleg csak a szerző nevét tünteti fel. 

54  berek Elza-Hajnalka, 2008, 8–10.

11–12. ábra. Szarvas ábrázolása Inczédy kiadásában, metszet az 1699-es kötetből
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Zólyomi pontosabban hivatkozik forrásaira, hasonlóan jár el, mint Gerhard. Inczédy 
az egyházatyákat, középkori misztikusokat nem említi, a Bibliából vett részeket sem 
hivatkozza pontosan. A Liliomok völgye Aprobatiója szerint Inczédy ugyan Gerhard 
művét „Sz. Vallásunkhoz alkalmaztatta”, azonban markáns felekezetiség alig érzé-
kelhető nála. (Olyat pedig egyáltalán nem találunk, ami szignifikánsan református 
lenne.)

 Az első kiadás approbatióját Deáki József írta, az „Erd. Helv. Conf. szerint Refor. 
és némelly Aug. Conf. lécő Eklésiáknak-is Superintendense.” A Kegyes Olvasóhoz 
intézett ajánlásában elmondja Inczédy, hogy Gerhard halálának százesztendős évfor-
dulójára készítette el munkáját. Az elmélkedések olvasására könnyebben hajolván az 
ember, e munkát csak olvasásra időtöltésül is előveszi. Midőn ezt elolvassa, olyankor 
„egy alkalmatossággal imádkozik is, vagy magával feddőzik”. Az elmélkedéseket ko-
rábban is gyakran olvasgatta azért, hogy a „gyakor elmondással megszokja a nyelv”. 
Sok helyen változtatott az eredeti szövegen (bár azt nem mondja meg, hogy ez alatt 
mi értendő, ifj. Ács Mihály fordítása, esetleg a latin, esetleg a német MS): „Ezekre 
nézve el-végzém ottan magamban, hogy a’ midőn én-is gyarló életemnek 55. eszten-
deit bé-töltöttem, e’ munkátskát közönségessé tegyem; ujabban azért meg-visgáltam, 
sok helyeken változtattam, hol ki-hagytam, hol pótoltam, a’ bé-fejező szókat az egy-
mással való meg-egyezésre szabogattam, végre tíz szakaszokra osztván, mindenik 
előtt egy egy képes példázatban az utánna következő öt Elmélkedésbéli dolgokat 
summásan ki-ábrázoltam, rövid strófátskákkal ugyan azokat meg-magyaráztam és e 
kellemetes formában nyomtatni adtam.” 

A kötet ötven elmélkedést tartalmaz, legtöbbjének megszólítottja a „Hű Lélek”, 
vagy „Buzgó Lélek”. Megmaradtak Gerhard művének súlypontjai, így a jegyesmisz-
tika sok elmélkedésnek meghatározója tartalmilag, de formailag is. Különösen a 
Lelkünknek a Krisztussal való egyesüléséről, A Jésus nevének édességéről, Istennek 
az egekben látásáról, A kegyes életnek sinór mértéke címűek mutatják gazdagon 
ezeket a jellemzőket. Ezek a fejezetek bizonyítják Dienes Dénes megállapítását: „[...] 
a református pietizmus szellemében született áhítatos- és imakönyvek tulajdonkép-
pen Isten-szeretetet munkáltak. Az Amor Dei intellectualis eszközei voltak, sajátos 
Krisztus-misztikát alakítottak ki, amely a 18. században érte el a tetőfokot a magyar 
református kegyességben.”55 Már az ajánlásban hangoztatja Inczédy a belső imádko-
zás nagyobb értékét a sűrűn elmondott, külső imádságokkal szemben: „[...] eszembe 
vőm, hogy mivel a’ hét napi könyörgéseket, vagy azért, hogy a’ gyakor el-mondással 
meg-szokja a’ nyelv, vagy hogy minden Embernek különös szükségihez s inyéhez 
nem alkalmaztathatnak, a’ testiség terhe alatt raboskodó Ember hamar meg szokta 
unni, a’ gyakor imádkozástól annál inkább irtózik, de az illyen Elmélkedéseknek 
olvasására könnyebben hajolván [...] meg tsallya a’ rest és vakmerő Testet [...]” 

Az egész kötetben meghatározóan érvényesül a misztika nyelvhasználata, tropo-
lógiája, antropológiai látásmódja, szinte mindenütt jelen van, bár bizonyos téma-
körök sűrítettebb formában érvényesítik: „[...] le-hajtotta az én Jésusom a’ Kereszt-
fán fejét tsókolásra, ki-terjesztette karjait magához kaptsolásra, meg-nyitotta kezeit 
az adakozásra, meg-szaggatta óldalát buzgó szeretettel égő szivébe való láthatásra, 

55  dieNes, 2002, 39.
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fel-emeltetett a’ földről minden sziveket maga után vonásra: az ő sebei fájdalommal 
valának tellyesek, de szeretettel kegyesek, azon sebeknek meg-nyílása, a’ meg-sebhett 
Léleknek gyógyulása, bizony bőséges ő nála a’ meg-váltás, mert drága vérnek nem 
tsak tseppjeit hullatta, hanem annak bőséges folyamát öt forrásból ontotta [...].”56 
A misztika egyik gyakori dilemmája is megjelenik, a kimondhatóság lehetősége, az 
emberi nyelv határainak felismerése, ahogyan Szent Bernát fogalmazott: „[...] lingua 
non potest exprimere.” „Az ő Testének valósággal vagyunk tagjai, élünk ő benne, s 
mi is vagyunk néki lakó hajlékjai: ez mélységes titoknak örvényibe el-merülni kíván 
lelkem; de azon jóságnak ki-beszélésire elégséges szó nem adatott nékem [...].”57

A meditáció teológiai, antropológiai jelentősége bontakozik ki a 37. elmélkedés-
ben, amely az önismeret révén az istenismeretnek is kognitív eszköze és terepe, de 
a kegyességre indításnak is instrumentuma, műfaja és lelki, nyelvi vehiculuma a vi-
lágtól való elfordulásnak és önmaga belső távlatainak. Ez ugyan nem deklarálja ke-
gyesség és teológiai rendszer feszültségét vagy konfliktusát, az egész kötet azonban 
érezhetően a kegyességre helyezi a nyomatékot. (Ez a feszültség természetesen más 
tartalmú volt Gerhard műve keletkezésének időszakában és Inczédy József fordításá-
nak idején. A modellnek az adja a különlegességét, hogy egyazon mű kontextusa erő-
sen változik ugyan százötven év alatt, de mégis alkalmas kegyességi tartalmak hordo-
zására.) „[...] a’ Szent elmélkedések gerjesszenek benned tudományt és böltsességet, 
a’ böltesség magad meg-esmérését és töredelmességet: a’ töredelmesség kegyességet, 
buzgóságot; a’ buzgóság szüntelen esedező imádságot: mentől inkább el-vonhatod 
azért magadat a’ Világtól, s testiségtől, annál több kedvességet remélhetsz az Isteni 
Felségtől: de valamint mindeneket az Istentől kell kérned; ugy valamit az Istennek 
viszsza kell mérned: nints ott a’ szeretetnek bőséges ki-folyása, a’hol nintsen annak 
viszsza is fordulása [...].”58 

Teológiai fogalomrendszer ellentéteinek erősen retorizált, poétizált kifejtésére ta-
lálunk példát a IX. elmélkedés (A’ Penitentzia tartó Embernek a’ Kristus szenve-
désiböl következő vigasztalása) részletében, amely a bűn és megváltás feszültségét, 
dinamikáját jeleníti meg: „[...] nagy az én bóldogtalan Lelkemnek undoksága, de 
nagyobb az ő tisztasága, mert a’ mennyivel nagyobb az Isten Felsége az Embernél, 
annyival alább való az én gonoszságom az ő érdeménél, valami vagyok, övé vagyok 
a teremtés szerint, viszont övé lészek a’ meg-váltás szerint: a’ ki tselekedte bennem, 
hogy kérjem, tselekszi azt is, hogy el-nyerjem, a’ ki adta, hogy meg-keressem, adja azt 
is, hogy meg-lelhessem, tanított, hogy zörgessek, meg-nyitja a’ zörgetőnek, parant-
sollya, hogy reménykedjem, jelen lesz a reménykedőnek, tőle van az én buzgó kíván-
ságom, tőle lészen annak el is vétele, tőle jött az én akaratom, el jő tőle annak végbe 
is vitele. Sz. Isten igaz Bíró nem szaladok hát haragodnak Ortzája előtt, kinek jelen 
vóltod mindeneket bé-töltött: hiszem ha az Égbe mennék-is előled, ott van Királyi 
széked; ha pokolra le-szállok, ott van büntető kezed: ha az hajnal szárnyait vévén, 
a’ Tengereknek utolsó határira repülnék, ott-is kezedbe kerülnék: mert az egész Föld 

56  A továbbiakban mindig az 1754-es kolozsvári kiadásból idézünk, Liliomok völgye, 83–84.
57  Uo., 145–146.
58  Uo., 243–244.
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és Tenger a’ te kezed munkája, uralkodik azokon Királyságod páltzája: de a’ Jésus 
egyedül elégséges menedékem, az ő mélly sebeiben lészen bátor rejtekem [...].”59 

A Herzenseinkehr (a szívnek magába szállása) programja valósul meg szinte a 
könyörgésnek módjáról szóló elmélkedésben, amely a lélek világtól elforduló buz-
galmát fejezi ki nagy nyelvi erővel, gazdag tropológiával és rímeléssel. Külön hang-
súlyt kap a könyörgés füllel hallható és csak lélekkel „hallható” különbsége, amely 
az imádság intim, individuális jeletőségét hangoztatja. „Buzgó légyen a könyörgés, 
s Isten eleibe úgy juthatsz, mert hogy hallgatná meg ő azt, a mire te magad is nem 
hallgatsz; hogy vehetné azt az Isten szívére, a mi csak szádban zeng, szivednek nincs 
benne híre, midőn imádkozni akarsz, menj bé a’ te ágyas házodba, és bé-zárván 
 ajtait, rejtezzél abba; illy ágyas háznak tartsad szívedet, és ha valósággal akarsz kö-
nyörögni, zárjad oda Lelkedet, és tedd bé minden ajtait, az-az rekezd-ki onnat min-
den külső érzékenységedet, s minden világi dolgokról való elmélkedésedet, nem a szó 
hat fel Isten eleiben, hanem a szívnek tökélletes töredelme, nem a zengő nyelv, hanem 
a buzgó esedezésbe elmerült elme, élesebbnek kell ennek lenni a te szád harangjá-
nál, s hathatósabbnak akármelly kiáltásnak is hangjánál. Krisztust vegyed szívednek 
hajlékában [...] járásodban, ülésedben, társaságban, fekvésedben, munkáidban, pi-
henésedben, minden igyekezetedben, az Isten forogjon elmédben, ötet ottan ottan 
sohajtsad, fejedet kebelibe hajtsad, nem kivánja Isten szüntelen a’ hallató szóval való 
imádkozást, mert ő maga a szentek szíviben tart lakozást; meg-tud azért és meg-hall 
minden szívbéli sóhajtozást: nem kivánnya a’ hosszú és sok beszédből álló könyör-
gést, mert meg-ért minden elmélkedést: és kedvesebb gyakran a’ szívnek tsak egy 
nyögése-is, mellyet a’ hű Lélek gerjesztett és füstölgő áldozat gyanánt Isten eleibe 
vezetett: mint-sem a’ hosszú könyörgés, melly a nyelvet futtatja, a’ szív pedig mint 
néma, azt nem kormányozhatja. Minden imádságod alázatos légyen, hogy remény-
séget ne a’ te érdemedtől, hanem az Isten kegyelmétől végyen: kárhoztos imádság 
az, a’ melly fundáltatik az emberi méltóságban, ha vérrel tsepegne is szived a’ nagy 
buzgóságban: senki sem lehet kedves Istennél a’ Kristus szerelmén kül, senki igazán 
nem-is könyörög a’ Kristus elég tévő érdeme nélkül [...].”60 

Néhány elmélkedés ugyan liturgikus vonatkozású, vagy alapvető hitelveket érintő 
(pl. Az Úri vacsorának titkairól, a Krisztus teste vételeinek hasznairól, Az anyaszent-
egyháznak méltóságáról, Az igaz hitnek természetiről), azonban feltűnően mellőz 
minden konfesszionális megállapítást. Gerhard művében sem számottevő ennek az 
érvényesülése, Inczédy József még tovább gyengítette a konkrét felekezeti töltetet.61 
Az utolsó ítéletről és a pokolról szóló elmélkedés hasonlóképpen alapvetően Inczédy 
leleménye, amely a négy végső dolog irányába tágítja látomásos stílusban az eredeti 
alapszöveget. Az eszkatologikus téma az idő (tempus) és örökkévalóság (aeternitas) 
összetartozását, különbségeit magyarázza a barokk tanulságait felhasználva. 

A XLVI. elmélkedés, A’ Léleknek igaz nyugodalmáról Inczédy korának dilem-
máit szólaltatja meg: „[...] mert a’ melly Lélek egyedül az Istenben nyugoszik, ennek 
59  Uo., 62–63. 
60  VIII. Elmélkedés, A’ Könyörgésnek erejéről, 57–58.
61   Jól bizonyítja ezt, ha összevetjük Ács Mihály fordításával. Ott a XXX. elmélkedés még némi feleke-

zeti polémiát tartalmaz: „Minden Franciscánus és Benedictus Barátainak Réguláinál betsületesb a’ 
Christus életének egy leg-kissebb régulája.” 227. Ez a polemikusság hiányzik Inczédynél.
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belső vigasztalása soha abban meg nem aluszik, a’ földi életnek keresztei akármint 
sanyargatják, de az ő nyugvásában soha meg nem háborithatják [...] nem keresi a’ 
testnek bujaságát, mert érzi a’ Sz. Lélek nyájasságát [...] nem gyönyörködik a’ földi 
kintsekben: mert el-tétetett kintse vagyon az Egekben: a’ haláltól soha se fél, mert 
az Istenben mindenkor él: a Világi böltselkedés után nem sokat jár, mert valóságos 
böltsességet az Isten Lelkétől vár: nem hajt az Égnek viszontagságira, tűznek viznek 
harsogásira, tsillagzások planéták jelentésére, Nap és Hold setétülésére (kiemelés: 
I. M.): mert nyugszik bátran a’ Természet Urában s erős hittel tsendesen él Jésusa 
óltalmában: nem ejtheti meg e’ Világ tsalárd hitegetése: mert édesebb néki a’ Jésus 
ölelgetése [...].”62 Nem kétséges, hogy a kiemelt sorokban a fordító saját álláspontját 
jelenítette meg, hiszen annak nyoma sincs az eredeti Gerhard-szövegben. Vagyis nem 
hallgat azokra a tudományos véleményekre, amelyek a természettudományok-csilla-
gászat magyarázatait helyettesítik be az üdvösség fogalmainak értelmezésébe: már-
pedig ez a látásmód a 18. században egyre erőteljesebben jelentkezik. Vagyis Inczédy 
saját korának dilemmáit szólaltatja meg: itt a fordításban kitapintható a kegyességi 
szempont és a korszak teológiai gondolkodásának feszültsége. Utóbbi a teológiai 
racionalizmus vagy fiziko-teologizmus formájában jelentkezik. (Igaz, a fiziko-teolo-
gizmus számos változata a hitvédelemnek is fontos érvrendszerét képviselte, Inczédy 
abban inkább a kockázatot látta.) 

A XLVIII. elmélkedés: Istennek az Egekben látásáról. Rajongó látomás, zsoltáros 
költőiség jellemzi hangvételét, tulajdonképpen a visio beatifica (Istennek üdvözítő 
látása) adja fő témáját, erősen retorizált és poétizált szöveget teremt a fordító-szerző, 
amelyben nagyon tudatosan és artisztikusan működteti a retorikai eljárásokat. (Pl. 
gradatio, climax, amplificatio.) Megjelenik a misztika szemlélete is: a praesentia Dei 
élménye válik valósággá. „Uram Jésus mikor lészen, hogy én te hozzád mehessek, 
mikor jön el a boldog óra, hogy szined előtt meg-jelenhessek: miképpen az el-fáradt 
szarvas a’ vizek forrásira kivánkozik, úgy az én lelkem is hozzád ohajtozik: Oh igaz 
és tökélletes öröm, Oh minden örömök felett való öröm: a’ melly meg-halad és meg-
győz minden örömet, a’ melly nélkül nem is találok örömet: mikor akarsz engemet 
magadba bé-venned, hogy láthassam az élő Istent, a’ ki lakozik te benned: Uram 
meg-töltesz engemet vigassággal, midőn a’ te szinedet szüntelen láthatom, és a’ te 
jobb kezedből folyó véghetetlen gyönyörűségekkel tápláltatom, és vidámságnak fo-
lyamival meg-részegitesz [...] az Istent látni e’ Világnak minden örömét felül mullja; 
a’ Kristussal élni, ötet látni és hallani sziveinknek minden kivánságát meg-dullja. 
Oh szerelmes Jésus, Lelkem drága Jegyesse, mikor érem, hogy jobb kezed bujdosó 
Mátkáját Királyi ágyas-házadba vezesse. Oh boldog óra, mert nem lesz tovább sem 
inség sem szükség, nagyobb boldogságot annál nem gondolhatni, s nem is várhatni, 
mert meg-nyugszom az Istenben, ő lesz nékem is minden mindenben, látunk minden 
szépség felett való szépséget, kóstolunk a’ méznél drágább édességet, hallunk tzite-
ráknál kedvesebb éneklési szózatot, érzünk áloes és balsamomnál vidámítóbb illatot 
[...] Te lészesz oh Isten egyedül világosság, kinek világánál tégedet magadat meg-lá-
tunk mint tiszta világosságot, és a Te ortzád fényességiben meg esmérünk minden 

62   318–319. Ehhez hasonló a Közel valóink halálokban vigasztalása c. L. elmélkedés kijelentése: „[...]
vagy hatalmasabbé a’ Természet az Istennél [...].” 345.
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valóságot: téged pedig nem tsak szemlélünk, hanem te veled élünk, nem tsak élünk, 
hanem ditsérünk és áldunk, nem tsak áldunk, hanem veled együtt vigadunk, nem 
tsak vigadunk, hanem az Angyalokhoz hasonló méltóságot vészünk, nem tsak az 
Angyalokhoz, hanem az Istenhez hasonlókká lészünk [...]. Minthogy az örök életnek 
sorsosivá tétetünk, nem lesz többé haláltól való félelem, el-nyelte a halált a győzede-
lem [...] azt a’ tökélletes boldogságot semmi bánat meg nem háborítja, azt a’ boldog 
életet semmi munka meg nem sullyosítja, ott a szeretet meg nem hül, az öröm is 
nem kissebbül, nyögés nem hallatik, jaj-szó nem mondatik, a’ kedvetlenségnek nem 
lesz helye, mert vigasságnak műhelye: lészen ott állandó bizodalom, bizonyos lesz a’ 
nyugodalom, nyugodalmas gyönyörűség, gyönyörködő ditsősség, ditsőséges boldog-
ság, boldog örökké valóság, a hármas Sz. személységnek, és a hárombéli egyesség-
nek, az egységben Istenségnek: örökké való látása, örömmel való imádása.”63 Ennek 
az eszkatologikus tárgynak ilyen terjedelmű kifejtése a 18. század protestáns prózai 
kegyességi irodalmában egyre ritkábbá válik, erőteljes költői párhuzama idézhető 
Szőnyi Benjáminnak a század harmadik harmadában született műveiben.64 

Hasonló szemléletű a XXXVIII. elmélkedés Az egy Istennek buzgó szeretetiről, 
amelynek központi gondolata az istenismeret és istenszeretet kérdésköre. Az egy-
házatyák óta kutatott dilemma ez, amelynek a súlya pl. Duns Scotusnál központi 
szerepű volt, majd gyakran találkozunk vele a misztika különböző szerzőinél. Isten 
szeretete tökéletesebb Isten ismerésénél, az Istennel való egyesülés nem az értelmi 
szemlélet, hanem a szeretet által valósul meg, melyben az ismeret is legmagasabb fok-
ra emelkedik; a misztika képviselői ezt (Eckhardt, Tauler, Suso, Szent Bernát) szinte 
kivétel nélkül behatóan tanulmányozták.65 Gerhard elmélkedése itt Szent Bernátra 
támaszkodik (ezt mutatja a forrás megjelölése a lap alján), amit Inczédy elhagy, de a 
gondolatmenet alapvető elemeit felhasználja. Az istenismeret és istenszeretet e világi 
és túlvilági változatait mutatja be és jellemzi. „[...] az Isten a’ki a leg job jó, maga is 
csupa szeretet, és a’mint minket buzgó szeretettel szeret, úgy tőlünk-is nem kiván sze-
retetnél méllyebb esméretet, mitől van pedig, hogy ez életben az Istent elégségesképen 
nem szerethettyük, azért mert szivünket a’ mulandók után felettébb vettyük: s midőn 
a’ Lelki dolgokról is elmélkedünk, nem annyira az ő szeretetire mint az el-rejtett tit-
koknak visgálására törekedünk: holott az Isten esméreti nékünk az életben tsak rész 
szerint adatott, annak tellyessége a’ jövendő bóldog életre hagyatott: sőt a’ következő 
életben is azért lészünk inkább bóldogok, hogy az Istent ott tökéletesen szerettyük, és 
a’ mellett valóságát is is tökélletesen meg-esmérhettyük, így hát nem remélheti senki 
hogy elégségesképen szerethesse az Istent még jövendőben is a’ Menny-Orszában, 
hanem kezdi szeretni minden erejéből itt-is e’ földi szarándokságban, mert az Isten 

63  Uo. 334–336.
64   Vö. imre, 2012, 393–432. Tanulságos volt ebből a szempontból a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán 2013. április 5–6-án rendezett Menny és pokol a barokk kori ember 
életében: a mindennapoktól a műalkotásokig c. konferencia, amely számos hasonló kérdést vetett 
fel az ott elhangzott előadásokban. Különösen Hubert Ildikó, Petrőczi Éva, Bretz Annamária, Voigt 
Vilmos és Szigeti Jenő előadásai mutattak párhuzamokat, egyben megerősítették azt a véleményt, 
hogy az eszkatologikus témák sokkal gyakoribbak katolikus közegben, mint a protestánsoknál.  

65   Vö. simoN József, Létre nyílt lehetőség: ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és 
Duns Scotus filozófiájában, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2012. 
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Országának az ember szívében e’ földön kell kezdődni, külömben nem lehet annak 
az Egekben is tökélletességre vergődni [...] a’ minémű a’ te szereteted, magad is oly-
lyan vagy, mert a’ szeretet mindenedet a’ maga formájára változtattya, és a’ szeretet 
olly erős kötél, hogy a’ szerető személlynek azzal a’ mit szeret, lészen egy állattya [...] 
miképen egyesülhet ma is a’ Teremtő Isten, a’ tőle véghetetlenül külömböző teremtett 
Lélekkel¸ egyedül a’ kettőnek egymáshoz való szeretetekkel [...] de ha az Istent és a’ 
Lelkieket szereted, Lelki lészesz, s az Istent is magadévá teheted: az Isten szeretése 
az Egekbe vivő Illyés szekere; a Léleknek meg-elegítő kenyere: az elmének is olly 
erőssége, melly meg-rontya a’ Sátánt s meg-tapodgya a’ Világot, bé-zárja a’ poklot, s 
meg-nyitta a’ Mennyországot [...].”66  

Az eddigi szakirodalom csak futólag említi Inczédy fordításának egy jellemzőjét, 
amelyet az előszóban pedig maga a szerző erősít meg: „a’ bé-fejező szókat az egymás-
sal való meg-egyezésre szabogattam”. Egyetlen kivétel Trócsányi Zoltán, aki rövid 
tanulmányában a mű kegyességi, történeti jellemzőit alig érintette, viszont annál in-
kább szólt a könyv rímes prózai jellemzőiről és a metszetekről, e kettő összetartozá-
sáról. „Amint az ajánlásból kiderül, Inczédy József egészen különös stilisztikai játé-
kot űzött a Liliomok völgyével, oly stilisztikai játékot, amely a magyar irodalomban 
előtte is, utánna (sic!) is szokatlan volt: makámát írt, ami az araboknál, törököknél, 
perzsáknál divatos forma volt ugyan, de csak tréfás hangulatú írásokban, anekdoták-
ban, viccekben – komoly hangulatú művekben azonban soha. Badi’ al-Zamán al-Ha-
madáni arab író, az első makáma-sorozat szerkesztője (meghalt 1008-ban), de azóta 
más sem igazán gondolta volna, hogy ez a korcs műfaj, a rímes próza, összeegyeztet-
hető áhítatos mű hangulatával [...]. A Liliomok völgye elejétől végig makáma. Egy 
mindenáron ujat (sic!) akaró, mesterkedő barokk írónak új formában való próbálko-
zása [...]. A kor, amelyben élt, a keresett cifraság, cikornyázás, mindent díszítés kora 
volt. A Liliomok völgyének magyar átdolgozója kora ízlésének megfelelően szintén 
akart valami új, meglepő cifrázatot a könyvének, prózai művének a stílusát cifrázta 
fel – rímekkel, áhítata, protestáns alázata nem védte meg a világi hiúságtól; barokk 
ember volt, aki szaporítani akarta a cikornyát, a cifrázatot könyvének épületén. Egy 
másik eszköze a közfigyelem felkeltésének az volt, hogy könyvét [...] »melyben a 
földi gyönyörűségekhez szokott ember talál ugyan legalább is kényeskedő lépéseit 
sértegető tövisekre, de azonnal akad sebeit meg is gyógyítható drága, hasznos fü-
vekre«, amely tehát vigasztaló könyvecske, szimbolikus metszetekkel illusztrálta [...] 
A Liliomok völgye jellegzetes protestáns barokk könyv. Keresettsége, cifrálkodási 
törekvése, barokk ízlése megnyilvánul mind a szöveg stílusában, mind illusztrá-
cióban. Külön nevezetessége, hogy a makámát, a rímes prózát magyar átdolgozója 
alkalmazta nálunk először, mégpedig – ami egészen szokatlan – komoly, vallási tár-
gyú, áhítatos elmélkedésben.”67 Ez pedig valóban azt jelenti, hogy a szerző egészen 
különleges, furcsa, párját ritkító szöveget hozott létre eljárásával. Ugyanis az ötven 
elmélkedés több mint kétszáz lapos szövegében végig, maradéktalanul érvényesíti a 
szerző a rímes próza sajátosságait. Trócsányi némi nehezteléssel és iróniával beszél 
erről a szerzői igyekezetről és eredményéről, nem is illeszti azt kellőképpen valamely 

66  252–254.
67  trócsányi Zoltán, A történelem árnyékában, Hungária-kiadás, 1936, 99–104.
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összetettebb kontextusba, beéri a barokk általános emlegetésével. Későbbi verstani 
szakirodalmunk, elméleti műveink sem tartják számon Inczédy könyvét, holott bi-
zonyosan a legterjedelmesebb rímes prózai műveink közé tartozik (ha ugyan nem a 
legterjedelmesebb!).68 

Az előzőekben már felfigyeltünk Miskei Ádám és Makkai Sámuel 1742-ben és 
1744-ben kiadott munkáira, ez még alaposabb vizsgálatot kíván és új eredményeket 
ígér. Gyanúnk szerint Inczédy ismerhette ezeket és ösztönözhette is saját munkájá-
nak megalkotásában. Az első mondat hatalmas grammatikai szövedéke, erősen tro-
pologikus ábrázolási módszere, következetesen érvényesített rímelése nyilvánvalóan 
rokonítja azt Inczédy későbbi munkájával.    

A rímes próza Inczédy egész kötetében következetesen érvényesül, a rímek viszony-
lag sűrűn helyezkednek el a szövegben; néhol válik csak ritkábbá: ekkor is legfeljebb 
nyolc-tíz szó távolságában történik meg a rímek ismétlődése. Az átlag azonban ennél 
sokkal sűrűbb rímelést működtet, néhol különösen gazdagon használja Inczédy ezt 
az akusztikai, ritmikai eszközt. A bemutatott szemelvények meggyőzően mutatják, 
hogy milyen gazdag ritmikai és hangzásvilágot hoz létre ez az alkotói eljárás. (A rím 
sokszor következik az azonos szintaktikai helyzetben lévő mondatrészek morfémái-
nak hasonlóságából, azonban a legigényesebbek bonyolultabb összecsengést való-
sítanak meg. Számos esetben megfigyelhető a rímelő sorok esetében a szabályos, 
azonos szótagszámra való törekvés.) 

Különösen feltűnő Inczédy szövegalkotásában a mondatszerkezetek radikális át-
alakítása. Gerhard nyomán Zólyomi Perinna Boldizsár és Ács Mihály is nagyjából 
azonos módon tagolta a szöveget: ez a legtöbb esetben áttekinthető, arányos szöveg-
egységeket teremtett. Inczédy óriásmondatok tömegét hozza létre, gyakran találunk 
közöttük húsz-harminc tagmondatot összezsúfoló szövegfolyamot is! Ebben az erő-
sen kitágított szövegtérben a szerzőnek sokféle modulációs eljárást kell alkalmazni, 
hogy elkerülje a redundanciák sorozatát; ezek az eljárások lehetnek szöveggramma-
tikai, retorikai jellegűek. Sokszor él a tropológia eszközeivel, ezek jelentős mértékben 
bibliai eredetűek és még sűrűn érvényesítik a quatuor sensus szöveghermeneutikai 
alapelvét; ugyancsak gyakran használ alakzatokat, amelyek együtt zsúfolt, bonyolult 
képi szerkezeteket konstruálnak a barokk szövegalkotó módszereit követve. (Jól pél-
dázza ezt a XXX. elmélkedés Az Anyaszentegyháznak méltóságáról, amely az egy-
ház Anya, Szűz, Jegyes és a Navis Ecclesiae bonyolult jelentését egyesítve szólaltatja 
meg.) „Az Eklésia az-az Asszony, ki a’ Napba öltezett, mert a Krisztus igazságába 
rejtezett: a hóldat lábai alá tette, mert a’ Világnak szemfényvesztő változásit meg-ve-
tette, környülette Tsillagoknak sokasága, melly az Apostoli tudománynak tisztasága. 
Visgáld meg hű Lélek ez Anyaszentegyháznak ditsőségét, s hirdesd örök hállá-adás-
sal az Istennek nagy kegyelmességét: nagyok az Istennek jó téteményi az ő háza kebe-
liben, de mégsem ötlenek azok mindennek szívében: bé-zároltatott kert ő, és bé-pet-
68   Legújabban Szabó Ferenc érzékelte Pázmány Péter Kempis-fordításában a rímes próza érvénye-

sülését, bár az nem éri el az Inczédy-műben tapasztalt gyakoriságot és következetességet. szaBó 
Ferenc S. J., Szempontok a jezsuita lelkiség történetéhez: A devotio moderna és az Imitatio Christi 
(Kempis) hatása Szent Ignácra (Lelkigyakorlatok) és a jezsuita lelkiségre = Nyelv, lelkiség és re-
gionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. gáBor Csilla, koroNdi Ágnes, luFFy Katalin, tóth 
Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 2013, 128–137. 
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sételtetett kút-fő, nem tudja senki e’ kertet, melly szép légyen, ha tsak abba bé nem 
mégyen, nem tudja e’ kút főnek drága ízét, a’ ki nem kóstollya annak vizét, nem kap 
senki az Isten házában le-tett drága kintsen, valaki személy szerént abban nintsen.”69 
Hasonlóan színvonalas vanitas-ábrázolás olvasható Az életnek el-mú lásáról c. II. el-
mélkedésben: „Mitsoda az Ember: tsak kevés ideig való szállást kérő Uton-járó, tsak 
nyomorúságra született, és elenyésztit minden órán váró: vizi buboréknél könnyebb, 
szempillantásnál rövidebb, az üvegnél romlandóbb, szél zúgásnál mulandóbb, raj-
zolt képnél kevesebb, pengő hangnál üresebb: az árnyéknál hitványabb, álomnál is 
tsalárdabb: Mi az élet? halált hozó mindennapi mételly, tsufolásunkra tzélozó játék- 
helly, sokféle nyomorúságoknak tengere: mozgásunkra uszkáló vérnek egy-két ere, a’ 
melly tsak kevés történettől is szakad, tsak egy hidegleléstől is el-lankad, életünknek 
folyása merő szövevény, mellyben nints nyugodalmas útunk, forgunk, keringünk, 
bolygunk, vesződünk, míg a’ halál által az örökké tartó állapotra jutunk.”70 Nem 
riad vissza még a concetto meglepő és meghökkentő, csodálatot kiváltó (admira-
bilis) effektusaitól sem.71 Terjedelmes kompozíció a keresztségről szóló meditáció 
(XXI. Elmélkedés A’ Sz. Keresztségnek hasznairól), amely a teológiai jelentésköröket 
összetett tropológiával, retorikával fejezi ki. A keresztség vize felidézi a vízözönt, 
ószövetségi párhuzamokat, majd az újszövetségi jelentés bontakozik ki allegorikus, 
tropologikus és anagogiás értelmezéssel; erős allegorézissel, rendkívül képszerűen. 
Így lesz az új lelki özönvíz, az újjászületés új bárkájává. Inczédy igyekezete ellenére 
sokszor nehezen tudja elkerülni a párhuzamos szerkezeteket, az amplificatio szöveg-
sarjasztásait, azonban bravúros retorikai tudatossággal használ másutt antitetikus 
szerkezeteket, chiasmusokat. Az így létrehozott szövegalkotás nem tűri el bármely 
forrásminta megjelölését vagy a rájuk való utalást, azok beolvadnak az egységesítő 
akarattal teremtett műbe. Széttekintve a magyar irodalomban, egyedülállóan kivéte-
lesnek lehet mondani Inczédy József művét. Vagyis azt feltételezhetjük, hogy Inczédy 
ennyire önálló alkotó módszert teremtett, esetleg arra gondolhatunk, hogy a német 
mintákat követhette és ültette át magyar nyelvre. Ennek nagyon is megvan a való-
színűsége, hiszen korábban említettük, hogy Gerhard művének összesen nyolc verses 
átköltése volt, ebből hét német nyelvű. Ezek a verses átköltések műfaji mintát jelent-
hettek Inczédy számára. 

69   191. Ugyancsak a barokk vanitasirodalma jelenik meg a XLII. elmélkedésben, amely az igaz aláza-
tosságról szól: „Mi valál származásod előtt, büszhet nyála szemérmeknek, mi vagy tellyes életedben, 
tele sákja szemeteknek, mi lészsz hóltod után is, eledele a férgeknek: valami jó lehet benned, a’ nem 
tiéd, hanem Isten ajándéka, néked pedig nintsen egyebed, hanem büned moslékja.” 14–15.  

70  201.
71   A XLIII. elmélkedésben: „A’ szegénynek keze, Meny-Ország kints-tartója, mert ha tsak egy filléredet 

is vészi, azt azonnal számodra a’ Mennyei Tárházba le-tészi [...].” 210. Hosszabb változata a XXX. 
elmélkedésben a Léleknek jegyesével, Krisztussal való találkozásáról ír, a rá való készülés fontossá-
gát mutatja egy bonyolult grammatikai és tropológiai szerkezettel: „ [...] Kristus jegyese vagy, légy 
hát szüntelen buzgó imádságodban is, hadd jöjjön el a Vőlegény, és vigyen bé tégedet mennyei lako-
dalmában: el jő pedig ő, a’ testi bátorságoknak étszakáján, vigyázz, ne hogy midőn el-jő, talállyon 
tégedet a’ hivalkodásnak bátran aluvó párnáján: zárt ne vessen az ajtóra, midőn jelen lesz a boldog 
óra: sőt inkább fénylék lámpásod mindenkor az élő hitnek olajával, nehogy a Vőlegény el-jövetele-
kor setétségben maradj a’ bolond szüzek táborával.” 194.  
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Inczédy a szövegben csak egészen ritkán emeli ki (dőlt betűvel), különíti el a bibliai 
idézeteket, azokat vagy kihagyja, vagy pedig beleilleszti saját szövegébe, sajátjává 
teszi. Ez az eljárás a szóhasználaton, frazeológián ugyan látszik, azonban saját szö-
vegként alakítja, teszi azt fesztelenül a rímes próza részévé. (Inczédy nem is jelzi a 
szokásos rövidítésekkel sehol az idézett szöveghelyeket.) Ez akkor látszik különösen 
jól, ha párhuzamba állítjuk Ács Mihály 1710-es átdolgozásával: ott lényegesen több 
bibliai citátum tagolja saját fordítását, megadja a szöveghelyet és dőlt betűvel idézi 
azokat, vagyis mindig elkülöníti saját fordítását a bibliai idézettől.72 Ugyancsak szá-
mos imádság illeszkedik a szövegbe, ezeket dőlt betűvel ugratja ki, bár forrásukat 
nem tünteti fel, azok nem Gerhard szövegéből származnak. Ács Mihály Gerhard szö-
vegforrásaiból megőriz valamennyit, így például egy terjedelmes Szent Bernát-idézet 
olvasható a 310. lapon, ugyanez megegyezik Zólyomi Perinna Boldizsár fordításának 
azonos részletével.73 A szövegforrások, szövegminták a két első magyar fordításban, 
átdolgozásban határozottan elkülönültek, Inczédy viszont legtöbbjüket sajátjává tet-
te és beolvasztotta azokat. (Ugyanezt az eljárást figyelhetjük meg Makkai Sámuel 
munkájában. Sem forrásait, sem a bibliai, vagy a máshonnan származó idézeteket 
nem jelzi sehol, organikus saját szöveget hozott létre.) Ez az eljárás a 18. századi pró-
zai kegyességi szövegekben (prédikációkban is) egyre inkább meghatározó lesz, de a 
korszak költészetében is megfigyelhető ugyanez a módszer. A hagyományos gyüle-
kezeti énekköltészet műfajai számos alkotónál integrálódnak – műfaji specifikumuk 
feltüntetése nélkül – a korszak költői műfajrendszereibe, vagy azok sajátos kevere-
dést hoznak létre. Ennek mértéke, dinamikája, nyelvalakító hatása a 18. század iro-
dalmi folyamatainak sokkal erősebben ható tényezője, mintsem arról eddig a kutatás 
beszélt, jelentőségét érzékelte. Talán a folyamat iránya is kijelölhető: az erősen bibliai 
kötöttségű nyelv- és fogalomhasználat rejtettebbé és individuálisabbá válik, felszívó-
dik az egyéni nyelvteremtés legkülönfélébb változataiba.74 

Látván a rendkívül gazdag német kiadástörténetet, annak kiderítése szinte remény-
telennek látszik, hogy azonosítsuk pontosan Inczédy kiadásának szövegforrásait és 
ikonográfiai összefüggéseit. Lehet, hogy felvidéki és erdélyi könyvtárak, tudományos 
gyűjtemények állománya ebben valami fogódzót adna, azonban minderre csak hiá-
nyos választ adhatunk, ehhez még a könyv- és könyvtártörténeti kutatások szüksége-
sek. Nagy valószínűséggel viszont az egyik metszet forrását sikerült most felderíteni, 
amint ezt előbb kifejtettük.75 

72   Zólyomi Perinna Boldizsár 1616-os fordítása hasonlóképpen jár el: a margón pontosan jelöli az 
idézett bibliai helyet, mindig elkölöníti a saját (vagyis fordított) szövegtől.

73   Zólyominál ezt megtaláljuk a 181/b lapon, a XXXIX. elmélkedés részeként. Ugyancsak találunk 
egy forráshivatkozást Ácsnál, a XLV. elmélkedés Szent Ambrust és Jeromost idézi, Inczédy hallgat 
a forrásairól, bár azokat részben beépíti saját szövegébe.

74   E folyamat egynémely jellemzőjéről olvashatunk a legújabb Pálóczi Horváth Ádám életművét bemu-
tató konferenciakötetben: Magyar Arión Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről, szerk. 
csörsz rumen István, hegedűs Béla, Budapest, reciti, 2011. Különösen Borbély Szilárd, Balogh 
Piroska, Hermann Zoltán, Hegedűs Béla tanulmányai sorolhatók ide.

75   A Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára feltűnően sok Gerhard-művet őriz: összesen 
negyvenhat kötet szerepel a gyűjteményben. (Ez jóval nagyobb, mint más nagy, hazai tudományos 
gyűjtemények állománya.) Ezek nagy része első kiadás és a 17. századból származik, sok utánnyo-
más és 18. századi kiadás is található a gyűjteményben. A possessorok futólagos vizsgálata alapján 
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Még egy folyamat érzékelhető: bár nagyon fogékony Inczédy a misztika antropo-
lógiájára, imaginatív, rajongó elragadtatásaira: néha láthatóan fékezi, gyengíti annak 
jellemzőit. Az okosság, észszerűség sem hiányozhat a könyörgés összetett folyamatá-
ból, anélkül fogyatkozást szenved el. Az okossság, az ész valamely képességét hangsú-
lyozza a lelki, spirituális képességek arányosítására, az enthusiasmus fékezésére. Erre 
az egyensúlykereső magatartásra ösztönözhette őt saját korának némely teoló giai 
áramlata, talán ennek akart megfelelni. Ezt figyelhetjük meg a Könyörgésnek erejéről 
című elmélkedésben: „Ha Istennek bé-mutatni akarsz kedves áldozatot, mutasd bé 
a könyörgést, mert kedvelli ez illatot [...] ha Istennel társalkodni kívánsz, gyakorold 
a könyörgést, mert ez által tartasz véle szüntelen való beszéllgetést; ha akarod az 
Istennek idvezítésit meg-kóstolni valójában, buzgó könyörgés által kérjed, s vegyed 
őtet szíved hajlékában: mindenkor kedves a könyörgés Istennek, de tökélletesnek kell 
lennie ennek, aki azt akarja, hogy meghallgattassék, a könyörgés is úgy formáltassék: 
az az okossan és buzgósággal, [...] okos légyen a könyörgés [...].”76 

5.

Végezetül röviden szólnunk kell a 18. századi Gerhard-recepció sajátos, újabban felfe-
dezett változatáról. Fekete Csaba több írásában is tanulmányozta a kegyességi iroda-
lom 17–18. századi alkotásait, bemutatta a Gerhard-fordítás metszeteinek sajátossá-
gait, valamint ezek kapcsolatát a pietizmus emblematikájával. Igazolható, hogy ezek 
a metszetek jelentős hatást gyakoroltak a 18. századi református templomok figurá-
lis-képzőművészeti ábrázolásaira: vagyis a metszetek képi elemeit felhasználták festett 
kazettás mennyezetek és karzatok díszítésére. Az is bizonyítható, hogy a metszetek mot-
tói és versei hasonlóképpen felbukkannak a mennyezeti és karzati festett kazettákon. 
Vagyis kép és szöveg együttesen hatott kegyességi tartalmával református belső temp-
lomterekben. Mindegyik metszetnek van egy egysoros mottója, ha ezeket folyamatosan 
egybeolvassuk, önálló verset képeznek: 1. Oh, boldogtalanság, 2. Ihol az orvosság. 3. 
Boldog keserűség, 4. Áldott szent szövetség. 5. Megelégittetünk, 6. Örömre vitetünk. 
7. Harcoljunk szivesen, 8. Fussunk egyenesen! 9. Erős a szeretet, 10. Földrül égbe siet. 
Az összefüggést így fogalmazza meg Fekete Csaba: „A versek szó szerinti egyezése mi-
att kétségtelen, hogy a református templomi karzatok mellvédjét ékesítő alakos ábrák-
nak ez a csoportja közvetelnül összefügg a protestáns kegyességgel, méghozzá a kegyes 
elmélkedések eme nemzetközi rangú alapkönyvével.” (Ui. Gerhard művével., I. M.)77 
A metszetek jelentőségét nem kisebbíti, hogy művészi kvalitásuk nem kiemelkedő, ám 
szöveg és kép kölcsönhatását teremtik meg a nyomtatványban, amit majd lényegesen 
felerősít a templomterekben kifejtett vizuális és verbális effektus, amely immáron a kö-

is megállapítható, hogy sok tulajdonos korabeli bejegyzése szerint a köteteket vásárolták, utólag 
ajándékba kapták. Feltűnően sok possessor felső-magyarországi, ami esetleg a térség értelmiségi ré-
tegének szellemi tájékozódását mutatja a pietizmus irányába, egyáltalában a kegyességi mozgalmak 
itteni hatását, érvényesülését. De azt is bizonyítja, hogy az itteni református közeg fogékony volt 
erre a pietista hagyományra, ez ölt testet az állomány kivételes gazdagságában. 

76  Liliomok völgye, 1754, 146. 
77   fekete Csaba, Festett mellvéd és kegyesség, Református Szemle, 2007/5, 1118. Ezzel foglalkozik 

tágabban a Pietizmus és emblematika című fejezet.  
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zösségi befogadás számára válik hatékonnyá. Így lép ki az egyéni kegyesség létformá-
jából egy közösségi dimenzióba Gerhard művének átalakított változata, amely nyilván 
erősen didaktikus jelleget mutat.

A kalotaszegi Magyarbikal református templomában 1794-ben az ifjabb Umlingok 
készítik a bővített rész kazettás mennyezetét, karzatmellvédeket. A karzatmellvéd táb-
lái közül háromnak a forrása Intzédy kiadásának vonatkozó metszete.78 Kalotaszeg, 
Szilágyság és a Mezőség templomaiban lelhetünk rá a metszetek templomi látványként 
való alkalmazására. Virágkoruk a 18. század, különösen annak közepétől találkoz-
hatunk velük. Különösen kiemelkedik a magyarköblösi református templom, amely-
nek karzatmellvédjén nyolc kazettát készített Bodoni József 1778-ban.79 A kazetták 
többé-kevésbé precízen tartalmazzák a metszetek beosztását, ikonográfiáját, szövegeit. 
Változataik láthatók a magyarókereki, marosvécsi, érszakácsi és bánffyhunyadi refor-
mátus templomokban. 2004-ben Lángi József és Mihály Ferenc Erdélyi falképek és 
festett faberendezések című könyvükben még azt gyanították: „Az sem kizárt, hogy 
akár egy XVIII. század második felében, Kolozsvárt készült nyomtatványról van szó, 
melyekre a népies megfogalmazású négysoros versikék is felkerültek.”80 A valószínűsí-
tés bizonyossággá vált: az Inczédy-kiadás – vagyis Gerhard műve – a forrása a festett 
kazettaképeknek. (Annyi korrekció kívánkozik ide, hogy egyáltalán nem népies megfo-
galmazású versikék a szövegek, hanem valamely – nehezen kinyomozható – Gerhard-
szöveghagyományból származnak.) Az is nyilvánvaló, hogy a Gerhard-mű nagyon ösz-
szetett jelentésű emblémás metszetei – az elmondottak bizonyították, ikonográfiai és 
verbális jelentésképzés szintézisét valósították meg. Mindebből csak viszonylag keveset 
tudott transzponálni a templomterekbe helyezett képek együttese, eleve közösségi be-
fogadásra alkalmassá kellett alakítani azokat. Ez azonban végül azt a nagyon is tág 
kontextust bizonyítja, amely összekötötte a nyugat-európai szellemi-spirituális moz-
galmakat a távoli erdélyi református falvak önkifejezési és reprezentációs szándéká-
val. A magas kultúrában keletkezett spirituális-eszmei tartalom, ikonográfiai kifejezési 
rendszer a kultúra vertikumában erősen elmozdulva töltött be új szerepet.81 

78   Az Umling család bizonyíthatóan kezdeményező szerepet játszott a Gerhard-fordítás metszetei-
nek templomi térbe való átültetésében és ottani felhasználásában. Vö. „Virágzódott [...] anno: 
az Umlingok Kalotaszegen, kiállítási katalógus, Kiad. kiss Margit, lángi József, mihály Ferenc, 
Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007, 40–45.

79   Megjegyzendő, hogy Magyarköblösön 1751–1774 között már dolgozott idős Umling Lőrinc, őt 
követi majd Bodoni József.

80   lángi József, mihály Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések, Budapest, Állami 
Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, 2004, 66. Az itt közölt képmellékletek minden két-
séget kizáróan bizonyították a metszetek és festett képek tematikus – de részleteikben is érvényesülő 
– azonosságát, ezért most ezek közléséről lemondunk. 

81   Legújabban vált ismertté, hogy Zsurk (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) református templomában is 
találhatunk olyan festett kazettákat a karzat mellvédjén, amelyek ugyancsak az Inczédy-féle Gerhard-
kiadások metszetei alapján készültek a 18. század II. felében. Alapos művészettörténeti kutatás 
szükséges még a festett kazetták történetének feltárásához és értelmezéséhez. Az biztos, hogy itt már 
a képeknek nincs szöveges kiegészítése, vagyis elhomályosult a korábbi emblematikus kompozíció, 
csak az ikonografikus eszközök maradtak meg. Tudomásunk szerint a Gerhard-recepció emblemati-
kus-ikonográfiai változatának ez a legnyugatibb változata, a többi mind a Partiumban vagy Erdélyben 
maradt ránk. A Zsurki Református Egyház honlapján lehet megtekinteni a festett kazettákat:  
http://www.zsurkireformegyhaz.gportal.hu/gindex.php?pg=15259121
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Az előzőekben áttekintett folyamat Knapp Éva és Tüskés Gábor vizsgálatainak 
eredményével állítható párhuzamba: „A 17. és különösen a 18. században megfi-
gyelhető az emblematika bizonyos mértékű popularizálódása, melynek során a di-
daktikus szándék felerősödik, a képi elemek szerepe csökken, előtérbe lép a pro-
pagandafunkció, a motívumkincs összeszűkül, s az emblémaszerzők invenciójának 
általános kifáradása jelentkezik. Ezáltal az emblematika a szélesebb rétegekkel, így 
mindenekelőtt a polgári közönséggel is kapcsolatba kerül. A műfajfejlődésnek ebben 
a késői szakaszában fontos közvetítő szerepet játszik a különböző kulturális rétegek, 
csoportok között [...]. A további kutatás eredményeként árnyaltabban megfogalmaz-
hatók és pontosabban megválaszolhatók lesznek olyan kérdések, mint például az 
irodalmi emblematika szerepe az erkölcstani és vallási ismeretek közvetítésében; a 
képek és a szövegek hagyományozódásának és a kép-szöveg viszony változásának 
problémája [...]; az alkalmazott emblematika előállításának, közvetítésének és hasz-
nálatának társadalmi, gazdasági és irodalmi feltételei; a különböző közönségrétegek-
nek szánt emblematikus műfajok és kiadványok megjelenése, összetétele, változása 
és kapcsolathálózata; a szélesebb társadalmi csoportok felé irányuló emblémaközve-
títés formái és fokozatai.”82 A hazai Gerhard-recepció 18. századi szakasza a kegyes-
ségi műfajok és hagyományok erős átértelmezését végzi el.

82  kNApp Éva–tüskés Gábor, 1995, 162.
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a Puritanizmus Fogalmának jelentésváltozatai 

Bán imre műveiBen

Bán Imre életművének meghatározó része a 17. század irodalmának-műveltségé-
nek vizsgálatára irányult, így szinte szükségszerű, hogy a puritanizmus évtizede-
ken keresztül foglalkoztatta. Legfontosabb monográfiáját a magyar puritanizmus 
kiemelkedő alakjáról, Apáczai Csere Jánosról írta, tanulmányaiban azonban már 
az 1940-es éveben feltűnnek a puritánus szerzők. A monográfia után sem fordul 
el kedves irányzatától, sőt a 60-as, 70-es években jelentősen meg tudta újítani a 
magyar puritanizmusra vonatkozó tudományos szemléletet. Az így kirajzolódó fo-
lyamat nagyon tanulságos, hiszen rövidesen kemény és kínzó kényszerek ala kítják-
fékezik a szabadnak indult tudományos vizsgálódás feltételeit, és tanúi lehetünk 
annak, hogyan perli vissza Bán Imre egyre jobban az egyre teljesebb puritanizmus-
értelmezést az elszegényítő és torzító politikai ideológiától, és hogyan adja vissza 
egyre gazdagabb jelentését. 

1940-ben adja ki Otrokocsi Fóris Ferenc imádságoskönyvét és ír hozzá bevezetőt. 
A tanulmány nemcsak a tudós szakértelmével mutatja be választott hősét, de leple-
zetlen empátiával azonosul a zaklatott életű konvertitával; sokszor ihletett esszéstílus 
a hangneme: „Otrokocsi a testi-lelki szenvedések életet, ideget, szellemet emésztő 
kohójában Illyés zord erejével, Dániel imádságos alázatával tudott megállni. A jelen 
munkácska olvasójának épen imádságai révén lesz bepillantása ebbe az izzó és az Ige 
szerelmétől lenyűgözött lélekbe. A korabeli imádság-stílus barokk fordulatai közül 
is hogy megcsapja a mai olvasót ez az eget ostromló szent hév, a bűnvallás és a kö-
nyörgés prófétai ereje [...]. Képzelete az Apokalypsis fenséges látomásai között érzi 
magát otthon [...] az utókor Krisztus mártírját ünnepelheti benne [...] a református 
lelkekben nem aludt ki a szeretet Krisztus e mártírja, a nápolyi gályák nagy szenve-
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dője iránt. Legalább halálában szerettük volna ismét a magunkénak tudni.”1 Aligha 
kétséges, hogy az ekkor megszólaló puritanizmuskutató maga is hitvalló református, 
aki nem is kívánja elleplezni konfesszionális azonosulását. Bán Imre 1945 előtt rend-
szeresen publikált az egyházi sajtóban, írásai jelentek meg a Református Jövő és az 
Egyháztörténet című lapokban. 

1948 után a puritanizmus látszott leginkább alkalmasnak a felvilágosodás előtti 
vallási ideológiákhoz köthető irányzatok közül arra, hogy a benne lévő tulajdon-
ságok alapján minél inkább „marxizálható” legyen, vagyis alapvető cél volt egyre 
inkább megfosztani összetett antropológiai-kultúrantropológiai-soterológiai-üdvtör-
téneti választ kereső tartalmától, gazdag spiritualitásától, és a forradalmi ideológiák 
egyik előfutárává szegényíthető az egész mozgalom. Az angol polgári forradalomhoz 
fűződő kapcsolata miatt egyre inkább ki akarták erőszakolni csak világi ideológia-
ként való értelmezését. Külön tudománytörténeti kérdés, hogy az eredetileg szoro-
sabban-lazábban protestáns kötődésű tudományosság hogyan viselkedik ebben a 
heves szekularizációs kisajátító folyamatban. A korszakkutatás ekkoriban szakad 
hosszú időre (talán még máig tartóan is!) egyházi és világi részre, s a benne résztve-
vők viselkedése erősen függ attól, hogy e kierőszakolt dichotóm szerkezet melyik ré-
szében élik életüket, szakmai tevékenységüket. Ez a torz tudományszerkezet megne-
hezítette, majd szinte teljesen meg is szüntette a két pólus közötti közlekedést. Akik 
pedig a hajdanvolt egység helyreállítására törekedtek, azokat gyanakvás fogadhatja, 
rosszabb esetben ideológiai anathéma, tudománypolitikai retorzió. Aki esetleg mind-
két pólus tudományos diskurzusának igényes, értő ismerője, az gyakran kényszerül 
a szakmai mimikri legkülönfélébb változataira. Ez a magatartás persze kiválthatja 
mindkét pólus gyanakvását, természetesen az uralkodó diskurzus hegemóniájához 
az ellenőrzött nyilvánosság előtt kétség sem férhet. Az „egyházi tudományosság” 
kényszerű visszaszorítottsága miatt a „világi” átvállal bizonyos funkciókat, ami által 
azok a kutatási témák bizonyos tudományos legitimációt is kapnak, bár ennek – 
mint utóbb kiderült – súlyos ára is van.  

Ebbe a Prokrusztész-ágyba kellett belegyömöszölni a puritanizmuskutatás egé-
szét, s ami oda nem fért bele, azt kíméletlenül le kellett vagdosni, megkurtítani. 
(Megjegyzendő, hogy a szóba jöhető másik jelentős irodalmi érdekeltségű protestáns 
vallási mozgalom, a pietizmus még rosszabbul járt, mivel magyarországi megjelenése 
időben nagyon közel esett a felvilágosodáshoz és annak árnyékában eleve leérté-
kelődött, sokkal érdektelenebbnek – horribile dictu: retrográdnak – minősítették. 
Nem érdemelte ki a „vallási köntösben” megjelenő, de fokozatosan elvilágiasodó 
progresszív irányzatnak kijáró szakmai érdeklődést. Ezért aztán szinte teljesen meg 
is szűnt itthon a pietizmuskutatás jó negyven évre.)

Ennek a folyamatnak ijesztően látványos dokumentuma volt Makkai László puri-
tanizmuskönyve és annak szakmai fogadtatása. A magyar puritánusok harca a feu-
dalizmus ellen című monográfia a magyar puritanizmuskutatás negyvenesztendős 
sivatagi vándorlásának talán leggyötrőbb és legtikkasztóbb időszakában: 1952-ben 
jelent meg. A kötetről az egyik legterjedelmesebb és legalaposabb recenziót Bán Imre 

1   Otrokocsi Fóris Ferenc hálaadó és könyörgő imádságai, kiad. iNCZe Gábor, a bevezető tanulmányt 
írta Bán Imre, Bp. 1940, 29, 36.
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írta az Irodalomtörténet című folyóiratban.2 Igen tanulságos már az a tény is, hogy 
a szerző és recenzense (egykor, vagy talán folyamatosan?) mindketten mélyen ágya-
zódtak a protestáns kultúrába és konfesszionális életbe, mégis mindketten kétségbe-
esetten küszködtek a kimondhatóságért, hogy a kíméletlenül ideologikus korszakban 
valami kimondható, átmenthető legyen a magyar puritanizmus hagyatékából. Még 
akkor is, ha ehhez meg kellett tanulni és használni-működtetni azt a terminológiát, 
amelynek fogalmi rendszere eleve kioltani akarta és megsemmisíteni a puritanizmus 
eredeti összetettségét. Csak a forradalmi ideológia skeletonját tűrte meg a hivata-
los ellenőr. Bán Imre recenziója keskeny pallón egyensúlyozott, mondhatni, szoros 
kapu, keskeny út vezetett a tisztesség és szakmai becsület ösvényén. Bár a recenzens 
nem mulaszthatta el leírni az obligát legitimációs kulcsszavakat: a történelmi mate-
rializmus módszere, a puritánus mozgalom osztályalapja, az osztályharc tényei és 
ideológiájának összekapcsolása, a nagypolgár és opportunista Bisterfeld, a feudális 
erők a demokratikus polgári mozgalom megbénítására törekedtek – mégis rátalálha-
tunk szinte mindennek a visszavonására –, vagy legalább részleges érvénytelenítésére 
törekvő szándékára. Nemcsak izgalmas gondolati, de legalább ennyire izgalmas nyel-
vi teljesítményt is szemlélhetünk: hiszen előttünk zajlik a marxizáló gondolati-nyelvi 
szimuláció, de megteremti Bán Imre mindennek – legalább részben – a disszimu-
lációját, méghozzá ugyanazt a metanyelvet beszélve; amit megadni látszott, annak 
jelentős részét visszaveszi. 

Medgyesi Pált concessiós-occupatiós retorikával ugyan maga is látszólag nehezte-
lően elmarasztalja, azonban meglepő felmentést ad: „Medgyesi megalkuvó egyház-
politikája a szerző meglehetősen szigorú bírálatában részesül, s nem is alaptalanul. 
Meg kell azonban gondolnunk azt is, hogy Medgyesi Pál, mint udvari prédikátor, 
eléggé tisztában lehetett a társadalmi-politikai erőviszonyokkal s a forradalmi út jár-
hatatlanságával.”3 Jól látszik ez a szimulációs-disszimulációs folyamat a puritánusok 
konfesszionalitásának vizsgálatáról szólva. Részint deklarálnia-szimulálnia kellett 
bizalmatlanságát a polgári tudományosság korábbi alkotóival-műveivel szemben, 
ezt meg is kapta Zoványi Jenő és Bodonhelyi József: utóbbiról annyit mond, hogy 
„megállapításai a modern olvasót aligha elégítik ki”, valamint szellemtörténeti mód-
szere és teológiai nézőpontja nem alkalmas arra, hogy a magyar puritánus mozga-
lomról világos képet rajzoljon.4 Másrészt azonban folyamatosan keveselli Makkai 
László gondolatmenetéből a puritánusok vallási ideológiájának elemzését és elutasít-
ja annak csak politikai mozgalomként való értelmezését. ([...] feltűnő módon elha-
nyagolja a puritánusok vallási ideológiájának elemzését. […] az ideológiának, mint 
mozgósító erőnek elemzéseinkben túlontúl kevés jelentőséget tulajdonítunk, s lép-
ten-nyomon a gazdasági tényezők közvetlen hatása után nyomozunk.) Még a szovjet 
szerző, Szmirin Münzer-monográfiája is kap egy jelentéktelen, futólagos dicséretet 
ebben a szimulációs „játékban”, ám mellette Bán Imre folyamtosan idézi, érvelésébe 
2   Bán Imre, mAkkAi László, A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen, Irodalom történet, 

1954. 4. sz. 513–518.
3  Uo., 516.
4   zoványi Jenő, Puritánus mozgalmak a magyar református egyházban, Budapest, kiadja a Magyar 

Protestáns Irodalmi Társaság,, 1911; dr. Bodonhelyi József, Az angol puritánizmus lelki élete és 
magyar hatásai, Debrecen, 1942. 
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beépíti és dicséri Révész Imre 1948 előtti vonatkozó tanulmányait. Védelmébe veszi 
Lorántffy Zsuzsannát, miszerint szerepének magyarázatához elegendő őszinte, pu-
ritánus kegyessége, mély hitélete, amellyel ragaszkodott a teljes reformáció eszmé-
jéhez; pedig a fejedelmnéről az egyik kortárs kutató vakbuzgón azt állította, hogy a 
puritánus mozgalomban játszott haladó szerepe csak bizonyítja, hogy „az áruterme-
lő főnemesség legjobbjai kivételesen szintén képviselhetnek haladó eszméket”, de ez 
gazdasági érdekeikből és nem kegyességi életéből vezethető le. Ennek a fordítottját 
ugyanez a szerző éles megrovásban részesíti: „ez a magyarázat nem sokkal többet 
ér a protestáns egyháztörténészek legendájánál.” A presbitériumot ajánló és javas-
ló Medgyesi rajzánál Bán Imre egyre gazdagabban érzékelteti konfesszionalitásának 
tartalmait, illetve hangoztatja ennek döntő szerepét: „Hogy Medgyesi Pál milyen 
őszinte vallásos meggyőződéssel képviselte a presbitérium ügyét, ezt szépen bizonyít-
ják késői prédikációinak egyes részletei”, s itt terjedelmes idézet következik Az Igaz 
Magyar-Nép negyedik Jajja S Siralma című 1657-es prédikációból, majd így összegez 
a bíráló: „Ezek a sorok is világosan bizonyítják, hogy Medgyesi nemcsak egyházpoli-
tikus, hanem a maga igazáról meggyőződött hívő szemével nézi a presbitérium ügyét. 
Medgyesi gondolatvilágának feldolgozásához nélkülözhetetlenek művészi felépítésű 
és nyelvileg is kiváló prédikációi.” A „maga igazáról meggyőződött hívő” kapja itt 
vissza önnön értékét, önbecsülését, jelentőségét, ez a gondolati-nyelvi disszimulációs 
erőfeszítés legfontosabb megállapítása. Persze ez a maga igazáról meggyő ződött hívő 
szorongva érezhette igaznak 1657-ben, de 1952-ben is a prédikátor idézett szavát: 
„Az igazság hirdetőinek az egynéhány esztendőkben való gyalázatos sorsok s minden-
féle keserves bántódások jusson akárcsak itt eszedben. Ami nagyobb a Krisztusnak 
az Ecclesiak idvességes igazgatására kiadott ama szükséges szép rendelése minémő 
rettenetes rut szidalomba forga ez egynéhány esztendők alatt [...].”5 

A puritanizmuskutatás folytatása az elmondottakból következően valóban nagy 
elszánást kívánt, hiszen láthatóan az egyik leginkább szemmel tartott tudományos 
témának minősült. Az Apáczai Csere-monográfia Scyllak és Charybdisek között ha-
józott, hiszen a szerző nagyon is tudatában volt annak, hogy árgus szemek figyelik 
tollát. Tizenkét recenzió bizonyítja a nagy érdeklődést, a szellemi erőteret azonban 
akkor láthatjuk, ha pillantást vetünk az értelmezés két szélső pólusára. A hivatalos 
verdiktet 1959-ben Mátrai László fogalmazza meg az ellenőrzött kulturális nyilvá-
nosság kánonképző orgánumában, a Magyar Tudományban.6 Leereszkedő jóindu-
lattal, ugyanakkor leckéztető szigorral kimerítően tárgyalja „e derék munka elméleti 
és módszertani korlátai”-t, amelyet ugyan nem is könyvelhetünk el a marxista iroda-
lomtudomány kategóriájába, pozitívumai mindenképpen lépést jelentenek e magas 
célkitűzés irányában. A kifogások egyértelműen Bán Ime ideológiai „engedékeny-
ségét” marasztalják el, „amikor késhegyig kiéleződnek az ideológiai viták minden 
lehetséges fórumon”, a szerző vonakodik a legradikálisabb politikai gondolatok 
hordozójának látni Apáczait, aki pedig a zsarnokölés gondolatának hőse a reakciós 

5   A Medgyesi-kutatás újabb eredményeiről: Medgyesi Pál Redivivus, Tanulmányok a 17. századi 
puritanizmusról, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás és győry L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008.

6  mátrai László, Bán Imre, Apáczai Csere János, Magyar Tudomány, 1959, 54–57.
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erdélyi viszonyok között. Ehhez képest az már kisebb súlyú vétek, hogy a szerző kri-
tikátlanul használja a polgári tudományosság neokantiánus szerzőit (Windelband, 
Rickert). Mátrai recenziója valóban „kánonképző” volt, az utána következők jelen-
tős része valamennyire igazodni akar annak kijelentéseihez. (Gyenis Vilmos, Szabó 
György, Halasi Andor, Wawruch Gábor. Kivételként talán Heckenast Gusztáv és 
Komor Ilona írása említhető.) 

A másik pólus a korabeli magyar tudományos nyilvánosság peremén rejtőzködve 
szólalt meg: az egyik legfontosabb recenziót az Apáczai-monográfiáról Bucsay Mihály 
írta a rövid időre újjáéledő, majd megint némaságra kárhoztatott Egyháztörténet 
című folyóiratban. „Mi volt Apáczai végső célképzete? Úgy látszik kolozsvári szék-
foglaló beszédéből, hogy tervezésének és erőfeszítéseinek végén az üdvtörténeti cél 
állt, az Ádámban elvesztett adományok visszaszerzése, a felemelkedés arra a mél-
tóságra, amelyről alábuktunk. Vajon azt kell-e gondolnunk, hogy a hazafiúi és a 
vallási cél úgy osztozott lelkén, hogy az első közelebb állt szívéhez, a második pedig 
hivatásához és korának ideológiájához [...] nem szabad e két célt Apáczainál sem el-
különíteni, sem egymással szembeállítani. Isten akarata nem teljesül előbb az ember-
re nézve, amíg az ember nem tevékenykedik magasrendű társas kapcsolatokban [...]. 
Az emberré nevelés folyamata éppúgy területe Isten kegyelmének és gondviselésének, 
mint az értelmes emberi tervezésnek és fáradozásnak. Megértjük, hogy Apáczai neve-
lő erósza lebilincseli a pedagógusokat, még ha nem is veszik észre puritán keresztyén 
hátterét. Azt azonban alig lehet megérteni, hogy a tiszta üdvtörténeti szemléletnek 
és a realisztikus-racionális pedagógiának ez a nagyon nemes és magától értetődőnek 
ható ötvöződése nem talált megfelelő méltatást a teológusok részéről [...]. Az üdv-
történeti perspektíva és a realisztikus-racionális nevelés útján való társadalomépítés 
egyensúlya igen érzékeny valami. A XVIII. század ezt az egyensúlyt felborította, a 
mérleget az utóbbi felé lendítette ki, nemcsak az egyház, hanem a humánus szem-
pont kárára is.”7 Bucsay gondolatmenete a puritanizmus antropológiájának, tudo-
mányszemléletének lényegét ragadta meg és fejezte ki aggálytalanul az egyházi tudo-
mányos orgánumban; talán Bán Imrének is segítségére sietve, aki ezt ilyen explicit 
formában kockázatosabban mondhatta ki. Rejtettebben persze megtaláljuk ennek 
a körülírását, de már az eltérő terminológia – kényszerűségből néha marxizáló – is 
más értelmezői lehetőséget eredményez. Hiszen a monográfia addig még nem látott 
gazdagsággal mutatta be a XI. részben Apáczai puritán teológiai rendszerét, szote-
rológiáját, üdvösség és kultúra másoknál (Tolnai F. István, Comenius, Szathmári 
Baka Péter, Báthori Mihály stb.) is megfogalmazott szoros összefüggését, a certitudo 
salutis (az üdvbizonyosság) etikai konzekvenciáit. „Mivel penig ez a megszenteltetés 
ez életben nem mindenképpen tökéletes, bűn nélkül még a hívek sem lehetnek. Innen 
vagyon a lelki harc őbennek, hogy mindennap meg kell a megtérést újjítaniok.” Az 
embernek Istenhez vezető pályája a scala salutis, az üdvösség lépcsője. Ennek az üdv-
útnak azonban minden lépcsőfoka ugyanúgy értékes, hiszen mindegyik alulról vezet 
felfelé s az emelkedéshez, feljutáshoz mindegyik kihagyhatatlan, kulturális-erkölcsi 
és spirituális erőfeszítést követel, amelyeknek optimális kibontakoztatási helyszíne az 
iskola: mindegyik lépcsőfok végén ott áll az üdvígéret. „Az ilyen iskolákban szerez-

7   Bucsay Mihály, Bán Imre, Apáczai Csere János, Egyháztörténet, 1958. 4. évf. Új folyam 1. 237–242.
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tetnek meg azok az eszközök, mellyekkel az Ádámban elveszett adományokat e ha-
landó és veszendő élet mértékéhez képest visszaszerezhetjük, a bölcsesség régi fénye 
földerülhet és azon méltóságra rendre felemelkedhetünk újra, melyről alábuktunk 
vala” – írja a kolozsvári beköszöntő beszédben. 

A monográfia után sem szűnik meg a puritanizmus jelentősége Bán Imre munkás-
ságában. Jól nyomon követhető érdeklődése, kutatómunkája az 1963–64-es kiadású 
Magyar Irodalmi Lexikon szócikkeiben. Tollából származik természetesen Apáczai 
Csere János portréja, de a puritanizmus-késő puritanizmus szerzői közül szócikket 
ír Medgyesi Pálról, Martonfalvi Tóth Györgyről, Mikolai Hegedűs Jánosról, Tolnai 
Dali Jánosról, Tofeus Mihályról, Otrokocsi Fóris Ferencről, Komáromi Csipkés 
Györgyről. A folyamatosságot jól mutatja, hogy a Theológiai Szemlében 1976-ban 
közölt jelentős tanulmány – A XVII. századi magyar puritaizmus irodalom- és mű-
velődéspolitikai jelentősége – jórészt láthatóan a lexikonszócikkek anyaggyűjtésé-
ből fejlődött tovább és kerekedett a század utolsó kétharmadának áttekintésévé.8 
A Medgyesi-rész ekkor már támaszkodott Esze Tamás nagy jelentőségű – a Praxis 
Pietatist vizsgáló – kiadástörténeti kutatásaira, de hosszú idő óta Bán Imre mond 
érdemi megállapításokat Tolnai Daliról és a magyar Perkins-recepció kezdeményező-
jéről, Iratosi T. Jánosról, Mikolai Hegedűs Jánosról, Komáromi Csipkés Györgyről. 
A tanulmány egyik legértékesebb hozadéka, hogy a puritanizmusban meglátja-felis-
meri annak a nemzettudat formálásában játszott szerepét, ez egyben lényeges kez-
deményezés is, hiszen a nemzettudat genezisének határozott religiózus tartalmait 
regisztrálja, amelyet a korszak ideologikus kontextusa vehemensebben vagy enge-
dékenyebben ugyan, de elutasított: állítván, hogy a nemzettudat csak szekularizált 
ideológiai közegben jöhet létre. Akkor érezzük igazán jelentősnek ezt a gondola-
tot, ha az elsődleges kontextusból tudjuk, mily kemény közegellenállás és gyanakvás 
vette körül a nemzettudat-ideológia minden jelentésbővítő kísérletét az 1960–70-es 
években. Nemcsak a Dialogus politico-ecclesiasticus [...] szövegét ismeri és értelmezi 
mélyrehatóan, de sürgeti a prédikációk irodalomtörténeti érdekeltségű vizsgálatát, 
összefüggéseiket visszavezeti egészen a 16. századi előzményekig: „[...] Medgyesi Pál 
nemzetfogalma – valamennyi művéből kitetszőleg – tágabb, mint a magyar nemesi 
nemzet (a gens vagy a natio hungarica) fogalma. Nem egészen új eszme ez, történe-
tét a reformáció XVI. századi nagyjainál is lehetne nyomozni.” Már ekkor sürge-
tően megfogalmazza, hogy a korszakkutatásnak nagy adóssága egy Medgyesi- és 
egy Komáromi Csipkés-monográfia megírása. (Ez az adósság máig nyomaszt ben-
nünket is!)9 A tanulmány német nyelvű változata a nemzetközi tudományosság szá-
mára is hozzáférhetővé teszi saját puritanizmuskutatásának jelentős eredményeit: 
Die literatur- und kulturgeschichtliche Bedeutung des ungarischen Puritanismus des 

 8   A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéspolitikai jelentősége, Theológiai 
Szemle, 1976. 5-6. szám, 175-178.

 9   Korábbi kutatási eredmények publikálása Márkus Mihály könyve, amely ugyan még 1979-ben ké-
szült, de kényszerűségből csak 1990-ben látott napvilágot Komáromi Csipkésről. (márkus Mihály, 
Komáromi Csipkés György Egyháztörténeti értekezés, Kiadja a Református Sajtóosztály, 1990.) 
Számos értéke mellett inkább a korábbi szakirodalom eredményeit összegezte. 
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17. Jahrhunderts.10 E tanulmány szempontrendszere szinte teljességében folytatódik 
1980-ban a Korai felvilágosodás és nemzeti műveltség című terjedelmes írásában, 
azonban ki is bővítette Bethlen Miklósra, Mikolai Hegedűs Jánosra vonatkozó újabb 
megfigyeléseivel.11  

Medgyesi azt panaszolta, hogy „[…] kötve tartódott sok része az igazságnak csak 
az egy szabados életnek féltéséből”. Hogy a puritanizmus egykor nagyon is „kötve 
tartódott igazságainak” egyre nagyobb része vált szabaddá és érthetővé, abban Bán 
Imre életművének kiemelkedő szerepe van.   

10  Rebellion oder Religion? Die Vorträge des internationalen kirchenhistorischen Kolloquiums, 
Debrecen, 1976, Ref. Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bp. 1977, 75-88. 

11   Századok, 1976, 1052–1069. valamint Európa és a Rákóczi-szabadságharc, szerk. beNdA Kálmán, 
Bp., Akadémiai Kiadó, 1980, 225–243.
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aPoteózis és üdvözülés 

rimay jános BalaSSi-epicédiuMáBan

1.

Az elmúlt huszonöt évben a Rimay-kutatás egyik fontos eredménye volt műveinek 
1992-es kiadása, illetve az Epicédium-hasonmás megjelentetése a kísérő tanulmá-
nyokkal 1994-ben.1 (Ennek a kiadványnak szakmai-tudományos előzménye volt 
Klaniczay Tibor 1957-es alapvető tanulmánya, ezt tovább árnyalták Jenei Ferenc 
és Pirnát Antal értekezései.) Ács Pál 1992-es kiadványa az Epicédiumot fontos pa-
ratextusokkal megszerkesztett-bővített egységes kötetnek tekintette.2 E paratextu-
sokkal joggal egyesített, megalapozottan egységes műnek tekintjük tehát a továb-
biakban Rimay alkotását, elemzésünk annak teljes szövegállományára vonatkozik. 
Kiemelkedően fontos tanulmányt publikált Ács Pál „Egy út készíttetik”: Balassi 
Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában címmel, amelynek megállapításait a 
továbbiakban idézzük, gondolatmenetére hivatkozunk, azzal dialógust folytatunk, 
hiszen következő megállapításaink azzal részben egyeznek, másutt pedig attól eltér-
nek, illetve sokszor kiegészítik egymást.3 Hasonlóan a legfrissebb szakirodalomhoz 
tartozik Őry Katinka új szempontokat felvető tanulmánya.4 Mindkét tanulmány a 

1   Rimay János Írásai, kiad. ács Pál, Budapest, Balassi Kiadó, 1992, Epicédium a Balassi fivérek, Bálint 
és Ferenc halálára, szerk., kiadta ács Pál, Budapest, Balassi Kiadó, 1994. 

2   Ács Pál kiadványa a kötet szerkezetével kapcsolatban ugyan néhány esetben óvatosan foglal állást, 
hipotézist fogalmaz meg – jelezve az esetleges eltérő véleményeket –, ezek azonban jelen szempont-
rendszerünk szerint olyan kisebb horderejű jelenségek, hogy itteni mérlegelésükre gondolatmenetünk 
szerint nincs szükség.

3  Irodalomtörténeti Közlemények, 2005, CIX. 2–3, 205–222.
4   őry Katinka, Olvasatlanság – olvashatatlanság, Az ambiguitas retorikája Rimay János Balassi-

epicédiumának kísérőszövegeiben, Irodalomtörténeti Közlemények, 2007, 555–581.
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korábbi Rimay-szakirodalom és Rimay-értelmezés radikális átalakítását javasolja 
és végzi el részben. 

Az Epicedium Ajánlása a bártfai antológia pozíciójából indul – eleinte mindkét 
Balassi a tárgya –, majd fokozatosan szűkül Bálint erényeinek laudatiójára.5 A Balassi 
fivérek eszerint kiemelkedő szerepet játszottak az állam dicsőségének megtartásában 
és haláluk ebben pótolhatatlan veszteséget jelent: „[...] jórészt ők [a Balassiak] van-
nak nagy befolyással az állam rég elkopott dicsőségének helyreállítására, s ebben az 
ítéletünkben nem is csalatkoztunk volna, ha ők a kívánatos szerencsével és megfelelő 
életfeltételekkel rendelkezhettek volna [...]. Példát mutattak másoknak, s ragyogó 
katonai képzettségükkel és hősies bátorságuk erényével messze megelőzték az összes 
rangosabb embert, még a magukhoz hasonló származásúakat is.”6 A legkiválóbb 
keresztény katonai erény beteljesítői voltak, egri katonáskodásuk idejében ez a vár 
lehetett egész Európának legnagyszerűbb védőbástyája. A gondolatmenet természe-
tesen a 16. század egyik legismertebb toposzát – Magyarország egyik meghatározó 
attribútumát – kapcsolja a Balassiakhoz, ez pedig a Propugnaculum Christianitatis: 
„ [...] Eger, egész Magyarország leghíresebb vitézlő iskolája s Európának legnagysze-
rűbb védőbástyája, amelyet az igen bátor vitézek karja legalább annyira védelmezett, 
mint a természetes vagy mesterséges erődítmény, s amelyet a ragyogó győzelmeknek 
megannyi jelvénye és diadalmenete tett nagyon gyakran nevezetessé, virágkora idején 
éppen az ő részvételükkel, méltóságukkal és tekintélyükkel vívta ki magának a leg-
főbb dicsőséget.”7 Könnyen felismerhető a fenti szövegben a Balassi-allúzió (vitézlő 
5   A bártfai antológiáról: imre Mihály, A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) 

= Az isteni és emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus irodalmáról, 
Sárospatak, Hernád, Tiszáninneni Református Kiadó, 2012 (Nemzet, egyház, művelődés, 7), idézet 
helye, 115: „A bártfai antológiában Balassi Ferenc jellemzése, attribútumai sokkal jobban követik 
az egész Balassi családra vonatkozóan addig kialakult közvélekedést, mindazokat a tulajdonságokat, 
amelyeket megfigyelhettünk a kortárs neolatin irodalom-költészet műveiben: Aethicus ajánlásában 
és Bielski epicédiumában. Mondhatni azt is, hogy a kortárs neolatin irodalom Balassi-családról kiala-
kult esszenciális értékelése a bártfai kötetben alapvetően Ferenc jellemzésére vetül rá, aki mindenben 
megfelel ennek a kialakult konvenciónak. A nagy konfesszionális és nacionális értékek benne teste-
sülnek meg maradéktalanul, ez emeli őt a bártfai kötet kétségtelenül nagyobb formátumú alakjává, 
az ismertebb kánon hősévé. Bálint jellemzését, értékelését bonyolultabbá, ellentmondásosabbá te-
szi részint konfesszionális sorsfordulata, vagyis konverziója, másrészt művészi-alkotói kvalitásai is 
szokatlanul illeszkednek a hagyományos családi értéktudat sajátosságaihoz. Tulajdonképpen olyan 
individuális értékfogalmak alkotják Bálint erényeit, amelyek csak részben, vagy alig voltak jelen a 
családról alkotott – vagyis alapvetően közösségi érdekeltségű – értékkonvenciókban. Bálint jellem-
zéséből hiányozniuk kell a konfesszionálisan karakterisztikus elemeknek, csak halvány utalás sejteti 
a konverziót, helyette általában olyan keresztényi erények ékesítik, amelyek szükségesek a pogány 
elleni harcban. Igaz ugyan, hogy Bielski és az Aethicus-előszó a családi értékhagyomány részének 
tekinti a széptudományok megbecsülését és támogatását, azonban azok kiemelkedő művelése to-
vábbvezet abba az alkotói világba, ahová csak Bálint jutott el. A bártfai antológia antropológiai 
és poétikai-retorikai összefüggései szoros megfeleléseket, konkordanciákat mutatnak, azonban je-
lentős ellentmondások, feszültségek is megjelennek a kötetben [...]. Ennek a kötetnek csak részben 
vállalhatta a hagyományait Rimay János, amikor a következő évben megjelentette Vizsolyban az 
Epicédiumot, abban már erősen megváltozott – bonyolult egyensúlyt megvalósító – antropológiai 
távlatot, egyben radikálisan új Balassi-kánont és retorikai-poétikai beszédművészeti eljárásokat, a 
lírai személyiségnek is lényegesen gazdagabb – legalábbis átalakított – értelmezését találjuk.”  

6  rimAy, 1992, 11. Pirnát Antal fordítása.
7  Uo.
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iskola), de a bártfai kötet funeratiós verseiből a trofaeumokra, hadi jelvényekre és 
triumfusra utaló párhuzam is. Ezt követően heves vituperatio utasítja el az ostobák 
irigykedését, akik a haza javával kevéssé gondolnak, pedig a Balassi fivérek tartották 
hatalmas oszlopként a szétdarabolt Magyarországot. Ebben a szövegrészben határo-
zottan a genus iudiciale jellemzőit alkalmazza a szerző, pontosabban az accusatio – a 
vádbeszéd – tulajdonságai érvényesülnek, amit színez a vituperatio is. A funeratiós 
retorika azonban azt kívánja, hogy ne feledkezzünk bele a fájdalomba túlságosan, 
engedve hevességének. Dicsőséges haláluk oly tisztességet adott a hazának, „amely 
felér azzal a tartós és ebben az államra nézve igen súlyos időszakban nagyon is kívá-
natos haszonnal, amelyet életük érdemével nyert volna, ha illő módon megadta volna 
kegyességével a sors nekik mindazt, amivel erényüknek méltán tartozott.” Vagyis ha-
láluk erkölcsi értéke a haza számára éppoly becses, mint amit életük és tetteik erénye 
teremthetett volna, ha megkíméli őket a jó szerencse. (Az Epicédiumban viszonylag 
kis szerepet játszik majd a szerencse, csak a VII. részben kerül elő rossz szerencse ér-
telemben, de ott sem autonóm formáló erő, hanem a bűn, bűnösség következménye. 
A többi részben meg sem jelenik, hiszen ezt kizárja az üdvösség paradigmájában az 
Isten-ember kapcsolat tartalma, az apoteózis paradigmájában pedig a cselekvő mito-
lógiai személyek sem engednek teret bármely érvényesülésének.) 

A Darholcz Kristófnak címzett Ajánlás a haza szolgálatának és a széptudomá-
nyok ápolásának erényeit köti össze a Balassiakkal. Ezen a ponton jelenik meg a 
virtus erényei mellett a művészi-intellektuális erény attribútumként. Az Epicédium 
nem a közönségesek elméjére és felfogóképességére kíván hatni, hanem a művelteb-
bek, kifinomultabbak ízlését keresi, ugyanis csak ezt vállalva lehet méltó a mű Bálint 
tehetségéhez. Ez a gondolat megjelent már Forgách Mihálynak Justus Lipsiushoz 
intézett levelében, majd Lipsius válasza is tartalmazza ugyanezt a mozzanatot, amely 
a kultúrát csak a kisszámú értő közösség adományának tekinti.8 Ezzel a fordulattal 
az Ajánlás átcsap kizárólag Bálint jellemzésébe, Ferencről már szó sem esik. (A pa-
ratextusok szövegei közül a továbbiakban egyedül Kátay Mihály disztichonja beszél 
inkább Ferencről, az első sorokban még az egész család közös hírnevét, kiválóságát, 
katonai erényeit sorakoztatja föl és dicséri, majd ebből ágazik el a két testvér mélta-
tása, a második rész kizárólag Ferenc siratása és laudatiója.) Bálint jellemzőit Rimay 
a reneszánsz esztétika és művészetelmélet szerint rajzolja meg. Ennek központi ele-
me az imitatio-aemulatio és a disciplina occulta, az imitatio elrejtésének-megmuta-
tásának magasrendű retorikai-kulturális képessége. „Akad-e ugyanis olyan képesség, 
amely őelőtte rejtve maradt volna valaha is az irodalomnak azon a széles mezején, 
amelynek virágocskáiból e méh serény szívókájával könnyedén kiszívta a nektárt, 
és ízes lépes mézzé változtatta a művelt emberek hasznára azt is, ami addig rejtve 
volt, csodálatot és dicséretet szerezve szellemének?”9 Rimay maga és barátai számára 

8   Ez az exkluzív kultúrafelfogás azt is megengedi, hogy Johann Bocatius Tolnai Balog Jánost épp-
úgy Krisztus, mint Phoebus papjának tekinti: Christi Phoebique Sacerdos. Ioannis boCAtii, Libri V. 
Hungaridos [...], Bártfa, I. Klöss, 1599, 198–200. RMNy 846. A Forgách Mihályhoz intézett Lipsius-
levél verses átiratában Bocatius azt állítja, hogy a Múzsák országában van az üdvözülés alapja, ami 
ekkoriban lehet Magyarország is: In regno Musae sunt fundamenta salutis/ Tuq(ue) eris Hungarici 
firma columna soli. Idézet helye: Bocatius, 1599, 292–294.

9  rimAy, 1992, 13.
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alapvető kulturális feladatként Balassi kulturális-művészi utánzását jelöli meg, csak 
az ő tudatos tevékenységük biztosíthatja Balassi Bálint veleszületett dicsőségének 
örök emlékezetre szóló megőrzését, továbbadását. Balassi kiválóságát az örök dicső-
ség méltónak találta magához, ezt tudják kifejezni a Balassit követő legkiválóbb fér-
fiak. Ezt azonban nem vitatkozással, vagyis a méltatlanokkal vívott polémiával kell 
kifejezni, Rimay itt a retorikai hagyomány ókortól ismert elvei szerint helyteleníti a 
laudativum esetleges polemikusságát. Amikor Balassi örökségét védelmezzük és kö-
vetjük, akkor a rá jellemző rétori erények szerint kell eljárni, ebben pedig nem a polé-
mia a legfontosabb (voltaképpen a genus iudiciale érvényesítése), hanem a legnagy-
szerűbb erényekkel kell élni: „[...] azzal a szélesebb áradású, folyamatos szónoklással 
is, amellyel irányítja a népeket, megerősíti a törvényeket, megleckézteti a bűnösöket, 
oltalmazza a becsületeseket, dicséri a kiváló férfiakat, meggyőző módon adja elő 
polgártársainak az üdvös és dicséretes tanokat, buzdíthat tisztességre, visszatarthat 
a bűntől, vigasztalhatja a szenvedőket, s a bátrak és bölcsek tetteinek és elhatáro-
zásainak a hitványak gyalázatával együtt örök emléket állíthat.”10 A rétornak ezen 
képességei a legnagyobb szellemi erőt jelentik, amely olyan „isteni erény, [...] amelyet 
egyedül csak az irodalom szolgáltat [...]”, vagyis a reneszánsz korának deifikációhoz 
közelítő látásmódja jelenik meg, amely a neoplatonizmus művészetelméleti rendsze-
rében sok alakváltozatban bukkan fel. (Ennek van olyan formája is, ahol a művészi 
tevékenység, az alkotás mintegy üdvérték hordozójaként jelenik meg; ez legtöbbször 
valamely szinkretikus eljárás alkalmazásának következménye.) Bálint orator erényei 
is deifikációs méreteket öltenek a Darholc Kristófhoz intézett ajánlásában. A képes-
ségek legteljesebbjét az orator tulajdonságaival lehet leírni. Látásmódja rokon a re-
neszánsz-reformáció korának számos retorikai művével, mint például Johann Sturm 
művei mutatják. Ebben is fokozatosság rajzolódik ki: a széptudományok általában, 
majd a retorika teszik képessé erre az alkotót. 

Ehhez hasonlót olvashatunk Johann Sturm De imitatione oratoria című művében: 
„Ám azt hívom orátornak, aki nem a mindennapi csinosság után járogat, valamifajta 
választékosságot követve [...], hanem azt, aki eléri, hogy szónoki mivoltában az em-
berek féljenek tőle, hogy rá bámulva nézzenek, őt csodálják, aki mellett kiáltásokban 
törjenek ki, akit ne embernek, hanem emberfeletti férfi únak ítéljenek ékesszólása és 
beszédének ereje miatt. Ez az ékítmény olyasféle kell hogy le gyen, magáról a szónok-
ról úgy lássék, hogy mindazt, ami az életben létezik, vagy az élethez szükségszerűen 
kell, ami becsületes, megvizsgált, kikérdezett, olvasott, vitatott, tár gyalt és össze-
vont, mindezt birtokolja és kézben tarja, hogy úgy véljék róla, legkiválóbb férfi, és az 
ügyek legbölcsebb védnöke. Mert az ékesszólás őrjöngés, ha nincs meg benne a jóság 
és a bölcsesség, hozzá derék, előrelátóan okos, tapasztalt, hosszú tanulással kiképzett 
férfi kell, s ez valóban ilyen legyen, ne pedig csak annak lássék. Az ékítés ezzel a két 
kiválósággal, mint az ékesszólás fegyvereivel élhet a haza üdvös épen maradására, 
az állam nagyszerűségére, és valahányszor szükséges lesz, éljen is velük [...]. Három 
előnyt hoz magával. Ezek közül egyik az édesszavúság, hogy a lehető legélvezetesebb 
legyen a beszéd, másik a hitel, hogy a lehető legnagyobb mértékben befolyásolja azok 
értelmét és hangulatát, akik hallották és majd ítélni fognak. A harmadik az előrelátó 

10  Uo., 14.
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okosság, hogy a lehető legtöbb dologgal legyen felszerelve, hogy a művelt és olvasott 
emberek azt vegyék észre, hogy a filozófia valóságos forrásaiból áradt elő [...] és a 
nép körében mintegy istenné teszi a szónokot.”11 (Németh Béla fordítása)

Rimay szerint a Bálint hírnevét a legavatottabban ápolók és hagyományozók 
Istvánffy Miklós, Forgách Mihály, Kátay Mihály, Révay Péter, Szokoli Miklós. 
Révay Péter Strassburgban tanult, Melchior Junius tanítványaként szónoki művei 
korántsem csak érdektelen iskolai gyakorlatok, hanem a hazai igény és szemlélet 
ötvöződését fejezik ki a sturmi hagyománnyal. Még mindig mértékadó a cicero-
nianus eszmény, ennek bizonyítéka Révay Péter Oratio [...] de Laudibus M. Tul. 
Ciceronis című, 1591-ben elmondott szónoklata, amelyet érdemes számon tartani 
hazai ciceronianus hagyományaink között.12 Rimay bizonyára strassburgi tanultsá-
ga, talán éppen 1591-es oratiójának rokon szemlélete miatt is becsülhette a felvidéki 
nemest. A retorikai műveltségkultúra meghatározó szerepű volt mindkettejük számá-
ra. Ugyanilyen jelentőségű volt közös rajongásuk Justus Lipsius iránt, hiszen Révay 
is rajongó levéllel keresi föl 1592 júliusában az ekkor már nemzetközi hírű tudóst, 

11   sturmius, Ioannes, De imitatione oratoria libri tres, cum scholis (sic!) eiusdem autoris, antea 
nunquam in lucem editi, Argentorati, Bernhardus Iobinus, 1576. A Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár 752.799/1. jelzetű példányát használtuk. Az idézett szöveg itt C2v – C3r: „Eum 
vero ornatum voco, non qui quotidianam sectetur mundiciem, et elegantiam quandam, [...] sed eum 
qui efficit, ut oratorem homines extimescant, ad quem obstupescant, quem admirentur, ad quem 
exclament, quem non hominem, sed divinum virum, propter elo quentiam, et vim dicendi esse arbit-
rentur. Hic vero ornatus eiusmodi esse debet: ut ipse orator omnia quae in vita sunt, aut ad vitam 
necessaria, at atque honesta, investigata, interrogata, lecta, disceptata, agitata, atque contracta, ha-
bere atque tenere videatur: ut et vir optimus, et patronus causarum sapientissimus habeatur. Furor 
enim Eloquentia est: si probitate et sapientia careat: virum requirens bonum, prudentem, experi-
entem, magnis doctrinis instructum, qui revera sit, non autem esse videatur: hisce duabus ornatus 
virtutibus: ut armis eloquentiae ad salutem patriae, et civitatis amplitudinem, uti possit, et quoties 
necessarium sit utatur [...] tres secum adferens commoditates: quarum una est suavitas: ut quam 
maxime iucunda sit oratio: altera fidei, ut quam maxime in eorum sensus, animosque qui audiverint 
et iudicabunt, influat: Tertia prudentie, ut quam pluribus rebus sit instructa: ut ex ipsis fontibus 
Philosophiae defluxisse ab hominibus eruditis et literatis animadvertatur. Et quanquam ornatum 
eum esse diximus: qui oratorem efficiat admirabilem, et quasi deum in populo [...].” Magyarul: 
Retorikák a reformáció korából, a szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a 
kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta imre Mihály, Debrecen, 
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000 (Csokonai Könyvtár, Források, 5), 160. 

12   Vö. Orationum quae Argentinensi in Academia, exercitii gratia scriptae et recitatae ab illustri 
generos. Nobil. et aliis Ad tractandum vero propositae fuerunt a Melchiore Junio Witebergensi. 
Eloquentiae ibidem Professore, Secundus Tomus. Orationes ad Ge nus causae Demonstrativum per-
tinentes complectens [...], Argentorati, M.DC.XI. 780– 798. Bp. Egyet. Kvt. Hf. 951. Révay Péter 
szónoklata ugyanezen mű Pars Secunda, M.D. XCIV-es kötetében jelent meg Oratio Generosi D. 
Petri De Revva, Comitis Thurocziensis, de Laudibus M. Tul Ciceronis, recitata 6. Ibid. Ian 1591. 
címmel: 210–230. A magyarországi ciceronianizmus folyamatába tartozó és méltányolandó mű. 
Bónis György, Révay Péter (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981.) c. kismonográfiája röviden em-
líti ugyan Révay strassbugi tanulóéveit, retorikai tanulmányait, Melchior Junius szerepét, Cicero-
előadását, azonban nem tér ki ennek retorikai-irodalomtörténeti jelentőségére (10–12). Cicero szel-
lemi örökségét magyarul legutóbb az AGAQA I. Cicero öröksége Hereditas Ciceroniana, Debrecen, 
1995, Redigit Ladislaus havas c. kiváló kötet tanulmányai méltatták, amelyek Cicero születésé-
nek 2100. évfordulója alkalmából születtek. Különösen Adamik Tamás, Achim Heinrichs, Jürgen 
Leonhardt, Hajdú István, Tar Ibolya, Michel Dubuisson, Tegyei Imre értekezései tartalmaznak gaz-
dag retorikatörténeti megállapításokat.
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amelyben „animus meus individuus”-nak nevezi Rimayt, a nála járt baráttal együtt 
olvasták Lipsius műveit. Hasonlóan Lipsius-követő volt Forgách Mihály, aki már 
1588-ban hozzá írott levelében fejezte ki hódoló szellemi megbecsülését.13 Az Ajánlás 
egyébként mesterien alkalmazza a három retorikai genus játékát, természetesen a 
genus mixtum felel meg a legjobban Rimay szándékainak. Szükség van a judiciale 
genusára, hiszen részint apologiát ír, de accusatióval veri vissza – concessiós alakza-
tokkal – a Bálint erkölcsi fogyatkozásait felnagyító kifogásokat.

Mivel Őry Katinka tanulmánya alapvetően az Epicédium paratextusaira vonatko-
zik, ezért itt néhány megállapítására kívánunk reagálni. Alapvető törekvése, hogy a 
paratextusok sarkalatos kijelentéseinek eddigi értelmezését elbizonytalanítsa: „[...] 
az Epicédiumot szó szerint értelmezték, ilyen módon annak tartalmát és jelentését 
teljességel egyértelműnek (és egyneműnek) tekintve nem találtak benne megoldásra 
váró problémát [...]. Dolgozatom [...] rámutat a mű radikális többértelműségére, és 
feltárja azokat a szöveghelyeket, melyek által lehetetlenné válik a műben egy egysé-
ges értelemkonstrukció létrejötte, ezzel párhuzamosan (ezáltal) pedig egy egységes 
költői arc és hang konstruálódása is [...] Rimaynak a Balassi-hagyatékhoz fűződő 
viszonya igen ambivalens vonásokat mutat.”14 Őry Katinka tanulmánya alapvetően 
a paratextusokra vonatkozik, de némely kijelentését érvényesnek gondolja az egész 
versciklusra vonatkozóan is. Feltevése szerint meghatározó antropológiai és beszéd-
művészeti elvként érvényesül Rimaynál az ambiguitas, obscuritas, amphibolia és a 
szinkretizmus: ezek együttesen teremtik meg a rejtett jelentést, többértelműséget és 
jelentésvesztést. Felhozott példái azt bizonyítják, hogy a Bálinttal párhuzamba állí-
tott mitológiai-történelmi személyiségek valójában Bálint „arcrongálására” szolgál-
nak, vagyis gyengítik a pozitív jelentést, legalábbis ambivalenssé teszik. Vonatkozik 
ez az Alcibiades és Hercules párhuzamra egyaránt. A bemutatott két példa valóban 
mutatja az ambiguitas jellemzőit, azonban ezek a mikrostruktúrák nem válnak az 
egész műre vonatkoztatható értelmező szerkezetté. (Különösen a Hercules esetében 
aggályos ez a jelentéstulajdonítás, hiszen a reneszánsz számára Hercules is sokje-
lentésű mitikus hős volt, akinek a krisztianizációjára is találunk példát bőségesen a 
16. században. Pl. Pierre de Ronsard latin és francia nyelvű költészetében is beszél 
Hercules tizennyolc krisztusi attribútumáról. Másrészt a kortárs, kevéssel korábbi 
külföldi neolatin költészet polifóniája ugyancsak nem enged meg ilyen jelentésszű-
kítést.)15 A többértelműség érvényesülése a paratextusokban aligha vitatható, kü-

13   A korabeli magyar Lipsius-követőkről: CoroN, Antoine, Justus Lipsius levelezése a magyarokkal 
és Révay Péter kiadatlan levele Lipsiushoz, Irodalomtörténeti Közlemények, LXXX. 1976/4. 490–
496. Az Epicédium kapcsán azt is jobban kellene mérlegelni, hogy a kortárs hazai neolatin költők 
– főként Johannes Bocatius – hogyan alakíthatták a mű szinkretizmusának jellemzőit, formálódását. 
Bocatiusnál számos olyan gondolati, kompozíciós eljárás föllelhető, amely az Epicédium lehetséges 
párhuzamaként értelmezhető. Legfőképpen azonban az antik mitológia antropológiai, művészet-
elméleti jellemzői mutatnak szoros korrespondenciát. 

14  őry, ItK, 2007, 562, 565.
15   August Buck, Die Rezeption der Antike in den romanischen Literaturen der Renaissance, Berlin, 

Erich Schmidt Verlag, 1976, 203: „Den gleichen Herrscher feierte Ronsard als einen Herkules, wel-
cher die vielköpfige Hydra der Laster überwindet. Indem Ronsard in seinem Hercule chrestien die 
aus dem Mittelalter überlieferte christliche Deutung des Heros erneuerte, zeigte er nicht weniger als 
achtzehn Paralellen zwischen Herkules und Christus auff.”
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lönösen ott bizonyított ez, ahol Bálint költői erényeinek, értékeinek bemutatása, 
laudálása úgy zajlik, hogy rejtetten vagy kevésbé, de mindez Rimay költői kvalitá-
sainak felmutatása is egyben, a hozzá mérhető költői egyenrangúság programjának 
megjelenítése. Azt azonban aligha lehet bizonyítani az egész műre vonatkoztatva, 
hogy paratextusainak megfigyelt sajátosságai az egész Epicédium meghatározó jel-
lemzői, szemléletformálói lennének. (Az ambiguitas, értékambivalencia, obscuritas 
az imádkozó Balassi esetében viszont – Őry Katinka megfigyelését igazolva – való ban 
felvethető releváns szempont, mivel Bálint többször is határozottan eltér az euchetika 
normáitól, teológiai, liturgikus magatartása, önértelmezése, nyelvhasználata sajátos 
divergenciát mutat korának kanonizált imádságirodalmához hasonlítva. Ezeket az 
eltéréseket folyamatosan regisztráljuk.) Az Epicédium esetében valóban kulcsjelen-
tőségű a szinkretizmus értelmezése, azonban ehhez lényegesen ki kell tágítani az 
értelmezői kört és teoretikus horizontot, amihez pedig nem elegendő csak Paul de 
Man, Renate Lachmann néhány szövegének idézése. A szinkretizmus ugyanis olyan 
generális művészetelméleti rendszer a reneszánszban, de még a barokkban is, amely 
korántsem tekinthető homogénnak, szerkezete, arányai számos elmozdulást produ-
kálnak. Antropológiai vonatkozásaihoz retorikai-poétikai, beszédművészeti konzek-
venciák járulnak. (Leglényegesebb törekvése talán az, hogy a keresztény üdvértéket – 
akár katolikus, akár protestáns változatában! – összeegyeztesse a művészi tevékeny-
ség antropológiai, etikai, esztétikai, beszédművészeti törekvéseivel.)16 Ennek ugyan 
része lehet az Epicédium paratextusaiban az Őry Katinka által megfigyelt néhány 
jellemző (ambiguitas, értékambivalencia, értékrelativizmus, obscuritas, többértelmű-
ség), azonban arról nincsen szó, hogy egészében ezzel lehetne azonosítani a szinkre-
tizmust. (Annak koronként számos ezt kizáró vagy érvénytelenítő eleme is van.) Ez 
ellen az értelmezés ellen szól az Epicédium egész összetett kompozíciója, amint azt 
vizsgálni fogjuk a következőkben. 

2.

Az első rész latin nyelvű propozíciója fontos szerepet játszik a versciklus epikus 
szerkezetének megalkotásában. Mellesleg az egész Epicédium egyetlen olyan latin 
nyelvű propozíciója, amelynek Rimay nem készítette el párhuzamos magyar fordítá-
sát. Az utólagos – 20. századi – fordítás teljesen más kulturális kontextus irányából 
történik, a szövegértés itt nemcsak grammatikai tudást jelent.17 Ezt utólag sajnál-
hatjuk, mert a többi esetben Rimay saját fordításában éppen azt szemlélhetjük, hogy 
16   Vö. imre Mihály, Cicero és/vagy Krisztus? A reformáció 16. századi retorikáinak egyik dilemmája 

= uő, 2012, 15–45.
17   Epicédium, 1992, 20: „[...] et hoc pacto (in Patriae exposito vitae suae cursu) mortalium immor-

tales quoque terminos attingat.” Pirnát Antal fordítása kicsit megszaporítja szöveget: „[...] s ily 
módon a haza üdvére kockáztatva életét) a halandók és halhatatlanok halhatatlan célját is elérje.” 
Kétségtelen, hogy a propozíció záró része igen bonyolult képrendszert teremt, ami súrolja az acu-
men, argutia, concetto határait: „[...] a dicsőség szárnyára emelve s a hírnév szekerére ülve az örök 
dicsőség keréknyomával szántsa a kereszténység földjét, s ily módon (a haza üdvére kockáztatva 
életét) a halandók és halhatatlanok halhatatlan célját is elérje.” Anticiceroniánus nyelvmodellje mel-
lé- és alárendelő szintaxisával, keresett metaforikájával nehézzé teszi valamely egynemű jelentés azo-
nosítását. Ezzel láthatóan küzd is Pirnát Antal, kissé megszaporítja a latin szöveg magyar fordítását. 
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a latin terminológiát milyen magyar fogalmakkal azonosítja. Ez pedig a szinkretiz-
mus fogalomrendszerének szempontjából nagyon tanulságos: sokszor maga Rimay 
is bizonytalan az antik fogalmak krisztianizálásában vagy fordítva. Az sem zárható 
ki, hogy Rimay érzékelte a kulturális aszimmetria feszültségeit, és nem is akar-
ta egyértelműsíteni fogalomrendszerét, elfogadva az így előálló interferenciákat. 
Természetesen az Epicédium kompozíciójának vannak olyan lényegi „eseményei”, 
alapfogalmai, amelyek nem tűrik meg a bizonytalan fogalomhasználatot, hanem 
egyértelmű paradigmatikus jelentésűek. Ennek sajátosságait és nehézségeit a későb-
biekben jelezni fogjuk. 

A propozíció szerint Balassi látja a haza felszabadítására és szabadságának kivívá-
sára összesereglő hősöket, vagyis az 1594-es esztergomi ostromra induló hadjárat ké-
szülődéseit.18 Eközben súlyos sérelem érte, mivel nem kapta meg Marstól az őt – ér-
demei, képességei és hűsége alapján pedig – joggal megillető, neki kijáró tisztségeket 
és jutalmat; ezért hivatásának hátat fordított és Marsra szerfölött haragudott. Arról 
ugyan nem tudunk meg részleteket, hogy Bálint hivatása honnan származik (ennek 
döntő eleme a hazaszeretet), ez azonban alapvető attribútumának látszik, amely-
ről lemondani, vagy azt ideiglenesen szüneteltetni-elhárítani, súlyos válságot okoz. 
Részint éppen a hazaszeretet ereje, részint Apolló csitító buzgalma nyomán kibékül 
a hadistennel és visszatér hivatásához, bajban lévő hazája segítségére siet: Esztergom 
ostromára indul. Ez a propozíció Bálintot a hősi epika magasába emeli, jellemzői 
Akhilleuszra emlékeztetnek, hiszen a görög hős vonult vissza a harcoktól, holott 
isteni végzés szemelte ki őt erre a szerepkörre. Arról lemondani, vele szembeszegülni: 
istenek parancsával dacolni, maga a hübrisz. Istenség – maga Apolló – engeszteli a 
sértett hős haragját és sértődöttségét, aki ezek hatására (valamint saját belátása és 
felelősségtudata alapján) visszatér a harchoz. A propozíció szemlélete rokonságot 
mutat a bártfai kötet látásmódjával: ott igen gyakran felbukkant az ókori hősi epikai 
párhuzam; igaz, ott legtöbbször Ferenc jellemzéseként. 

Az istenekre vonatkozó halandói harag és sértettség – a Bálinté –, majd isteni 
kiengesztelése és a megbékélés hősi epikai szintre emeli a cselekményt és a főhőst, 
amelynek Ferenc testvére egyáltalán nem részese. Az Iliász eposzi párhuzama te-
remtődik meg egyértelműen: Bálint nem akarja betölteni a hübrisz vétsége miatt az 
istenek által rámért heroikus életet. Ez helyezi be az eseményeket mitológiai ösz-
szefüggésbe, megteremti azt a szinkretikus kettősséget, amely az egész mű alapvető 
meghatározója: antik görög-latin és keresztény paradigma erőterében született meg a 
versciklus. E kettős paradigma igen bonyolult antropológiai szerkezetet valósít meg, 
amely ugyanakkor bonyolult egyensúlyt is képez a mű egész folyamatában. Ez az 
egyensúly azonban sokszor billen majd valamelyik pólus felé, amely a hozzá tartozó 
poétikai-retorikai jelenségeket is megszabja, de olykor logikai ellentmondásként is 
érzékelhetjük. Ez a paradigmatikus kettősség, mondhatni ellentét, igen élesen már 
az első rész propozíciója és az első rész között jól kitapintható. Az imént akhilleuszi 
attribútumokkal felruházott (mitológiai istenekkel alkudozó) Bálint rajza után annak 
huszonnyolc strófányi imádsága következik a kereszténység teológiai-antropológiai 

18   Az első rész akrosztichonja: BALASSIOS FRATRES RIMAI DECORAT. Ez kicsit feszültségben van 
azzal, hogy az első rész csak Bálintról szól és nem a két fiúról együtt.
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paradigmája szerint értelmezve. Az Akhilleuszhoz hasonlított hős vezeklő, imádkozó 
Dávid királyként mutatkozik a továbbiakban. Az Epicédium kétségtelenül működtet 
valamely fikciós „cselekményt”, ennek a cselekményépítésnek fontos eleme a főhős 
hősi epikai pozicionálása, a valóságos, e világi esztergomi történelmi helyszín eposzi 
helyszínként jelenik meg.

Mivel Ács Pál invenciózus tanulmánya átfogó Epicédium-értelmezés, az egész 
műre vonatkozó megállapításokat tartalmaz, elengedhetetlen koncepciója legfonto-
sabb elmeit felidézni. Annál is inkább, mivel saját értelmezésünk attól lényegesen 
eltér. „Ha szeretnénk felidézni a mű saját világát, be kell lépnünk abba a térbe, mely-
nek dimenzióit a versszöveg írja körül. Ez a hely nem az esztergomi tábor, nem is a 
Debrecen környéki csatatér, ahol a hősök meghaltak, hanem olyan terület, ahol a 
múlt és a jövő összeér, ahol a valóság és a képzelet egybeforr, ahol emberek, angya-
lok és antik istenségek gondtalanul társalkodhatnak. Nem más ez, mint maga a sír 
és a köré képzelt síremlék, a Balassi testvérek fiktív mauzóleuma. [...] Rimay köl-
teménye mindenesetre az antik és reneszánsz síremlékművészet allegorikus nyelvén 
szólal meg, ennek jelképeivel és figuráival népesíti be saját világát, egy szavakból for-
mált sírépítmény terét. [...] A Balassi-epicédium ilyenformán felfogható egy sírkőszo-
borból, egy koporsóból és a köröttük csoportosuló jelképes figurákból, mennybeli 
szcénákból, csatajelenetekből és más halotti jelképekből megkomponált reneszánsz 
mauzó leum bemutatásaként.”19 Ács Pál eredeti koncepciójú, innovatív gondolatme-
netének bizonyos elemeit osztjuk, más elemeit viszont merőben másként értelmez-
zük: a véleményazonosságot és -különbséget folyamatosan érzékeltetjük. 

Az első fejezetet egészében meghatározza az imádság, az imádkozó Bálint be-
mutatása. (Ez egyben a kompozíció második legterjedelmesebb része, huszonnyolc 
hétsoros strófájával. A III. fejezet az egész mű leghosszabb fejezete, harminc kilenc-
soros versszakból áll, ebből azonban tizenkét strófa Balassi zsoltárátköltése, az 51. 
psalmus.) Ez szcenikailag kettős ábrázolást kíván meg, hiszen primer formájában az 
imádkozó Bálint maga jelenik meg, majd ez ismétlődik meg – voltaképpen tükröző-
dik – a zászló képének magyarázatában, értelmezésében. 

A 16. század magyar műveltségében-irodalmában jelentős helyet foglal el az imád-
ság valamely változata. Tekintettel a hitújítás korszakára, műfajok sokaságában ta-
lálkozunk az imádság legkülönbözőbb formáival. Terjedelmes helyet foglal el a re-
formáció konfesszionális irányzatainak tanrendszerében, kátéiban, prédikációiban; 
minden felekezet igyekszik megteremteni a maga anyanyelvű imádságirodalmát. 
Beillesztik azt a gyülekezeti életbe, de a magánáhítat kielégítésére is gondolnak. Az 
imádságnak természetesen verses változatai is léteznek, ezek jelennek meg szaporo-
dó énekeskönyveinkben. A század költészetének jelentős része e tágabb imádság-
irodalom keretein belül is értelmezhető, ebbe természetesen az a Balassi Bálint is 
beleértendő, akinek életművét mindeddig csak hiányosan közelítette meg a kutatás 
ezzel a perspektívával. Az euchetika alapvonalai megtalálhatók a német és a svájci re-
formáció meghatározó személyiségeinek alapműveiben, de önálló euchetikai művek 
sokasága születik a század évtizedeiben. Tekintettel arra, hogy az Epicedium jelentős 

19  ács, 2005, 208, 210–211. 
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részben imádság – összességében a 16. század egyik leghosszabb verses imádsága –, 
indokolt, hogy az euchetika szempontrendszerével is vizsgáljuk Rimay művét.20 

Luther, Bullinger és Kálvin is alapvető műveiben vizsgálja behatóan az imád-
ság helyét és szerepét. Heinrich Bullinger A keresztyén vallás summája (Summa 
Christenlicher Religion) című műve 1556-ban jelent meg, amelynek hetedik része az 
Isten segítségől hívása – Az imádság címet viseli. Eszerint kétféle imádság van: „Van 
személyes imádság, amelyet magadban a templomon kívül imádkozol, és van közös 
imádság, amelyet a templomban az egész gyülekezettel együtt imádkozol [...]. Az 
imádság nem más, mint szívbéli, bensőséges, bizalmas beszélgetés Istennel, amelyben 
a hívő kér Istentől valamit és neki hálát és dicséretet mond azért, amit tőle kapott.”21 
Külön alfejezet foglalkozik a helyes imádsággal és imádkozóval. Az Isten színe előtt 
imádkozónak magát teljesen megalázva, kicsinységének és semmi voltának teljes tu-
datában kell megvallania bűnösségét és tökéletlen voltát, és azt is, hogy semmiféle 
érdemet nem tud felmutatni, mivel ezek egyedül Istenéi. El kell fordítani lelkünket a 
földi dolgoktól és a mennyeiek felé kell fordítanunk, nem a testi, hanem a lelki szem-
lélődésnek kell magunkat átadni. Az imádkozónak együttérzést kell tanúsítania, és a 
felebarátaival szemben táplált rossz érzéseit félre kell tennie. Az imádkozónak meg 
kell aláznia magát Isten előtt, minden gőgjét és kevélységét le kell tennie, térdre kell 
borulnia és kezét Isten felé emelni. 

Kálvin fő műve A keresztyén vallás rendszere (Institutio religionis Christianae), 
ennek harmadik könyvében a XX. fejezet mintegy hetven lapon foglalkozik az imád-
ság elméletével: Az imádságról, mint a hit legfőbb gyakorlásáról, amellyel az Isten 
jótéteményeit naponként elvesszük. Négy törvény tartalmazza a legfontosabb tudni-
valókat. Az imádságra való fölbátorodásunkban, elhatározásunkban meghatározó 
szerepe van a Szentlélek munkájának. Gyengeségeinket legyőzni segít, elbizakodott-
ságunkat fékezi. „Amint elménket az Istenre kell irányítani, úgy szívünk érzelmeinek 
is őhozzá kell törekedni. De mindkettő megállapodik sokkal alantabb, sőt egészen 
ellankad és elerőtlenedik, vagy ellenkező irányba ragadtatik. Azért Isten, hogy ezen 
gyarlóságunkon segítsen, a Szentlelket teszi meg mesterünkké az imádságban, hogy ő 
diktálja azt, ami helyes, és féken tartsa indulatainkat. S mivel nem tudjuk, hogy mit 
és hogyan kelljen kérnünk, ő jön segítségünkre és megmondhatatlan fohászkodások-
kal esedezik mi érettünk, nem mintha ő maga imádkoznék vagy esedeznék, hanem 
bizodalmat, könyörgéseket és sóhajokat kelt bennünk, amelyeket a mi természetes 
erőink éppen nem volnának képesek véghez vinni. A helyes imádkozás adománya 
igazán páratlan adomány [...] a Szentléleknek az imádkozásra való ösztönzése úgy 
érvényesül bennünk, hogy a saját akaratunkat éppen nem akadályozza meg s nem 
is késlelteti, mert Isten e tekintetben azt akarja megpróbálni, hogy milyen fogana-
tossággal tudja megindítani a hit a mi szíveinket.”22 Az igazi imádság őszinte bűn-
bánatot kíván. A Szentírásban a szentek az imádságra való bátorságot egyedül Isten 
20   Az imádságirodalomról a mai napig időtálló, átfogó tanulmányt írt iNCZe Gábor, A magyar reformá-

tus imádság a XVI. és XVII. században, Debrecen, Theológiai Szemle kiadása, 1931.
21   Bullinger, Heinrich, A keresztyén vallás summája, Limache Verlag, Szentendre, 1997, Fordította: 

Tillinger Péter, 129.
22   kálvin János, A keresztyén vallás rendszere, II, ford. CZeglédi Sándor, ráBold Gusztáv, Református 

Egyházi Könyvtár VI., Pápa, 1910, 135–136.
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könyörületességéből merítik és mindig az ő engesztelésével kezdik imáikat, mert ha 
valaki a saját lelkiismeretét kérdezi meg, éppenséggel nem meri dolgait bizalmasan 
Isten elé terjeszteni, hanem inkább minden közeledésre megretten, hacsak Isten ir-
galmában és a bűnök bocsánatában nem bizakodik. Nem elég, ha naponként csak 
az újabb bűneinket vesszük számba, hanem emlékezetünkbe kell idéznünk azokat 
is, amelyek már régen elfelejtetteknek látszanak. Erre példaként éppen azt az 51. 
zsoltárt idézi Kálvin, amely Balassi-szövegként nagy szerepet játszik az Epicedium 
kompozíciójában: „Mert [...] a próféta az egyik zsoltárban (51.) egy súlyos bűnéről 
tévén vallomást, ugyanekkor visszatér egészen a fogantatásig, azt mondván, hogy 
már anyja méhében bűnös volt, nem azért, hogy a természet romlottságával kisebbít-
se a saját bűnösségét, hanem azért, hogy egész életének bűneit halomra gyűjtve, mi-
nél szigorúbban kárhoztatja önmagát, annál engesztelékenyebbnek találhassa Istent. 
[...] A szentek imádságukban látszólag néha a saját igazságukra is hivatkoznak [...],  
mégis előfordulnak imáiban (u.i.: Dávid imáiban!), sőt néha felbuzognak zavargó in-
dulatok, amik bizony az általunk felállított első törvénytől nagyon is elütnek. A fáj-
dalomnak mily nagy heve ragadja el a szent férfiút úgy, hogy nem is tudja a kellő 
mértéket megtartani, arról panaszkodik, hogy Istennek a haragja rá nézve elviselhe-
tetlen. Az ilyen kísértésekben támadnak aztán gyakran az Isten igéjének szabályával 
meg nem egyező kérések [...]. Mindazok az imádságok, amelyek ilyen hibákkal van-
nak beszennyezve, megérdemlik ugyan az elutasítást, de ha a szentek efelett sóhaj-
toznak, magukat megfeddik és rögtön magukba szállnak, Isten megenged nekik.”23 
Krisztus az ő közbenjárásával nem ellenzi azt, hogy az egyház tagjai egymást könyör-
géseikkel kölcsönösen támogassák, nemcsak azt engedi meg, hogy ki-ki önmagáért 
imádkozzék, hanem azt is, hogy az egyik a másiknak imádságával szószólója legyen. 
Ez fejeződik ki az imádság két alapvető változatában: a magányos imádságban és a 
közösségben elmondottban.

A 16–17. század magyar protestáns irodalma természetesen sok változatban al-
kalmazza a reformátorok imádságról megfogalmazott tanításait. Bornemisza Péter 
1584-es Foliopostillája több helyen is tárgyalja az imádság kérdésköreit, két prédiká-
cióban részletezi azokat. A bűnbánat felgerjesztésében és a léleknek imádságra indí-
tásában nála is meghatározó szerepe van a Szentléleknek. „Urunc Iesus Christusnak 
minden orában szükség esedeznünk, azért, mert noha az megboczatas mellett Szent 
Lelket is adgya, hogy az fojtogassa bennünk a bűnt, hogy ne hadgya uralkodni [...]. 
De felötte meg keuannya Isten azt is, hogy szandekkal vakmeröképpen ő felségét ne 
bántsuk, az bünben akaratunk szerint ne heverjünk. Melly bűnök röttegővé és hitet-
lenné teszik szivünket. Es ugy megfoitatic ereie az imatsagnak. Itt vedd eszedbe, hogy 
az bűnökbe és az bűnösökbe nagy külömbseg vagyon. Mert vagyon halálos bűn is, 
bocsánandó is, vagyon uralkodó és nem uralkodó, vagyon tudatlanságból és gyar-
lóságból való, lelkiesmeretből való és Szent lélek ellen való. Kikbe midőn annyira 
behevereszik az ember, mint az Disznó az sárba, és térten tér reá, mint az Eb az oká-
dásra, mint egy sürű köd, avagy setét felhő, avagy kemény kőfal, el fogja szemünk 
elől az Istent, hogy csak reá tekinteni és csak fohászkodni sem merünk hozzája [...] 
az bűn annyira nevekedic raytunk, hogy azból ki sem terünc, el űzzüc belőlönc az 

23  kálvin, 1910, 153.
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Istennec szent Lelket. Hogy kedig igaz hittel imadkozhassunc, azert is szüntelen szent 
Lelket kériünc.”24 A pünkösdi prédikáció ugyancsak terjedelmes részben foglalkozik 
a Szentlélek teológiai értelmezésével, öt rendben beszél az „ő szent czelekedetiről”, 
vagyis munkálkodásáról, hatásáról. 

„Előszer indit bennünk Isteni félelmet, [...] meg utalnanc es el 
tavoztatnanc minden bünöket. Kinec szentelese nelkül ter meszet 
szerint czac bűnbe gyönyörködünc, nagy batorsaggal követven azt 
és soc képpen olalkodvan utánna, mig az Isten Lelke vissza nem hív 
és hátra nem ránt. Söt sokan vakmerő képpen nyakra főre mint egy 
szeles tuloc, mint az men lo, mint az vad kan, mint az dühös eb, 
ugy futnac az bűn tételre. Es mint azki mély vízbe esik, es soc vizet 
elnyelven foldokol, es holt elevenen nagy megnehezülve ragadgyac 
ki es kiokattattyac vele az el nyelt vizet, így szabadít meg sokakat 
az szent Lelec azbol a bűnökből, kiket benyelven, bele holt volt. 
Lasd ki nagy az romlas mi bennünc, hogy a ki miatt langoz Isten 
haragya reanc, es a mit utal az Ur Isten, azt magunktul czak meg 
sem ismerhettyük. Az Istennec Lelke meg ismerteti az bűnnec ször-
nyűségét, és nagy utálatossagat es ellene fenyeteket szerez az iöven-
dő haragot es ostort megielentven. Es igy ő altala kezdjük az bűnt 
meg gyűlölni. Ily keppen az bűnt soha senki meg nem utalhatna, a 
Szent Leleknec inditasa nélkül [...]. MASODSZOR indit bennünc 
hitet, hogy higgyük Christus altal bününc boczanattyat. Ez is soha 
semmi keppen nem indulhat bennünk az Szent Lelec nelkül. Mert 
termeszet szerint röttögünk azontul, mihent megismerhettyük az 
bűnt, es elfutunc Isten elött az ki ellen mieltüc az bünt. De ez remü-
lest megenyhiti a Szent Lelec, meg mutatvan az Evangeliomnac ta-
nitasaból az Christus elegtetelet. Es ezeknec gondolati altal fel indit 
bennünket az Szent Lelec, hogy ha szinte nagy bűn vadolna is szi-
vünket, azba is Isten eleibe folyamlyunc az közbe iaro Christusnac 
altala [...]. Mert Isten nagyobb az mi vadolo szivünknel. Mind 
az okossag es mind sz ördög ellen fel tamad es szembe szökik az 
Istennek Lelke, az hivekbe, es megnyitvan fülöket az hallgatasra, es 
megvilagositvan elmeyeket az igeretnec ertelmere, el is hiteti velec, 
es meg nyugottya öket az igeretnec bizodalmaba. NEGYEDSZER 
indit bennünket az Szent lelec az igaz poenitentianac es igaz hitnec 
gyümölczözesere, az mint szent Pal is irja Galat 5. A Lelec gyü-
mölczei ezek: szeretet, öröm, bekesseg, engedelmesseg, könyörüle-
tesseg, iosag, hiuseg, szelidseg, mertekletesseg.”25 

24   borNemisZA Péter, Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetett Euangeliombol, 
Detrekő, 1584. Hasonmás kiadás, Balassi Kiadó, Budapest, 2000, Bibliotheca Hungarica Antiqua 
XXXIII. oláh Szabolcs tanulmányával. 

25  borNemisZA, 2000, CCCLXIIII–CCCLXV.
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A lélek Pál apostol szerint Istennek Lelke, aki Krisztusba kapcsolja életünket. 
A Lélek adományait mint gyümölcsöt kapjuk, amelyek hatnak, munkálkodnak ben-
nünk. A Léleknek egységesen egy a gyümölcse, ha például a Lélekben örvendezem, az 
örömöm egyben békesség és szeretet, hűség és engedelmesség, mert a Lélek gyümöl-
csei együtt járnak. Krisztus lelkének befogadása a bűnnel való életközösség feladása.

Szikszai Hellopaeus Bálint Katekhismusa az Imadsagrwl című fejezetben foglalko-
zik az imádsággal. „Megvan benne a protestáns theologiát annyira jellemző Szentlélek 
által való imádkozásnak, mint egyedüli helyes Istennel való érintkezési módnak fel-
tüntetése.”26 Végezetül álljon itt a századfordulón született imádsággyűjteményből 
egy részlet, szerzője Johann Gerhard evangélikus német szerző (Meditationes sacrae 
címmel jelent meg), magyarra a semptei prédikátor: Zólyomi Perinna Boldizsár for-
dította; 1616-ban jelent meg Bártfán. 

„Ez legh nagyobb kegyelme Istennek, hogy aitatos imadsagok 
altal ő véle valo baratsagos beszelgetest kivan mitölünk: mert ő 
adgya az imadsagra valo indulatot, viszontag ő adja az imadsag-
nak hasznat is. Nagy tehát az imadsagnak ereie, mely itt ez földön 
elmondattatik, de az eghben meghallgattatik. Mert az igaz ember-
nek könyörgese szinten olyan, mint az Égh kolcza, fel megyen az 
imadsag, alá száll az Istennek szabadetasa. Az imadsag üdvösseg 
paisa, mellyel az ellensegnek minden nilai hatra vettetnek [...]. Mert 
mikeppen ostromlasban nagy kőfalak és erős Bástiák bomlanak el, 
igy az Istennek nagy haragia törettetik meg a Szenteknek imádsá-
gok által [...]. Olyan továbba az Imadság, mint az felmenesünk-
nek lajtoriaja, az mellyen Istenünkhöz fel megyünk. Mert az mi 
imadsagunk semmi nem egyeb, hanem az mi elmenknek Istenhöz 
valo nemünemü szarandoksaga. Avagy semmi nem egyeb, hanem 
az mi oltalmunknak paisa, mert az imadsagban élő embernek lelke 
bátorságos minden ördögi bosszantó ingerlésektől. Avagy semmi 
nem egyéb, hanem az köuetsegnek hűv követe, mert az Istennek 
széki eleibe megyen az Imádság, aholot az Istent a meg halgatas-
ra és segítsegnek meg adasara onszollya [...]. Igy az Imádságban 
nagy változások lésznek az mi lelkünkben, mivelhogy az imádság a 
mi lelkünknek világossága, mely gyakorta az kétségbe esső embert 
megvilágosittya. Vallyon s mitsoda ortzaval nézhetz te az Napra, 
ha eléb nem imádod azt, az ki az fényes vilagossagot adot az te 
szemeidnek? [...] Ha ennek a világnak pusztáia sok bunak és min-
den lelki fogyatkozásoknak szomiusága szorongat tégedet, iárully 
az lelki kűsziklához, mely Christus Iesus, es azt ütögesd meg az 
imádságnak veszszejével, és meg érzed, hogy az Isten kegyelmének 
felfolyogato vizek meg enyhitik az te nyomoruságodnak szomiusá-
gát, [...] meg érted Istennek gyönyörűséges illattiát.”27 

26  iNCZe, 1931, 32.
27  Idézi iNCZe, 1931, 40–41.
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Az idézetek bizonyítják, hogy a 16. századnak mily fontos terrénuma az imádság-
irodalom, ennek irodalmi szempontú föltárását még nem jelentősége szerint vállalta 
a korszakkutatás, holott irodalmi műfajok sokasága tekinthető az imádság valamely 
derivátumának, alakváltozatának; vizsgálatuk sem vállalható autentikusan a hagyo-
mányos – ám sajnálatosan torz – világi-szakrális dichotomia hamis perspektívája 
alapján. E torz dichotomia meghaladásának szándéka szerint értelmezhetjük így az 
Epicedium euchetikai jellemzőit. Általában a kereszténységnek, a 16. században a re-
formációval megújított változatának lényegi antropológiai sajátosságai fejeződnek ki 
az imádság különleges státuszában. Az Isten-ember kapcsolat közvetítésének, létre-
jöttének, kifejezésének, értelmezésének igen gazdag műfaji rendszere született, amely 
megteremtette a maga beszédművészeti, szövegelméleti eszközrendszerét, és ebben a 
folyamatban az imádság döntő szerepet játszott.28

Az euchetika minden esetben kétféle imádságot különít el: az első a magányos 
imádkozó Istenhez való lelki emelkedése, a második pedig valamely imádkozó kö-
zösségben – gyülekezetben – történik. A két imádságtípust az imádkozó gyakorlat 
is ennek megfelelően alkalmazza. A magányos imádság alaptípusát Szent Ágoston 
teremtette meg, amely a Soliloquia eszményében fejtette ki a kereszténységre gyako-
rolt sok évszázados hatását. A magányos imádságnak azonban létezhet olyan válto-
zata, amelyben az imádkozó valamilyen közösség képviselőjeként jelenik meg, hiszen 
Kálvin szerint sem tilalmas a másokért mondott imádság: „És miképpen Krisztus az ő 
közbenjárásával nem ellenzi azt, hogy az egyház tagjai könyörgéseikkel egymást köl-
csönösen támogassák, azonképpen rendületlenül meg kell maradnia annak is, hogy az 
egész egyház mindenféle közbenjárásának a Krisztus egyedüli közbenjárására kell irá-
nyulnia [...]. Sőt éppen azért kell nagyon is óvakodnunk a hálátlanságtól, mivel Isten 
a mi bűnösségünket megbocsátván, nemcsak azt engedi meg, hogy ki-ki önmagáért 
imádkozzék, hanem azt is, hogy egyik a másiknak szószólója legyen. Mert micsoda 
kevélységre mutatna, s mily méltán megérdemelnék a megvetést azok, akiket Isten 
az ő egyházának szószólóivá választott, ha ezek csak önmagukért imádkoznának 
[...].”29 Ez a képviseleti elvet vállaló imádságtípus nevezhető paraklétoszinak, hiszen 
a szószóló azon antropológiai helyzetéből táplálkozik, amely a hit azonossága által 
megteremtett és fenntartott közösség homogenitás- és értéktudatára épül. Mind a so-
liloquikus, mind a paraklétoszi típusú imádság is lehet viszont prófétai, ha vallástipo-
lógiai szempont alapján vizsgáljuk, amelynek az Isten-ember kapcsolat létesítésének 
módja a lényege. A prófétai imádság Istene a Deus revelatus, az önmagát állandóan 
és folyamatosan kijelentő, megmutató Isten, aki hat, teremt, orvosol és büntet, szavát 
hallatja az egyes embernek éppúgy, mint egész nemzeteknek. Ez a látásmód bűnnek 
tekinti az isteni világrend megsértését, az attól való elhajlást. Teremtő és teremtménye 
között etikai a távolság, az üdvösség az Istennel való, bűn által összetört kapcsolat 
újjáteremtésétől remélhető. Az Isten és ember közötti mérhetetlen távolságot – noha 

28   A kérdéskörre vonatkozó legújabb kutatási eredményekről: Prózai kegyességi műfajok a kora új-
korban: Prédikáció, meditáció és imádság, szerk. fAZAkAs Gergely, imre Mihály, száraz Orsolya, 
Studia Litteraria, 2013/3–4. LII. évfolyam, 424. A kötet több imádság elméleti és -történeti tanul-
mányt tartalmaz.

29  kálvin, 157–158.
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azt a bűn jelöli ki, de ugyanezt a távolságot legyőzi és a legintimebb bennünk valóvá 
változtatja a kegyelem révén a bűnbánat és a bűnbocsánat.

Az Epicedium a soliloquikus és a paraklétoszi imádságformát is felhasználja, leg-
többször a prófétai imádságtípus jellemzőihez igazodva. A Szentlélek segítségét kérő 
első két strófa soliloquikus jellemzőket mutat, ennek szinte kizárólagos dominanciá-
ja határozza meg a harmadik részben az 51. Balassi-zsoltár egészét is. A soliloquikus 
imádság minden esetben bűnbánó jellegű, saját léttörténetéhez tartozik, a paraklé-
toszi imádságban különböző közösségek – legtöbbször a haza – szószólójaként ér-
telmezi önmagát Balassi (vagy beszélőként Rimay), azonban ebben is helyet kap a 
közösségi bűnbánati jelleg, amit legjobban a hetedik rész bizonyít. Ennek megfelelő 
kommunikációs helyzetek jönnek létre, amelyekhez más és más narrációs eljárások 
rendelődnek hozzá. 

Az első és harmadik részben folyamatosan megjelennek a penitenciához elenged-
hetetlenül szükséges lelki gyümölcsök, amelyek Bornemisza felsorolásában a követ-
kezők: szeretet, öröm, békesseg, engedelmesség, könyörületesség, jósag, hűség, sze-
lídség, mértékletesség. Idézzük Pál apostol gondolatait a Vizsolyi Biblia szavaival a 
galáciabeliekhez írott levél 5. fejezetéből ekképpen: 

„Mert mi lélekben hit által váriuc az igasságnac reménségét [...]. 
Azt mondom pedig, hogy lélec szerint iáriatoc, és az testnec kéu-
ánságát véghöz ne vigyétec. Mert az test az lélec ellen törekedic, 
az lélek pedig az test ellen: Ezek pedig egymással ellenkeznec, hogy 
azokat ne czelekedhessétec a melljeket akartoc [...]. A testnec pedig 
czelekedetei nilván vadnac, mellyec ezek: házasság törés, parázna-
ság, tisztátalanság, keuélség, báluány imádás, büölés baiolas, harag 
tartasoc, versengés, iregsegec, haragoc, patuarkodasoc, viszsza vo-
nasoc, párt ütésec, gyülölségec, gyilkossagoc, részegségec, tobzodá-
soc, és ezekhöz hasonlatosac, mellyekröl azt mondom, [...] hogy 
valakic illyen dolgokat czelekesznec, Isten országánac örökösi nem 
lehetnec [...]. De az lélecnek gyümöltse ez: szeretet, öröm, békes-
ség, kegyesség, kegyelmesség, jóság, hit, alázatosság, mértékletesség 
[...]. Mert az kic Christuséi, az testet meg feszitettec az ő indulatival 
és kéuánságiual egybe. Ha lélec ßerint élünc, lélec ßerint is iárunc. 
Ne légyünc hiw diczöségnec kéuánói, egy másnac ingerlői, egy más-
ra iregykedöc.” 

Károlyi Gáspár marginális jegyzetei is bizonyítják, hogy itt a Szentlélektől szárma-
zó lelki képességről van szó, annak adományai ezek a gyümölcsök: „Megmondgya 
mibel áll az keresztyen szabadsag, tudni illic, hogy az bűntől megszabaduluan és az 
Isten lelkenec engeduen, egymasnac szolgallyanac szeretetből.” 

Annak vizsgálata is indokolt, hogy Rimay milyen mértékben igazodik az euchetika 
szabályrendszeréhez, az esetleges eltérést mik magyarázzák. Valamennyi forrás han-
goztatja, hogy a bűnvalló imádság a legszigorúbb magunkba nézést parancsolja meg, 
Kálvin szerint az imádkozó egyenesen „a koldus köntösét és szívét vegye magára.” 
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Még azt is hangsúlyozzák a források, hogy az őszinte bűnbánat nem tűri meg magun-
kat mentegetve mások bűnösségének, ellenünk irányuló gonoszságának bizonygatá-
sát azért, hogy ezzel szánalmat vagy együttérzést keressünk, vagy a magunk vétkeit 
kisebbíteni akarjuk, hiszen Isten színe előtt ennek nincs helye. Akik ebbe a hibába 
estek a Szentírás alakjai közül – mint például Dávid –, azoknak utána még nagyobb 
töredelemmel kellett bűnbánatot folytatniuk, szinte reménytelenül megnövelték saját 
sikeres bűnbánatuk további esélyét. Az Epicédium ehhez képest lényegesen eltérő 
sajátosságokat mutat, azonban különbség mutatkozik még Rimay szövegei és Balassi 
intertextusként szereplő versének szemlélete között is.

A méltatlanul elszenvedett sérelmek hánytorgatása föltűnően nagy helyet foglal el 
az első rész első tíz versszakában. Hangot kap a latin nyelvű propositióban megfi-
gyelt (ott ókori hősi epikai allúziókra épülő, Akhilleuszt idéző) indignált sértődött-
ség, amelyet hazájától, közelebbről meg nem nevezett ellenségeitől elszenvedett mél-
tánytalanságok, sérelmek táplálnak.

Az Epicédium viszonylag pontosan működteti azokat a szabályokat, amelyeket az 
euchetika előír. Ezért játszik meghatározó szerepet a Szentlélek az imádkozó szituá-
ció megindításában, a félelmek és szorongások legyőzésében, a penitenciázás adhatja 
meg az igazi lelki gyümölcsöket, amelyek nélkül nincs őszinte bűnbánat. Azonban 
az is figyelmet érdemel, hogy mennyire ideáltípus szerinti az imádkozó Balassi rajza, 
amennyiben eltér a kanonizációs szabályoktól, az miért és milyen mértékben történik. 
Az első két strófa szabályosan, teológiai pontossággal szcenírozza az alaphelyzetet:

Bocsásd Szent Lelkedet
Égből, Úr isten, mellém,
Ki vezérljen, s gonoszt
Ne hagyjon jőni felém,
Félelmem ne legyen, 
Oltalmába vegyen,
S hozzon szent szívet belém.

Az te jó voltodért
Távoztasd el vétkemet, 
Ójjam magam tőle,
S gyűlöljem mint mérgemet, 
Ne vess el előled,
S el se űzz mellőled, 
Halld kegyesen kértemet.30

E paraklétoszi szerep már a harmadik strófától kezdve erőteljesen jelen van, volta-
képpen ez illeszti Balassi megjelenését a konkrét históriai szituációba, az esztergomi 
ostromi készületekbe. Ennek során részben egyes szám első személyben, részben töb-
bes szám első személyben fordul a megszólítotthoz, amely sokszor a haza, magyarság 
közössége.

30   A továbbiakban az Epicédium szövegét az 1992-es kiadásból idézzük, ha nem, azt jelezzük.
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Látván, szép hazámnak
Hogy kik-ki oltalmára
Fegyvert készít, s megyen
Megszabadulására, 
Szívem repös, vidul,
S csaknem lábra indul,
Oly víg minden javára.

Olvad mert értéke,
Nemzetemnek fogy, apad,
Böcsüllet, szerencse
Rá csak gyengén sem akad,
Amihez kapna is,
S közi nagy volna is, 
Előre más elragad [...]

Fejet kell hajtanunk
Nyomorodott igyünkkel,
S tőled kell oltalmat,
Erőt kérnünk hitünkkel,
Erőnk mert hol fogyott,
Te segélsz, harcolsz ott,
Vagyon régen hírünkkel.

Az imádság retorikai szerkezete az aposztrophé alakzatát alkalmazza, vagyis va-
laki megszólítása, a hozzá forduló beszéd a jellemzője. Ez az imádság esetében a 
Szentháromság egy Isten, így van ez Rimay versében is. Az imádkozó Balassi Bálint 
legelőször fordult az imádságra felindító Szentlélekhez, majd az Atyához, de sokszor 
Krisztus a megszólított az imádság menetében. Az egész Epicédiumban azonban nem 
mindig lehet ilyen egyértelműen elkölöníteni az imádsággal/imádságban megszólított 
isteni személyt. Talán maga Rimay sem tartotta szükségesnek ezt, vagy esetleg szétvá-
laszthatatlannak gondolta azt imádsággal megszólított nyelvi, fogalmi elkülönítését. 
(Néhány esetben majd jelezzük ezt a körülményt, ahol szinte azonosíthatatlan a meg-
szólított isteni személy: szándékos ez vagy a nyelvi kifejezőeszközök következménye, 
mivel Rimay versmondattana, sokszor erősen inverziós szintaxisa nagyon megnehe-
zíti az egyértelmű jelentés kijelölését.) Megjegyzendő, hogy az egész Epicédiumban 
kizárólag Bálint a beszélő szereplő, legtöbbször imádság vagy más párbeszéd, akár 
valamely monologikus formában, olykor őt szólítják meg mások; vagyis erőteljes 
dia logikus vagy monologikus aktivitás jellemzi ábrázolását. Ferenc egyáltalán nem 
szólal meg, nem is fordulnak hozzá megszólítottként, kivételt képez Bálint hozzá 
intézett egystrófányi búcsúja (III/7.). Az apoteózis paradigmájában (II., IV–VI. rész) 
beszélő mitológiai személyek soha nem a hősökhöz szólnak, egymással róluk beszél-
nek, vagy külön-külön fejtik ki véleményüket, ennek alapján cselekszenek. Azonban 
az egész Epicédium tekintetében elmondható, hogy mind dialogikus, mind monolo-
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gikus szerkezete sokszor nem értelmezhető könnyen, hiszen olykor nehezen dönthető 
el, hogy „ki beszél”, vagy éppen ki a megszólított.31 

Nagyon tanulságos lehet ennek a módszernek az érvényesülésére az I. rész 3–7. 
strófájának aprólékos vizsgálata. A 4. versszak első sora ugyan az Atyához szól, de 
utána már átfordul a gondolatmenet, a haza szolgálatára való alkalmasságért kö-
nyörög : Az te szent Fiadért/ Láss engem is olly jóval/ Szolgálhassak néki/ Értékkel és 
haszonnal/ Lássam szabadságát,/ S bár érje halálát/ Vigan éltem azonnal. Az imádság 
könyörgése arra irányul, hogy alkalmassá váljék az imádkozó Balassi isteni segítség-
gel hazája szolgálatára: Szolgálhassak néki/ Értékkel és haszonnal,/ Lássam szabad-
ságát. (Az 5–7. versszak felfügggeszti az imádság aposztrophés retorikáját, helyébe 
monologikus beszédforma lép.) Azonban áldozatvállalását, önfeláldozását sokszor 
érte sérelem, meg nem értettség, elutasítás, ami dacot, sértettséget, indignáltságot 
váltott ki belőle. Ezen a ponton párhuzam rajzolódik ki a már bemutatott propo-
zíció akhilleuszi ábrázolásával, a sértett hős méltatlankodó hangja ismétlődik meg 
itt a döntő küzdelemre készülve. Ezzel az imádság természete is módosul, a sorokat 
újra és újra áthatja a személyes panasz csalódottsága, sérelmeinek felsorolása (jovát 
S mind sovát elvegy mérte, vidított, szomorított). Az anyától fiúként elszenvedett 
sérelmek hasonlatosságával példázza hazájához fűződő viszonyát: önmagának bi-
zonygatja, hogy sok sérelme és a méltatlanságok ellenére semmilyen áldozatot nem 
sajnálhat a hazától. Az 5. és 6. strófa is ezt a kettősséget mutatja: az érte (ui. a 
hazáért) hozott legvégső áldozat elháríthatatlan kötelessége, de a tőle kapott sebek 
sajgása is nehezen csillapodik. Egy oxymoron végletes ellentéte is ebből származik: 
a fiát rongálva édesgető anya képe e hasonlatlánc csúcspontja. Fiára vonatkoztatva 
az erkölcs(össég) és szelídség hiánya érthető ki az anya szavaiból, szemrehányása is 
ebből táplálkozik, de a fiú védekezése is erre keres választ (engem is ért bús igy). 

Semmi vérhullásom
Drága ne legyen érte,
Mert nekem mind jovát
S mind sovát elvegy mérte,
Azaz hol vidított,
Hol meg szomorított,
Kedvemet búval érte.

31   Ezzel a ténnyel függ össze, hogy általában Rimay költői nyelve még a mai napig nem kapta meg azt a 
figyelmet, amely indokolt lenne művei értelmezéséhez. Bár van kritikai kiadása és Ács Pál újabb szö-
vegkiadása, fontos tanulmányt írt róla Komlovszki Tibor, verseit olvasva mégis tapasztalnunk kell, 
hogy olykor megnyugtató szómagyarázatok is hiányzanak az értelmező számára. (Vö. komlovsZki 
Tibor, Mester és tanítvány (A Balassi-vers és Rimay költészete) = uő, A Balassi-vers karaktere, 
Budapest, Balassi Kiadó, 1992, 67–103.) Pedig ezek szükségesek lennének a fogalommagyaráza-
tokhoz, amelyek az egész költői nyelv értelmezését segíthetnék a tropológia és a figurák szintjén, 
de a sokszor nehezen áttekinthető szintaxis is pontosabb értelmezést kaphatna. Így aztán jobban 
kideríthető lenne, hogy az ambiguitas és obscuritas milyen nyelvi, nyelvhasználati szinteken jön 
létre, és mely alkotói tudatosság, poétikai, retorikai megfontolás vezérli. Talán egy szisztematikusan 
megalkotott Rimay-szótár sokat segítene az értelmezési nehézségek csökkentésében, oldásában.
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Szokás de anyának
Rongálva édesgetni 
Fiát, hogy erkölcsét
Tudhassa ékesgetni,
Hogy lehetnék szelígy,
Engem is ért bús igy,
S akart úgy kesergetni.

Illy szüksége napján
Tőle messze nem válom,
Ha egyébbel nem is,
Jó példámmal szolgálom,
Fogyatkozott érték
S értéktelen mérték
Nem bocsát sokra, s bánom.

A 7. strófa azonban fordulat a gondolatmenetben: hazája nagy szükségben lévén 
szolgálatát, áldozatát kívánja, ez pedig sérelmei feladását, megbánását követeli. Ezt 
fejezi ki a strófa utolsó, összegező, lezáró szava, amely saját alkalmasságát és el-
szántságát, illetve korábbi sérelmei feladását fejezi ki: bánom. (Az előtte álló sorok 
ugyan erősen rejtik és nehézzé teszik az egyértelmű jelentést, s az sem világos, hogy 
ez mások róla mondott ítélete vagy keserű önirónia inkább a mesterkedő fordulat: 
Fogyatkozott érték/ S értéktelen mérték/ Nem bocsát sokra, s bánom.) A 8–9. vers-
szak formailag is monologikus és a nemzet külső, belső romlásának részletes átte-
kintése. Külső ellenségeinek megerősödése, belső erényeinek gyengülése, belső ellen-
ségeinek ármánya és megtévesztő ereje okozza a biztos hanyatlást (ölben hordozza/ 
Halálos ellenségét.) A 10. strófa visszatér az imádsághoz, ez azonban már közösségi 
imádság, paraklétoszi, bár a megszólítottról nem derül ki egyértelműen, hogy az a 
Fiúisten vagy az Atya. (S tőled kell oltalmat,/ Erőt kérnünk hitünkkel,/ Erőnk mert 
hol fogyott,/ Te segélsz, harcolsz ott.)

A 11. versszaktól a 23-ig tart a következő rész, amelynek meghatározó eleme a 
hadba szálló Bálint zászlajának leírása és értelmezése. (Az első rész előtt álló magyar 
nyelvű propozíció is az egész rész két legfontosabb elemének az imádságot és a zászló 
jelentését nevezi meg: „[...] készületiben való imádsága, s mit példázott légyen az ő 
fejér vörfölyes kamokából csináltatott zászlója, kin hárfájával Dávid király vagyon 
térdén telepedve, öszvefogott s felemelt két kezeivel írva.”) A zászló képének értelme-
zése új pályára juttatja a bűnvalló elszánás logikáját is. Ennek ikonográfiai értelme-
zése a zászló leírása, annak anyaga és színei a fő jelentéshordozók. Azonban valóban 
furcsa ez a zászló, mert amennyire látható és figurális, koloritja van és tapintható, 
hajtogatható és lágy, legalább annyira spirituális és a lelki tulajdonságok kódolói a 
színek, formák, képek kombinációi. (A propozíció idézett részlete is inkább a zászló 
jelentését [mit példázott] hangoztatja, mintsem szokásos hadijelvényként való értel-
mezését végzi.) A zászló nem is tisztán anyagi alkotásként jelenik meg, hiszen a hit és 
az irgalom munkájának rezultátuma, ezt fejezi ki a meghökkentő szinekdochés szer-
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kezet: Épít egy zászlócskát/ Kezem ő elméjével. A bűnbánó, bűneit megvalló, bűn-
bocsánatot esdeklő Bálint könyörgésének bibliai távlatot ad a zászló emblematikus 
elemeinek magyarázata, itt a trophaeum és embléma humanista műfaji hagyományát 
krisztianizálja, elbibliásítja. Tehát a zászló valamilyen mértékben tárgyiasult jelenté-
sű, de legalább ilyen jelentős szimbolisztikus jelentése. Ennek a zászlónak az értel-
mezése a Rimay-filológiában viszonylag nagy helyet kapott; többen Balassi hadba 
vonulásának valóságos rekvizítumaként értelmezték, Ács Pál viszont inkább olyan 
halotti zászlónak gondolja, amely a hibbei sírboltot díszíthette.32 

 (Megjegyzendő, hogy a bártfai kötet viszonylag sűrűn használja a trophaeum 
leírá sait, amelynek gyakran része a csatazászló győzedelmi tárgyként való értelmezé-
se, vagy a hősi halottra emlékeztető tárgyi jelkép.)33 A tejfehér szín és a zászló hajto-
gatható, lágy selyme a legfőbb lelki gyümölcsök összegező kifejezője, amelyek között 
vezető helyet foglal el az engedelmesség, amely egész képrendszerré terebélyesedik:

Tejfejér szín jegyez
Lágy szívet, engedelmet [...]

Reménségem lévén
Szálljon lelkem sérelme;
Lám meglágyult szívem,
Mint kamokának selyme:
Valamint akarod,
Úgy hajtogathatod,
Te is légy segedelme.

Antropológiai-konfesszionális önértelmezésének súlypontja itt azonban a lélek ké-
pességeit, jellemzőit sorolja fel, és a zászló nem a külső hadi erények egyik attribútu-
ma, nem a katonai képességek serkentője, reprezentálója vagy emblemaikus megfe-
leltetése, mint ahogy az lehetne egy hadba vonuló esetében. 

Az irgalom árad el Bálint hitében, amely az újjászületett ember életében a Lélek 
Szentlélektől származó gyümölcseként van jelen. Isten minden üdvtettének az irga-
lom az alapja, legkézzelfoghatóbb Isten irgalma a bűnből való megszabadításban, 
amit Krisztusnak a világ megváltására való elküldésében tár fel. Aki kéri, megtapasz-
talja Isten irgalmát, mint a bűn hatalmából szabadító erőt. Az imádságnyelvezet leg-
jellegzetesebb fordulata az irgalmasságra való készség, ez hangzik a 11. versszakban, 
ami ebben az esetben jelenti egyfelől Isten irgalmasságának rá való érvényességét, 
másfelől pedig az ember oldaláról a szánalom és könyörület mások irányába való 
gyakorlásának képességét. Ez fejeződik ki a strófa kulcsszavaiban: hitem Irgalmad 
erejével, Lelkem fáradatlan: 

32   Ebben véleménye megerősítésére Szentmártoni Szabó Géza feltevését idézi. Epicédium..., 1994, 79. 
33   imre, 2012, 97,103–104. Az első esetben Ferenc hősiességének, katonai kiválóságának rekvizituma 

a vexillum, a másodikban Bálint kiválóságának jelzője. Bocatius idézett latin verseskötete számos 
esetben ábrázolja különböző élő és halott kortársak zászlóit, ahol a vexillum a legtöbbször konkrét 
csatajelvény, vagy halottnak emléket állító trophaeum.
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Rakva lévén hitem
Irgalmad erejével,
Épít egy zászlócskát
Kezem ő elméjével,
Kit kövessen bátran,
Lelkem fáradatlan [...]

Ez a folyamat nem kívül zajlott, hanem belül: ennek a színtere a lélek, amely az 
isteni irgalom erejével lett erős és fáradhatatlan. Csak ez teheti alkalmassá a külső el-
lenséggel való megvívásra: Lelkem fáradatlan, Ha viv ellenségével. Nem igazán a test 
készül a harcra, először a lélek válik arra alkalmassá. Ismeretes, hogy Balassi dávidi 
önértelmezése több művében jelentős szerepet kap.34 Ez a jelentésképzés alapvetően 
Balassi sajátja, amit Rimay felerősít, azonban általában a korszak protestantizmusá-
nak irodalmában, de a neolatin irodalomban is számos lehetséges mintáját alkották 
meg. 1590-ben jelent meg Erfurtban Fridericus Rhodius David Rex et Propheta, hoc 
est oratio de rege et propheta Davide című műve. Sokak számára minta és eszmény 
Dávid: különösen hangszeres zenei képességével, művészi adottságával és személyes 
igyekezetével tisztes, megbecsült helyet szerzett a királyi udvarban. Így az ifjúság a 
széptudományokat (amelyek közül nem a legutolsó és a legédesebb a musica), a nyel-
veket tanulja, hogy az egyháznak és a társadalomnak használhasson és azt díszíthes-
se. A mostani romlott udvari erkölcsökkel állítja szembe Dávidot, akit a Fabiusok, 
Scipiók, Metellusok, Pompeius, Caesar és mások elé helyez.35 Igen gazdag jelentése 
alakult ki Dávidnak a szűkebb bibliai jelentésen túl: már a középkortól kezdve pró-
féta és király kettőssége jellemezte, átmenetet képez a vallási és a világi szféra között. 
Középkori uralkodók közül sokan hasonlították magukat hozzá: így I. Károly fran-
cia király, I. Theodosius, Pipin, Nagy Károly, az egész Karoling-korszakban nagyon 
elterjedt volt.36 

34  Az Ó, én kegyelmes Istenem kezdetű vers három versszaka épül a Dávidot idéző párhuzamra:
 Régen Dávidot Saultul
 Szabadítád, s mentéd bútul,
 Noha sokszor vétett rútul,
 Kiért megverted azontúl.

 Ellened való sok vétkem
 Mint Dávidé, olyan nékem,
 Kiért, azmint azt vélem,
 Veszett keserves életem.

 De te, Dávid jó Istene,
 Ki az ő szerencséjére
 Vetél engem gyötrelemre,
 Térj hozzám már kegyelemre!
35   A Herzog August Bibliothekben (Wolfenbüttel) tanulmányoztam a 108 Rhet jelzetű kötetet. 

Rövidítése a továbbiakban: HABW.
36   Vö. steger, Hugo, David rex et propheta, König Davids als Vorbildliche Verkörperung des 

Herrschers und Dichters im Mittelalter, nach Bildanstellungen des achten bis zwölften Jahrhunderts, 
Nürnberg, H. Carl, 1961.
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A trophaeum és embléma sajátosságait is mutató zászlókép részint valóságos tör-
ténelmi referenciával rendelkezik, hiszen szemtanúk tényleg megerősítik ezt a tényt. 
Ugyanakkor a bűnvalló imádság euchetikai logikája is indokolja Dávid király ily 
hangsúlyos szerepeltetését és bűnvalló imádkozóként való értelmezését. Dávid ószö-
vetségi bűnbe eső, majd az isteni bocsánatot újra és újra elnyerő bibliai alak, olyan, 
aki sokszor mentegette magát mások őt sújtó gonoszságával, bűnvalló buzgalmát 
kevélység torzította, amitől csak még nagyobb töredelemmel szabadulhatott. Olyan 
imádkozó, akinek az euchetika a súlyos hibáit is számon tartja, de képes lehet bűn-
bánat elnyerésére. Láttuk, az első tíz strófában a sértett indignáltság túltengően volt 
jelen, a magát megalázó bűnbánat érvényesülésének, hatékonyságának kockázati ha-
tárán. Kérlelte ugyan Istent azokért a lelki javakért, amelyek alkalmassá tennék őt, 
hogy szolgálhatná Szent Fiát, Jézust, ezek azonban nem mutatkoztak eléggé, elnyom-
ta hangjukat a sérelem és sértődöttség. A zászló képének Dávidja újra fogalmaztatja 
az őszinte bűnbánatkereső hangot, a gyötrelmesebb megalázkodás véglegesen meg-
tisztít, a 22–23. strófában a bűnbocsánat megszerzésének közelébe segít. (Nem vélet-
len, hogy a zsoltáréneklő, imádkozó Dávid szájába adja az imádságok imádságának: 
az Úri imádságnak soliloquikusra módosított szavait: Hogy bocsásd meg vétkemet. 
Itt jegyezzük meg, hogy ugyanez a sor előfordul majd a 7. részben is paraklétoszi 
artikulációjú változatában: Ne hagyj, segélj minket is/ Őrizd földünket is,/ Bocsásd 
meg vétkünket is.) Ez egyben arra figyelmeztet, hogy az imádságnyelvezetnek ma 
már nehezen elkülöníthető és felismerhető rétegeit, szövedékét kell nyomozni az 
Epicédiumban, egyáltalában 16–17. századi irodalmunk imádságos műveiben. 

Rimay azonban a 14–18. strófában az imádkozó aposztrófés szerkezetét úgy al-
kotja meg, hogy kettős hang szólal meg abban. Részben Bálint dávidi imádsága, 
amely ugyan Isten felé törekvő, de sűrűn visszahull saját sérelmeinek felpanaszolá-
sába. Ezért is hangzik el a 14. strófa elején a mintaadó felidézése: Régi vitéz király,/ 
Dávid méltán hadnagyom,/ Mert ő életében/ Részem sokképpen vagyon. Azonban 
fokozatosan erősödik az ezt meghaladni akaró igyekezet az imádság menetében, és 
Dávid helyére a krisztusi példa lép végérvényesen a 19. versszakban: Megnyugodott 
szívem/ Hadnagyomnak példáján.37 Ez juttat el a teológiailag világos és pontos felis-
meréshez: a test kísértései a kárhozathoz, a lélek és a hit az üdvösséghez vezetnek. Jól 
kifejeződik ez a következő két strófa gondolatmenetében és szókincsében, lélek, hit, 
üdvösséget építő szoros kapcsolata, mindennek ellentéte és hiánya átok és kárhozat 
forrása: 

De legyen kedvednek
Rajtam jó szánt tanácsa,
Csak lelkemet átok

37   Azért az megjegyzendő, hogy a 19. strófa ugyan a krisztusi jelentést is hordozza, azonban mindezt 
még színezi a dávidi jelentés is: a bizonyosságot kíséri a magára tekintő – bár gyengülő – bizonyta-
lanság. A 18. versszak egyértelmű imádságos, Istenre irányultsága erősíti a krisztusi példa súlyát. Ez 
a kettősség valóban azt az ambiguitast bizonyítja, amire Őry Katinka felfigyelt. A bártfai kötetben 
Tolnai Balog János epigrammája Ferencnek állít emléket, amelyben mitológiai páhuzamok (Párisz, 
Hektór, Akhillesz) erősítik mondanivalóját. Egyetlen biblikus párhuzamként Dávid jelenik meg, de 
nem a vitéz katona vagy bűnös király, hanem a kivételesen kegyes életű hős. Vö. imre, 2012, 88.
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És kárhozat ne bántsa: 
Lelkemet hitemmel
És idvösségemmel
Haragod le ne rántsa.

Ennek penig miérthogy
Christus fondamentoma,
És te igaz hited,
Ki nem lehet megbontva
Az Christust tisztelvén
És hitednek hivén
Nem lehet rám nem ontva.

Dávid alakja ikonográfiailag is meghatározó, a kezeit az ég felé tartó király a bűn-
vallás külső attribútuma, amely ismétlő nyomatékosítással többször visszatér: 

Keze felemelve, 
Szíve kiterjedve,
S abban buzgó könyörgés [...]
Eövele emelvén
Ég felé kezemet,
Zsoltárát éneklem, 
Hogy bocsásd meg vétkemet [...]

Igazgasd, vezéreld
Én igyekezetemet,
Meg ne utáld szómot
S felemelt két kezemet,
Kikkel lelkem magát 
Adja néked s néz rád,
Vigyáztatván szememet.

A zsoltáréneklő Dávid egyben felidézi a zsoltáríró Dávidot, ez ugyanakkor fel-
idézi ugyancsak Balassi Bálint kettős dávidi attribúcióját, amelynek éppúgy része a 
zsoltárszerző, mint az Epicédium zsoltáréneklő katona-költője. A zsoltáréneklésről 
tudjuk, hogy kiemelt szerepet játszott a protestantizmus liturgiájában, a zsoltár maga 
énekelt imádság, amely hatalmas kontextust teremtett a korszak költészetében, li-
turgikus irodalmában. A zsoltáréneklő Dávid imádkozó testbeszédével is szorosan 
kapcsolódik ehhez, ég felé emelt kezei a bűnbocsánatra vágyó – Istenhez szóló – lélek 
testi gesztusai.38 Ez egyben a kompozícióban előre utalásként is értelmezhető, hiszen 
a teljes zsoltár is megszólal majd maradéktalanul a III. részben. 

38   Az imádság gesztusrendszeréről, történelmi változásairól: fAZAkAs Gergely Tamás, Az imádság tes-
ti megnyilvánulásai az angol és a magyar puritanizmusban (Az 1643-as Praxis pietatis filológiai 
és ikonográfiai kérdései) = uő, Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a magyarországi puritaniz-
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Egyre erősebb saját magának, előbb még görcsösen hangoztatott értékeinek és sé-
relmeinek, másoktól elszenvedett bántásainak háttérbe szorítása. Az engedelmesség, 
a töredelem megköveteli saját személyiségének megalázását, az imádkozó aláveti ma-
gát az isteni instanciának, szinte könyörög neki korábbi önmagától való megfosztá-
sára, egyre inkább heteronóm, magát átadó, az isteni akaratnak felajánló hang ural-
kodik el. Jól kifejezik ezt a grammatikai elemek, a cselekvést, az aktivitást, sorsának 
irányítását egyre inkább a numinozitástól várja-reméli, neki ajánlja azt fel: bocsásd 
meg, áldj, végy ki, valamint akarod, úgy hajtogathatod, igazgasd, vezéreld, ne utáld, 
lelkem magát adja néked. 

Érdemes megjegyezni, hogy Dávid hárfája – mint zenei instrumentum – itt kizáró-
lag a bűnbánat megszerzésének eszköze, halvány utalás sem szerepel esetleges költői 
attribútumként való értelmezésére, jóllehet a vers antik paradigmájában Orpheusz és 
Amphion mitikus ereje érzékelhetően jellemzi Bálintot. Dávid hárfájának nagy zön-
gése a szívet terjeszti ki és teszi alkalmassá a buzgó könyörgésre, csendesíti szívének 
bosszúságát és keserves búja pöngését hallva enyhülhet:

Sok keserves búmot
Hajtsa el hárfa hangja;
Csendeszedjék azzal
Szívem sebhítő langja,
Mint Saul kórsága,
Szívem bosszúsága
Múljék pöngését hallva.

Megjelenik a korábbi kevélységgel szembeni önvád. Egy versszakban ugyan még 
visszatér a sérelem, mások vádolása, amelyben az őt sújtó megpróbáltatások kapnak 
helyet: mások utálkozása, képmutató rágalmazása, hűtlensége, azonban rögtön az 
utána következő 21. versszak fokozottabb önvádat él át, végleg leszámol az iga-
zi bűnbánattól idegen szemlélettel. Megerősödik a test cselekedetei, kísértései elle-
ni küzdelem elszántsága (amiről Pál apostol írt a Galáciaiakhoz írott levelében), az 
elutasított fogalmak mind innen származnak: bosszúság, sérelem, utálat, irigység, 
gyűlölség, ezeket azonban immár önmagából száműzi végképpen, hogy visszavon-
hatatlanul helyet kapjanak a lélek gyümölcsei, így megnyugodva és előkészülve az 
elnyert bűnbocsánatra, üdvösségre.

Az én életem is
Szenved soktól utálást,
Ki-ki őmagától 
Eltaszít s ád megválást,
Sok szememben jót szól,
S másutt csapkod arcól,
Fáraszt búval nyavalyást.

musról, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás, győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár, 2008, 98–149.
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Irégységnek helye 
Hogy rajtam már nem lehet,
Kit az jó szerencse
És kincs magán viselhet,
Gyűlölség terhell, űz,
Kit szegénység rám fűz,
Alatta alig mehet.

Itt jut el az első rész az imádság voltaképpeni első céljához, ez pedig a megszerzett 
bűnbocsánat reményének nyugalma és békéje, amely alkalmassá teszi Bálintot a had-
ba vonulásra.

Csókkal s áldásokkal
Szent kezedhez békélvén
Már útra indulok
Duna mellett lemenvén
Vég Esztergam alá,
Kinek most kőfala 
Reng álgyúkkal töretvén.

A 27–28. strófa voltaképpen a keresztény mártíriumra való felkészülés lehetősé-
gét mondja ki, az Athleta Christi szerepére készül. Ebben a gondolatmenetben az 
általános keresztény érvelés mellett fontos szerepet játszhat a speciálisan protestáns 
argumentáció, amelyet a wittenbergi történetszemlélet fogalmazott meg. Ismerjük 
Luther és Melanchthon okfejtését, amely az imádság szerepéről beszél a török elleni 
hadi készületben. 

A törökök elleni háborúról (Vom Kriege wider die Türken) című Luther-értekezés 
részletesen foglalkozik a keresztények török elleni harcának konfesszionális feltételei-
vel. Túl azon, hogy polemizál a katolikus hagyománnyal, meggyőződése szerint a küz-
delmet a harcra való lelki készüléssel kell kezdeni. Ennek pedig legfontosabb feltétele 
a bűnbánat, a bűnbocsánat elnyerése, ennek ideáltípusa az imádkozó Christianus. Az 
erre való alkalmasság pedig csak az imádságon keresztül vezethet. Következő műve 
az Utasítás a szász választófejedelemségbeli lelkészek visitatorai számára 1528-ból, 
amelynek jelentős részét Melanchthonnal közösen írták. A Tábori beszéd a török 
ellen (Heerpredigt wider den Türken) 1529-ből származik, a török elleni imádságiro-
dalomra vonatkozó elveit pedig 1541-ben foglalta össze Intés imádkozásra a török 
ellen (Vermahnung zum Gebet wider den Türken) című művében. Ebben az imádság 
különböző fajtáit különítette el, műfaji minták sokaságát tette közzé. Ez folytatódik 
a Türkengebet 16. századi történetében, hiszen Melanchthon Carion-krónikájának 
kiadásaitól a legkülönfélébb gyűjteményekig találkozhatunk ezzel az érvrendszerrel 
és műfajcsoporttal. Luther így összegezi gondolatait: „Különösen intsék a tábori lel-
készek a hadinépet, hogy ne vétkezzék többé, és imádkozzék [...]. Teljesen kétségbe 
estem azok felől, akik a török ellen akarnak küzdeni, és mégis gyalázatosságokkal, 
erkölcstelenségekkel és mindenféle hibával terhelten gonoszabbak maguknál a törö-
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köknél. Ha tehát segíteni akarunk magunkon, bánjuk meg bűneinket, és tegyük jóvá 
a gonoszságokat.”39 Nemcsak a német reformáció Türkenliteraturja hangoztatja en-
nek a jelentőségét, de a hazai szerzők közül többen is hasonlóan gondolkoznak, akár 
magyar, akár idegen nyelven írott műveikben. Caspar Pilz (Pilcius) Meditationes piae 
című, 1583-ban Bártfán megjelent verseskötetében megtaláljuk a gondolatmenetet: a 
török ellen küzdő keresztény hős először imádsággal kell, hogy felkészüljön a harcra, 
csak utána foghat fegyvert. Először imádsággal, utána fegyverrel harcolhatunk ered-
ményesen a török ellen, cum precatione et cum gladio: 

Iunge preces gladiis, Heros insignis, et armis, 
Sic expugnari Turcica castra queunt.

Exemplo docet hoc princeps Iesseus, ab hoste
Qui prece, qui gladio multa trophaea tulit.40

 
Rimay Balassi-képe ehhez az érvrendszerhez igazodik, erre több oka is volt. 

Alapvetően emellett szólt a biográfiai tény, a török elleni ostrom során hősi halált 
halt Bálint alaptörténete, erre azonban újabb jelentésrétegeket kellett és lehetett el-
helyezni. A Balassi család korábban ismertetett – európai nyilvánosságban jelen lévő 
– képe alapvetően a törökellenes küzdelemhez kötődött, amelynek markáns konfesz-
szionális vetülete, hitvédelmező szerepe is volt. Ferenc szerepét túlnyomóan Bálint 
veszi át az Epicédiumban, a wittenbergi konstrukció azonban arra is szolgál, hogy 
érvrendszerét felhasználva olyan antropológiai fordulat, átértékelés hajtható végre, 
amelyben a bűnbánatra és bűnbocsánatra való készség, képesség válik lényegi attri-
bútumává. Ez a fordulat egyben a Balassi-kánon alakításának is döntő lépése, amely 
új korszakot nyit a bártfai kötethez viszonyítva.

3.

A harmadik rész harminc strófájának jelentős része ugyancsak imádság, ebben kü-
lönleges helyet foglal el Balassi 51. zsoltárátköltése. Azt már régebben érzékelte a 
kutatás, hogy az 1–11. versszak voltaképpen Balassi-imitáció, hiszen a gondolat-
menet szorosan követi a Valedicit patriae című verset.41 Lényeges különbség az, 
hogy amíg az a humanista útra kelés propempticon-apobaterium-epibaterium mű-
faji sajátosságait keveri, ez utóbbi inkább a funerációs műfaji mintákat követi. A 
haldokló fordul társaihoz, szeretteihez és búcsúzik azoktól, erre láthattunk példát 

39 sólyom Jenő, Luther és Magyarország, Magyar Luther Könyvek 4. 1996, 104. 
40  Caspar Pilcius, Meditationaes piae, vario metri genere ex Euangeliis concinnatae, quibus etiam 

alia quaedam pia carmina sunt adiecta, Bartphae, 1583, Lijr. Erről: imre Mihály, „Magyarország 
panasza” — A Querela Hungariae toposz a XVI–XVII. század irodalmában, Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 1995 (Csokonai Universitas Könyvtár, Bibliotheca Studiorum Litterarium, 5), kü-
lönösen fontos A reformáció szemléleti fordulata: A 79. zsoltár A LXXIX. zsoltár a magyar 16. 
században, 116–143, 199–212.

41  Vö. szentmártoni szaBó Géza, Balassi búcsúverse és a prosopopeia a XVII–XVIII. század magyar 
nyelvű költészetében = A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században, szerk. ötvös 
Péter, pAp Balázs, sZilAsi László, vAdAi István, Szeged, 2005, 375–411.
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a Wittenbergi Album verseiben, ahol Zrínyi fordul a hátramaradottakhoz és mond-
ja el érzelmeit, intelmeit. A haldoklás, halálra készülés több nyelvi fordulattal is 
jelen van az első 11 versszakban: S ez mostani sebnél (2.), Im, én már meghalok 
(4.), Noha koporsómban [...] Kell már testemet vinnem (5.), itt is fektemben (11.). 
Mindez kétségtelenül érzékeltet egy valóságos, temporalitásában konkrét folyama-
tot, amelynek Rimay jelzi tér- és időkoordinátáit is. 

Az első öt strófa általában szól a hazához, ehhez alapvetően az aposztróphé alak-
zatát használja Rimay, amint az egész részt általában ez határozza meg. (Ugyan már 
az első strófában meglepő a haza prosopopoeiával, bizarr antropomorfizálással való 
láttatása: Ihon, édes hazám!/ Ez az jele, hogy szán/ Életem igen téged;/ Hogy vérem 
hullását,/ Az kit két szemed lát ,/ Nem kéméllettem tőled [...].) Hangvétele elsősor-
ban a szorongó aggódásé, amelyben saját oltalmazó szerepe, áldozatvállalása jelenik 
meg, amelyet a haza rosszakarói, megosztói, a rajta élősködők és puhányok kigú-
nyolnak, elvetnek, gyanakvással fogadnak. Saját magát valamely kitüntetett, vitézi, 
vezéri szerepkörben értelmezi, akinek halála végzetes lehet veszni jutó árva, puszta 
hazája számára.

Ó, vezértől fosztott,
Rossz tanácsra osztott,
Árva, puszta hajlékom,
Reménségével csalt
S bolondságtól áltfalt
Testnyugotó árnyékom [...]

Ím, én már meghalok,
S nehéz, hogy nem látok
Szabadságodban módot,
Mert azkit vitézül
Anya világra szül,
Hogy igazgassa jódot,
Nem szólhat dolgodhoz,
Ha szól, haragot hoz,
S félben vész, azmit mondott.

 
Ez egy tudatosan alkalmazott folyamat része, amely az első rész akhilleuszi pár-

huzamától jelen van és célja Bálint vitézi kiválóságának, hazáját segítő nagyságá-
nak hangsúlyozása, bár ezt különböző körülmények, ármányos erők gátolni, fékezni 
igyekeznek. Az akhilleuszi párhuzam esetében azonban még a főhőst főként saját 
hübrisze tartja vissza bajba jutott hazája oltalmazásától, Bálint azonban imádsága 
és bűnbánata révén egyre inkább eszményi, cselekvő közösségi, nemzeti, keresztény 
hőssé válik a török elleni harcban. Végigjárta cum precatione spirituális útját, elju-
tott a cum gladio, az imádságok után fegyvert fogó, legnagyobb áldozatra készülő 
és arra alkalmas hős létállapotába. Ez a folyamat egy erkölcsi gradatióként is ér-
telmezhető, az e világi morális értékek csúcspontra juttatása zajlik az e világi élet 
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lezárulása előtt. Azonban csak ezek az értékek nyitnak utat a túlvilági szférába, az 
üdvösség világába. Nem véletlen, hogy a használt, visszatérő közösséget megnevező 
kulcsfogalmak: édes hazám, megszűkült magyarim, hazátok, nemzetem szépsége.42 
Az 5. versszak a testtől búcsúzó lélek hangja. A 6. strófa „Jó vitéz barátim”-tól 
búcsúzik, akik bizton remélhetik lelki javaik megszerzését, ha Bálint vétkeinek bo-
csánatára képessé válnak, s azt másoktól is kérik. A 7–9. versszak az atyafiaknak s 
öccsének – Ferencnek – szól, kikhez közösen fordul az aposztrophés alakzat, tőlük 
áldást és magasztalást kér. A 9. strófa pedig olyan sermocinatio, ahol a hátramara-
dottak bizonyítják, hangoztatják Bálintnak a bűneiből való kitérését, kérik Istentől a 
megérdemelt bűnbocsánatot és számára az üdvösséget. Ezért is halmozza a versszak 
az üdvösséghez vezető értékeket: áldjon, szívetekben biztasson, idvözítsed, lelkét, 
tebenned, te igéddel hízott, téged magasztalt, bűnéből kitért.

Az Úr Isten áldjon,
Veletek maradjon
Szívetekben biztasson!
Jó hírt halálomban,
Tőletek váltomban
Ti fületek hallhasson,
Értem szátok áldást,
Örök magasztalást
Istenteknek adhasson.

Mondván: Idvözítsed
S jóban részesítsed,
Úr Isten, az ő lelkét,
Mert Tebenned bízott,
S Te igéddel hízott,
Téged magasztalt, félt, kért,
S noha vétkes fiad,
Mégis hozzád híjjad:
Lám, már bűnéből kitért.

Ez a narrációs eljárás jelentéstöbbletet képes létrehozni, kétségeket eloszlatni, hi-
szen a bűnbocsánatra és üdvösségre érdemessé válást mások véleménye hitelesíti, ezek 
az értékmegállapítások – legalábbis retorikai-grammatikai síkon – nem a beszélőtől 
származnak, hanem külső szemlélőktől, tanúsító ereje is végleges és kétségbevon-
hatatlan, erős confirmativ szerepet töltenek be. Ennek a megszerzett biztonságnak 
a tudatában szól a 10–11. versszak monológja, amely létösszegező visszatekintés, 
egyben szcenírozza a halálra készülést. Ez a két monologikus versszak nyitja meg a 
12. strófával kezdődő 51. zsoltár parafrázisát, amely maga is hatalmas monológként 
zárja le az III. részt. 

42   Nem túlzás annak az érzékelése, hogy a hazafias témában itt megszólaló Rimay hangja sok tekin-
tetben rokon a későbbi Ó, szegény megromlott s elfogyott magyar nép kezdetű vers látásmódjával. 
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Az 51. zsoltár szorosan illeszkedik az Epicédium euchetikai szerkezetébe. 
Ismeretes, hogy a régi keresztény egyház hét bűnbánati zsoltárt tartott számon: ezek 
a 6., 32., 38., 51., 102., 130. és 143. A 32-et különösképpen kedvelte Szent Ágoston 
és Luther is, mégis a sorozatból az 51-et tartják a legkiemelkedőbbnek. Fokozott exe-
getikai figyelem irányult rá folyamatosan, amelyet a reformáció is megtartott; Luther 
is alapvető teológiai megállapításokat fűzött azokhoz.43 Luther ezt is a psalmi paulini 
(páli zsoltárok) közé sorolta (32., 51., 130., 143.) újszövetségi tartalmukra utalva.

Érdemes röviden áttekinteni az 51. zsoltár 16. századi előzményeit, mivel így job-
ban kirajzolódik a bűnbánati zsoltárok liturgikus-irodalomtörténeti-himnológiai 
kontextusa, mindez pedig az Epicédium 51. zsoltárparafrázisának értelmezéséhez 
is hozzájárulhat. A nyugat-európai reformáció teológiai irodalma (exegetika, prédi-
kációk), liturgikus zsoltárköltészete, humanista költészete mind latinul, mind pedig 
különböző anyanyelvű változatokban rendkívül gazdag formáit teremtette meg a 
hét bűnbánati zsoltár értelmezésének és alkalmazásának. A kibontakozó folyamatot 
maga Luther kezdeményezte, aki több művében is tárgyalta a hét bűnbánati zsoltár 
jelentését, liturgikus felhasználását, teológai szerepét. A nyugat-európai helvét irány-
zat ebben a tekintetben tartózkodóbb volt, kisebb szerepet tulajdonítottak e zsol-
tárcsoportnak.44 A német reformáció latin és német nyelvű költészete bámulatosan 
sokoldalúan variálta a hét bűnbánati zsoltárt: Nikolaus Selnecker valóságos műfaji 

43   Mario floriN, Ein haß uber den alten menschen und eyn suchen des lebens yn dem newen menschen: 
Luthers Auslegung der Sieben Bußpsalmen (1517 und 1525); mit einem Exkurs über Luther und die 
Theologia Deutsch, Bern, Lang, 1989.

44   A nagyon sok forrásból csak néhányat mutatunk be. Georg mAior, Enarratio septem psalmorum 
poenitentialium, Wittenberg, 1565; Nicolaus selNeCCer, Paraphrasis Psalteri: Sive Carminum 
Davidicorum Libri quinque. Henricopoli, 1573, Nikolaus selNeCker, In gratulationem et gratum 
deo honorem solennium nuptiarum [...] Henrici Iulii, [...] cum sereniss. electoris Sax. Augusti [...] 
filia Dorothea [...] celebratarum in[...] Guelphorum castello VVolferbyto, XXVI. sept. An. 85: editi 
psal. 129 & septem poenitentiales, Latinis versib. repetiti, & Germanicis melodijs comprehensi 
[...], Leipzig, bey Jo. Steinman, 1585, Johannes Christophorus, rorarius, Die Sieben Bußpsalmen 
des Königklichen Propheten Dauids Reimweiß/ Zu sampt schönen darauff geordneten Gebettlein/ 
inn disen gefährlichen zeiten zu beten, Augspurg, 1585; Laurentius, Paul Die Sieben Bußpsalmen 
Davids: In 39 Predigten [...], Leipzig, Michael Lantzenberger, 1594; Franciscus Balduinus, Psalmi 
poenitentiles, Wittenberg, 1621, Werder diederich, Die BußPsalmen/ in Poesie gesetzt ; Sampt an-
gehengtem TrawerLied uber die klägliche Zerstörung der Löblichen und Uhralten Stadt Magdeburg, 
Leipzig, Rehefeld, Elias, 1632. A prédikációs és meditációs, imádságirodalomnak is alapja volt fo-
lyamatosan a hét bűnbánati zsoltár: Cunrad dieterich, Poenitentialia Davidica: in unterschiedenen 
Predigten erkläret und ausgelegt/ Samt beygefügten Lehren/Vnterricht/ Trost/ Straff/ Ermahn- und 
Warnung [...] aus Grund Heiliger Göttlicher Schrifft [...] Hiebevor gehalten zu Ulm im Münster/ 
nun mehr aber auff Begehren in offnen Truck gegeben/. Darin die vier letzten Buß-Psalmen be-
grieffen, Franckfurt am Maynn, Seyler, 1674; Justus gesenius, Allerhand Christliche Gebete/ aus 
Herrn Habermanns/ Arnds/ Gerhards und andern Gebetbüchern/ sonderlich zusammengelesen: 
Nebenst den 7. Buß-Psalmen [...], Göttingen, Joachim Heinrich Schmid, 1677. A nem kevésbé mo-
numentális szakirodalomból csak egyetlen összefoglaló művet emelünk ki, amely áttekintést ad a 
bűnbánati zsoltárok költészettörténeti, himnológiai sajátosságairól, szerepváltásairól: Inka Bach, 
Helmut gAlle, Deutsche Psalmendichtung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Untersuchungen zur 
Geschichte einer lyrischen Gattung, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1989. Az újabb részta-
nulmányokból: Sonja mAyer, Studien zu den lateinischen Bußpsalmen-Zyklen des 16. Jahrhunderts, 
Augsburg, Wißner, 2004; Clare Costley kiNg’oo, Miserere mei: the penitential psalms in late medie-
val and early modern England, Notre Dame, Ind. Univ. of Notre Dame Press, 2012. 
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kísérletezést folytatott, a legkülönfélélébb verses műfajokat hozta létre a zsoltárszö-
vegekből latinul éppúgy, mint németül, nála Dávid olyan hős, aki világias és szakrális 
erényeknek egyetemes birtokosa.45 

A bűnbánati zsoltárok hazai jelentőségét jól mutatja, hogy már az 1560-as kiadá-
sú Huszár Gál-énekeskönyvben ott találjuk az 51. zsoltárnak négy változatát. Az 
első egyes szám első személyű (En az bűnben fogantattam), a második többes szám 
első személyű (Mindenhato Ur Isten sziuünc retteg ßüntelen), a harmadik szintén 
többes szám első személyű (Legy irgalmas Vr Isten minekünc), a negyedik egyes szám 
első személyű (Atya Vr Isten könyörüly raitam). Huszár Gál mind a négy szöveghez 
közöl kottát is, vagyis négy különböző dallamot.46 A Váradi-énekeskönyv 1566-ban 
is közli az 51. zsoltár három azon változatát, amelyet Huszár Gál is kinyomta-
tott 1560-ban.47 Huszár Gál Komjáti-énekeskönyve 1574-ben ugyancsak közli az 
51. zsoltár négy változatát (Vr Isten irgalmazz nekem, Mindenhato Vr Isten sziüünc 
retteg ßüntelen, Atya Vr Isten könyörülly raytam, Irgalmazz ennekem VR Isten az 
te io votodert).48 Bornemisza Péter hatalmas antológiája is közöl három változa-
tot: VR Isten irgalmazz nekem, Mindenhato VR ISTEN sziuünc retteg szüntelen, 
Atya VR Isten könyörülly raytam.49

Az Epicédiumhoz közeli kortárs magyar irodalomban is igen ismert volt az 
51. zsoltár más feldolgozása, erre 1597-ben találunk példát. Debrecenben jelent meg 
egy latin című, de magyar nyelvű kis verseskönyv, amelyet valószínűleg Újfalvi Imre 
állított össze, szerkesztett, bár forrásairól nem tudunk sokat.50 A kis kötet nyolc 
szövegegységet tartalmaz, ebből az első prózai, a többi verses imádság. A kötet ke-
letkezését, hangvételét egészében biztosan alakította a közelmúlt, az 1594-es háború, 
amely viszonylag közelről sújtotta Debrecen környékét is. Az első prózai imádság 
pontos történelmi utalásai erre vonatkoznak, a nemrég pusztító ellenség a várost, 
45   Guido Fuchs, Psalmdeutung im Lied: die Interpretation der „Feinde” bei Nikolaus Selnecker (1530–

1592), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.
46   huszár Gál, A Keresztyéni Gyülekezetben valo isteni dicheretec, [Debrecen], 1560, a kísérő ta-

nulmányt írta borsA Gedeon, a fakszimile szövegét gondozta vArjAs Béla, Budapest, A Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1983 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 12). 
T2v–V2r.

47   A Keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek, Várad, 1566, a kísérő tanulmányt írta schulek 
Tibor, a fakszimile szövegét gondozta vArjAs Béla, Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete, 1975, 73–77. Schulek Tibor megállapítása szerint az első forrása 
Hegenwald Erhard, a második szerzője Szegedi Lajos, a harmadik pedig Hartyáni Imre munkája.

48   huszár Gál, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok, huBert Gabriella 
tanulmányával, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, 1986, 
(Bibliotheca Hungarica Antiqua, 13), LVIIv–LXv ,CCCXXXIv–CCCXXXIIIv

49   borNemisZA Péter, Énekec harom rendbe: kulömb külömb felec, Detrekoe várába, MDLXXXII. 
A kísérő tanulmányt írta kovács Sándor Iván, a fakszimile szövegét gondozta vArjAs Béla, Budapest, 
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, 1964 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 
6), CIv–CIIIIr.

50   Gratiarum actio cum adiuncta precatione, pro universis acceptis et accipiendis Spritualibus et 
Corporalibus Dei optimi beneficiis etc., Debrecenben, M. DIIIC. RMNy 798. A mű eredetije a 
Hallei Magyar Könyvtárban van, hasonmását Obál Béla adta ki: Hungarica Vitebergensia, Libri 
unici ex Bibliotheca Nationis Hungaricae Universitatis Halensis cum Vitebergensi consociatae, 
Phototypice describendos curavit ediditque Dr. Béla oBál, Professor extraord. Theol. Academiae A. 
C. Eperiesiensis, Halis Saxonum, Typis Wischani et Burkhardti, MDCCCCIC. 
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egyházát újra ne sanyargassa a környék falvaival és az országgal együtt (Oltalmazz 
meg minket-is Uram Isten Varasunkkal, Ecclesiankkal, es hazunk nepeuel egyetem-
ben [...] mind most s-mind ennek utanna valo idökben idegen nepeknek ki ütesektül, 
kaar tetelektül es fegyuerektül). Az 5. verses imádság egyértelműen utal az 1594-es 
történelmi eseményekre, az ekkori háborúra, különösen a tatárok betörésére és pusz-
tításaira: Az Magyar Országhi Ecclesianak Keserues panaßßa, mellyet tött az Tatar 
ellen, 1594. Debrecenben ezt az imádságot akkoriban az is aktualizálhatta – három 
évvel az események után –, hogy éppen a közvetlen környéken, Hosszúpályinál zaj-
lott le az a csata, amelyben a tatárokkal vívott küzdelemben elesett Balassi Ferenc 
is.51 A kis kötet kiadójaként Újfalvi tudatosan idézhette fel a közelmúlt pusztító em-
lékét és helyezte el benne a nemzetéért imádkozó könyörgést. A vers szerzője való-
színűleg Egri Miklós nagyszöllősi prédikátor volt.52 A szerző így közelről láthatta az 
országra rontó tatárságot, hiszen az ezen a vidéken haladt keresztül. Az imádságban 
az allegorikus magyar egyház könyörög saját egyháza és nemzete szószólójaként, 
kérlelve az Urat, adja vissza néki hajdani nagyságát. Hatodikként ezt követi a kötet-
ben az LI. Soltar, amelynek öt versszakos változata került bele a kötetbe: VR Isten ir-
galmazz nekem, te irgalmassagod szerint [...]. Az áttekintésből rekonstruálható, hogy 
az 1597-es kötet szövegét Újfalvi Imre a Komjáti-énekeskönyvből vagy Bornemisza 
énekeskönyvéből vehette. (Kis változtatásokkal ugyanez a szöveg kerül át majd a 
nevezetes, 1602-es Keresztyéni Énekek című debreceni kötetbe.) 

Az előző imádsággal úgy függ össze itt az LI. zsoltár, hogy az közösségi imádság, 
ez pedig soliloquikus bűnvalló könyörgés, de minden további nélkül értelmezhető a 
tatárok dúlása miatti történelmi helyzetre is. A hetedik a XLVI. zsoltár: Erös várunk 
nekünk az Isten, ami visszautal Egri Miklós versére, ugyanakkor köztudottan Luther 
fordítását használja fel: Ein feste Burg ist unser Gott. Visszautal Egri Miklós versé-
re, mert az ellenségein győzedelmeskedő, gonoszt lebíró Jézus segedelmében biztos, 
azért könyörög buzgó lélekkel. Ezért lehet a kis kötet záróverse nyolcadikként, feltét-
len bizonyosságként Skaricza Máté szerzeménye: Meg al az Istennek igeie és, es nem 
alhat senki ellene, az nagy Isten vagyon mi velünk, es Szent Lelke lakozik bennünk.

1602-ben adja ki Debrecenben Újfalvi Imre nevezetes énekeskönyvét Keresztyéni 
énekek címmel, amely ugyancsak tartalmazza az 51. zsoltár négy változatát: VR 
Isten irgalmazz nekem, Legy irgalmas Vr Isten minekünk, Atya Vr Isten könyörül 
raytam te nagy jo voltodert, Mindenhato VR Isten ßivünk retteg ßüntelen.53 Tehát 
azt láthatjuk, hogy az 51. zsoltár folyamatosan jelen van a protestáns gyülekezeti 
énekeskönyvekben, liturgikus költészetben, méghozzá erőteljesen bűnbánati, bűn-
valló jelleggel értelmezve. A számba vett változatok két típusra oszthatók: az egyik 

51   Epicédium, 1994, szentmártoni szaBó, 81. Az idézett források egyértelműen bizonyítják a csata-
helyet (Hosszúpályi) és ott Balassi Ferenc halálát.

52   Vö. RMKT, XVII. század, 1. A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költé-
szete, sajtó alá rendezte, bisZtrAy Gyula, klANiCZAy Tibor, NAgy Lajos, stoll Béla, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1959, 28–30, 501–502.

53   újFalvi Imre, Keresztyéni énekek, Debrecen, 1602, ács Pál tanulmánya, Budapest, Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, Országos Széchényi Könyvtár (Bibliotheca 
Hungarica Antiqua, 38), 34r–36r. Újfalvi három zsoltárváltozatot a Komjáti-énekeskönyvből vagy 
Bornemiszától vett át, a negyediket pedig Huszár Gál 1560-as debreceni kötetéből.
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szigorúan soliloquikusan magánimádság, bensőséges bűnvalló, vezeklő tulajdonsá-
gokkal, erőteljes affektivitással, léttörténet áttekintésével. A másik közösségi jellegű, 
az imádság, az imádkozó valamely közösség megszólítója, képviselője, ugyanazzal a 
bűnvalló, vezeklő szándékkal, de a számba vett bűnök is inkább közösségi jellegűek. 
Az Epicedium kiadása előtt, de közvetlen utána is jelen van az 51. zsoltár bűnbánati 
értelmezéssel kiadványok sokaságában; ebből a folyamatból nem lenne helyes kisza-
kítani Balassi versét, illetve annak az Epicédiumba beemelt szövegét. Ugyanakkor azt 
is regisztrálnunk kell, hogy mennyire illeszkedik ebbe a paradigmatikus szerkezetbe, 
vagy mennyire tér el attól.

Balassi 51. zsoltára terjedelmében lényegesen hosszabb, mint a zsoltár bármely 
másik változata ebben a korszakban a hazai protestantizmus énekköltészetében. 
Tizenkét Balassi-strófából áll, összesen száznyolc sornyi terjedelemben, ez a bűn-
bánati zsoltár soliloquikus magánimádság. Nemcsak a test kapott halálos sebet, de 
a lélek is sebesülten vergődik, s a Szentlélektől való – bűnbánatra és bűnbocsánatra 
alkalmassá tevő – újraépülését kéri. A versben a megszólított főként a mindenható 
Atya, aki meg is jelenik az egekben lakozván, Balassi zsoltárában (a 14. versszakban) 
már feltűnik a mennyekben üdvösséget osztó Isten képe:

Mert az nagy kék égből, 
Mint királyi székből
Látod, mit mível minden.

Ez mintegy anticipálja a zsoltár után közvetlenül következő 24. strófa mennyei 
színteret idéző látomását. (Mellette az imádságra, könyörgésre felindító Szentlélek 
kap nagyobb szerepet.) Ezzel előkészíti a kétszintessé bővülés fordulatát a zsoltár 
után következő részben, amely megnyitja az üdvözülés számára a túlvilági szintet. 

A konfesszionális, euchetikai, liturgikus jellemzők igen tudatos szerkezetet is 
alakítanak ki a zsoltár egészében. Az imádságnyelvezet legjellegzetesebb fordulata 
az irgalmasságra való készség (ahogyan ezt láttuk az I. részben is), vagy az isteni 
irgalom kérlelése, amint az első versszak euchetikai propozíciója megfogalmazza: 
Végtelen írgalmú,/ Ó, te nagy hotalmú/ Isten légy már irgalmas. A bűnbánat, bűnval-
lás, bűnbocsánat kulcsszavai, fogalmai sűrűsödnek össze az egész zsoltárban, mivel 
a bűnvalló jelleg, a bűnre való emlékeztetés dominál, ami egyelőre fogva tart és le-
béklyóz, az első hét strófa ezért ezt állandóan, folyamatosan nyomatékosítja. Az első 
hét versszakban mindenütt, legalább egyszer szerepel a bűnösség (vétek) fogalmának, 
tudatának kifejezése, átélése, ismétlése, variálása: Bűnöm miatt lelkem (1.), Mosd 
el bűnöm rútságát, Esmérem vétkemet (2.), néked vétkeztem, Bünt ellened töttem 
(3.), Bűnt tettem nindenben, Bizony pokolra megyek (4.), Vétkével Anyám éltetett 
el, Vétket te penig bánsz (5.), undok vétkemből Megtisztulván (6.), Mosd el inkább 
vétkemet (7.). A 8–9. versszak viszont mindettől megszabadult, fordulat történik, el-
tűnik a bűn, vétek pusztító tudata a szókincsből is. (Az éles váltást jól mutatja, hogy 
az előtte álló 7. versszak utolsó sora még így hangzik: Mosd el inkább vétkemet.)

A bűnvallás, bűnbánat terepe az emberi lélek, amelyet a Szentlélek tesz fogékony-
nyá és cselekvővé ebben a folyamatban. Ezért is tapasztaljuk ezek különböző cselek-
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vő formában és jelentéssel bíró megjelenését, ami esélyt ad az üdvösség elnyerésére. 
Az üdvösség az újrateremtődés, az életre fordítás lehetőségét adja meg, ezért szerepel 
ezekben a strófákban a bűnből való újra teremtés képzetköre: teremts, fúdd belém 
ismegént, hadd épüljön meg fel, életre fordíthatsz, a tiszta szív születése; a szeretet 
(Isten és ember) rajongó változatainak megnevezése zajlik. Mondattá lehet szervezni 
a kulcsszavakat: Teremts teremtő irgalmas Isten lelkedtől lelkeddel lelkem.

Végtelen írgalmú,
Ó, te nagy hotalmú
Isten légy már irgalmas
Onts ki mindenestől
Jódot rám kebledből,
Mert la, mely veszedelmes
Bűnöm miatt lelkem,
Ki titkon rág engem,
Mert nagy sebbel sérelmes [...]

Ne fossz meg Lelkedtől,
Sőt idvösségemről
Mondj örömet már nekem,
Szentelő Lelkeddel
Hadd épüljön meg fel, 
Mint azelőtt bús lelkem, 
Hogy sok tévelyedtek
Tehozzád térjenek
Követvén bízvást engem.54

A „Legyek fejérb hónál” fordulata egyértelmű visszautalás Balassi zászlajának 
leírására és annak spirituális jelentésére az I. részben. Ha az önmagával teljesen 
szabadon rendelkező embernél a bűnt végérvényessé teszi az időbeli élet lezárása, 
a halál, akkor a bűn azonos a kárhozattal. A bűnbánat tehát nem önmegváltás, ha-
nem Istennek és az embernek közös cselekvése, amelyben Isten kegyelme egyúttal 
megajándékozza az embert a kegyelemre adott szabad, felelős válasszal is. Isten sze-

54   Ugyanerre a fölismerésre jut bArlAy Ö. Szabolcs, Balassi Bálint, az istenkereső című művében: 
„A vers azért is megrendítő, mert a tények ismerete révén a külső és a belső történés egymást fedi. 
A „nagy sebbel sérelmes” például egyaránt vonatkozhat a bűnei okozta lelki sebesülésre, de az ana-
lógia gyökere testének elmérgedt, már üszkösödésnek induló fizikailag is érezhető sebe. Ugyanígy 
kavarog, egymásra utal, egyik a másikát kiegészíti: a vétkeinek „rút bűze” és sebének „förtelmes 
büdös szaga”. Budapest, 1992, 89. Mostani gondolatmenetünknek ugyan nem célja, hogy Balassi 
költészetét euchetikai szempontok szerint vizsgáljuk, mégis regisztrálhatjuk néhány művének ebből 
származó sajátosságát; ezt annál inkább érdemes megtenni, mivel nagyon markánsan és egyértelmű-
en jelennek meg azok. A Hymnus tertius egészében a Szentlélekhez szól: „Szentlélek Úristen, te, ki 
jókot osztasz”, akitől olyan lelki javakat kér, amelyekkel „...szentelj meg engem, Tulajdon templo-
mod hogy lehesen lelkem, Szeplő nélkül tiszta legyen én életem...” A továbbiakban aztán a felsorolt 
lelki javak voltaképpen a Pál apostol által megjelölt lelki gyümölcsök: szeretet, jóság, hűség, öröm, 
békesség, önmegtartóztatás, türelem, szelídség, alázat, mértékletesség. 
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retete legyőzi az ember bűnét azáltal, hogy az embert szabad viszontszeretetre indítja. 
A bűnbánat – éppen mint Isten ajándéka – az ember tette is, és nem csupán passzív 
tapasztalat. A bűnbocsánat tanításában rendkívüli szerepet kap a felebarátnak szóló 
megbocsátás, mely mintegy előfeltétele lesz Isten megbocsátásának. Emellet szól a 
Miatyánk kérése. A bűnbocsánat jelenti az új szív, az új lélek ajándékát, a szív és a 
lélek kiterjedt metaforarendszert működtet a zsoltárban.

 
Teremts ismég bennem,

Teremtő Istenem,
Tiszta szívet kegyessen, 
Fúdd belém ismegént,
Hogy nagy szívem szerént
Lelkem igazt szeressen, 
Engem, romlott szegént
Rossz érdemem szerént
Haragod elé ne vessen

A feltűnően érvényesülő, halmozott eufonikus effektusok (Teremts, Teremtő, 
Tiszta, szívem szerént) még jobban nyomatékosítják az erős érzelmi állapotot, az em-
beri és isteni attribútumok szinte egymásba csapnak át: az isteni az emberi része le-
het, de az emberi is az Isten felé törekszik. (Még a strófa gazdag akusztikájú rímelése 
is ezt erősíti, amely nemcsak a sorvégeken hat, hanem sorkezdő és sorközi helyeken 
is érvényesül: bennem, Istenem, kegyessen, Lelkem, engem, érdemem szerént, szívem 
szerént.) Test-lélek korábbi gyötrő dichotómiája elenyészik, a lélek korábban a test 
miatt szenvedett, méltatlan volt hozzá, a kárhozat forrása, immáron a szív és a lélek 
alkotják a megújuló, üdvösségre készülő emberi szubsztanciát, ahogyan a képrend-
szerben is ennek a dominanciája és roppant gazdag variációi érvényesülnek. Pálnál 
a lélek egyaránt jelölheti Isten vagy az ember lelkét. Isten lelke (pneuma) az ember 
lelkével (pneuma) együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Pál a 
pneumával az embernek azt az „én”-jét jelöli, amely a Lélek által képes és hajlandó 
az Istennel való találkozásra. Az ember „én”-je a Szentlélekben találkozik Istennel.

A nyolcadik versszak gondolatmenete, érvrendszere, nyelvi fordulatai szinte tel-
jesen azonosak a protestantizmus úrvacsorai liturgiájában elhangzó közös bűnvalló 
imádság-könyörgés jellemzőivel. Az idézett versszak azonban nemcsak Balassi pri-
vát imádsága marad, hiszen a 16–17. századi protestáns ágendák, szertartáskönyvek 
közlik az úrvacsora vételekor mondandó közös bűnvalló imádságot, amelyet az egész 
gyülekezet mond. Ezeknek a szövege viszont szinte teljesen azonos érvelésű és nyelve-
zetű, mint Balassi verse. Idézzük 1622-ből Milotai Nyilas István Agendáját: 

„Örök mindenhato Felséges Vr Isten: en ßegény meg nyomo-
rodot bünös ember vallást teßek te ßent felsegednek elötte. Mert 
en tegedet megh bantottalak sok fertelmes büneimmel, ugy-mint 
gonoß ßommal, ßandekommal, latasommal, hallasommal, irigyse-
gemmel, mordsagommal, ßitkos atkos-voltommal, harag tartasom-
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mal, hamissan Hütömet gyakran mondasommal, fele-baratimhoz 
valo engedetlensegemmel, es gyülölsegemmel, az te ß. ajandekiddal 
valo gonoßul élesemmel, keresztyéni tisztemben es hivatalomban 
valo resten el jarasommal. Ezekkel es több meg ßámlálhatatlan 
sok titkos es nyilvan valo vetkeimmel tegedet en Istenemet meg 
bantottalak: melto haragra es boßßuállásra inditottalak. De mivel 
hogy egyedül csak te vagj a megterö bünösökön könyörülö Isten, 
annakokáért alazatossan könjörgök te ß. felsegednek, hogy a te 
igaz igereted ßerint, meljben azt fogattad minekünk, hogy vala-
mely oraban a bünös ember te hozzad fel kiáltand, meg halgatod, 
es az ö álnoksagirol többe meg nem emlekezel, bocsasd meg az en 
büneimet az te ßerelmes fiadnak vére hullásával, mosd meg bűne-
imnek rutsagat, artatlansagaval fedezgessed vétkeimnek fertelmét. 
Teremts uy ßivet lelket Vram en bennem, es az ß. Lelek Vr Iystent 
ne ved el en tölem, de sőt inkab reßeltess az ß. Lelek Istennek ajan-
dekiban, es ßentely meg lelkemben testemben [...].”55 

Mindezt azért érdemes felidézni, hogy világosan lássuk a zsoltár spiritualitásának 
individuális jellemzőit, de a korszak közösségi liturgikus, euchetikai paradigmájába 
való illeszkedésének tényét is.

Balassi teológiai tudatossággal végigviszi az imádság logikáját, említést tesz 
a 10. versszakban még egy kockázatról, amelyet el kell kerülni. (Ez a szempont a 
korszak euchetikai műveiben csaknem mindig jelen van, amelynek csábítását el kell 
hárítani.) A bűnbocsánat gyakran kapcsolódik a bűnbevallás, könyörgés és a bű-
nért való áldozat gyakorlatához, de a tényleges bűnbocsánat Isten szabad kegyelmi 
tette. A bűnbocsánatnak ez a teológiai valósága kizárja a bűnért való áldozat révén 
megszerezhetőnek vélt önigazságot. Ezt az érvrendszert követi a 10. versszak, amely 
bármely külső, anyagi-testi áldozat meddőségét és hiábavalóságát hangoztatja a bűn-
bocsánat megszerzésének reményében.

A Balassi-zsoltár intertextusával a narrációs szerkezet nemcsak sértetlenül marad, 
hanem általa kap meghatározó szerepet a zsoltár a monológ kialakításában, amely 
ennek az antropológiai önértelmezésnek leghangsúlyosabb kifejeződése, egyben az 
Istenhez fordulás utolsó emberi szóeseménye. A szóesemény (Wortgeschehen) fogal-
mát itt Gerhard Ebeling értelmezése szerint használjuk: „A hermeneutika tárgya te-
hát nem a szó, hanem a szóesemény, vagy szótörténés, vagy beszédesemény. Ahol a 

55   milotAi NyilAs István, Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, mely-
ben [...] az szent keresztségnek es az Vr vaczorájának ki szolgaltatásának [ ...] mogya meg iratik, 
Kolozsvár, 1622, 145. RMK I 525. Az 1597-es debreceni kötetben lévő 51. zsoltár 3. versszaka 
ugyancsak erősen hasonlít az úrvacsorai bűnvalló imádság szövegére: Ne nezd Uram büneimet,/ 
töröld el minden vetkemet,/ teremts bennem tißta ßivet,/ es adgy ennekem Szent Lelket,/ ne ves el en-
gem elöled,/ es ne vedd-el tülem ßent Lelked,/ adgy ennekem üdvösseget,/ es iora viselö ßent Lelket. 
Az imádságformula olyannyira tartós maradt, hogy a jelenleg használatos református úrvacsorai 
ágendában – ugyancsak közös bűnvalló imádságként – ehhez nagyon hasonló szöveget találunk: 
Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet! Tiszta szívet 
teremts bennem és az erős lelket újítsd meg bennem! Ámen.
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szó „helyesen” történik, ott megvilágosodik a létezés. A szavak helyes használata ré-
vén nyílik ki számunkra Isten szava. »Isten szava« pedig nem jelöl, hanem cselekszik: 
az embert igyekszik hívővé tenni. [...] Ahol a szó helyesen történik, magasabb szintre 
emelkedik a lét (s ez magától értetődően mindig azt jelenti: az egymással együtt való 
lét). [...] És a szó éppen ezért szükséges az ember mint ember számára. Mert az a ren-
deltetése, hogy válaszként létezzék. [...] Létezése, helyes értelmezésben, szóesemény, 
amelynek eredete Isten igéjében van, s válaszolván, ennek a szónak ad helyet a szó 
helyes, üdvös használata által. Így képmása az ember Istennek. Hogy az ember a szó 
helyes használatával adósa marad az embernek, s így végül Istennek is, égetővé teszi 
az olyan szó után való kutatást, amely igaz, szükséges, üdvös, helyreállító szó, s ezért 
egyértelmű, s világos, mint a nap, olyan szó után tehát, amely – miután az ember 
rendeltetése szerinti – az Istennek megfelel, olyan szó után, amely által egyik ember 
a másiknak Istent ígérheti úgy, hogy Isten eljön az emberhez, s az ember az Istenhez. 
Hogy az üdv egyedül az igétől várható, s ezért egyenlőképpen egészen isteni és egé-
szen emberi. [...] Ez további bepillantást enged a szóesemény lényegébe. Közlésként 
a szó ígéret. Legtisztábban akkor ígéret, ha nem jelenvalóra utal, hanem távollévőre, 
s méghozzá oly módon, hogy az ígéretben a távol lévő szinte jelen van; amikor tehát 
az, aki beszél, a szóban saját magát ígéri meg a másiknak, saját magáról győzi meg, 
jövőt nyitva számára azáltal, hogy hitet ébreszt benne. [...] Ez a szóesemény a keresz-
tény hitvallás szerint az evangéliumban történik. Üdvhozóként arra a szóeseményre 
vonatkoztatják, amely Isten által állandóan történik [...].”56 Az elmondottak alapján 
tágabb értelemben az Epicédium egészében ezt a „szóeseményt” látjuk hatni és érvé-
nyesülni a legkülönfélébb variációs alakzatokban: legerőteljesebb megnyilvánulása 
Balassi zsoltára, amelynek nyomán valóban Isten eljön az emberhez, s az ember az 
Istenhez.

Ezt bizonyítja az 51. zsoltár meghatározó kompozíciós szerepe is, hiszen lezárja az 
e világi történéssort, s közvetlenül utána – ennek nyomán, minden korábbi összege-
zőjeként – nyílik meg a mennyei szféra, az elnyert üdvösség színtere:

Mint álgyúgolyóbis
Temérdek kőfalt is
Szokott meghasítani;
Ez könyörgésnek is
Eleji s vége is
Kezd mennyekben hatni;
S az Isten ekképpen
Kezde szájával szólni [...].

Az imádság szerepe, szándéka megvalósul, leglényegibb funkciója betöltetik: az 
emberi szó eljut az ítélkező Istenhez, könyörgése meghallgattatik. Isten azonban nem 
Bálinthoz szól, hanem önmagának és a mennyeieknek róla beszél, értelmezi, értékeli 
tetteit, áldozathozatalát. A 25–28. versszak tartalmazza ezeket a részeket, ahol Bálint 

56   Gerhard ebeliNg, Isten és szó, Isten szava és a hermeneutika, Budapest, Hermeneutikai 
Kutatóközpont, 1995 (Hermeneutikai Füzetek, 7), 5, 30–31.
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a hit kivételes hőseként jenik meg. Három strófán keresztül sorolja fel Isten hitben 
való kiválóságát, rendíthetetlenségét, kivételes erejét, amit még a figura etimologica 
alakzatai és az eufonikusság is növelnek: hittel rakva, hivén hitemnek, hittel hív, 
igém fegyverével vív.57 (Ez utóbbi fordulat már a cum precatione et cum gladio vívott 
küzdelem egyesítését sűríti.) A 27. versszak érvelése, gondolatmenete feleleveníti az 
úrvacsorai bűnvalló imádság már idézett részletét: „[...] a te igaz igereted ßerint, 
meljben azt fogattad minekünk, hogy valamely oraban a bünös ember te hozzad fel 
kiáltand, meg halgatod, es az ö álnoksagirol többe meg nem emlekezel [...].

Megesküdt az én szám,
Mely órában hozzám
Felkiáltand az bűnös:
Nem lehet olly vétkes,
Oly undok, fertelmes
És megsenvedett büdös,
Hogy kedvvel ne lássam,
S róla azt mondhassam,
Hogy jómra nem érdemös.

A hit erejével, halállal hozott áldozat egyértelműen krisztológiai jelentést kap a 
28. versszakban, a megfeszült (crucifigo) ige a kereszthalál képzetét erősíti Bálint 
esetében.

Menj el te, Raphaél,
S lelkét, még aki él,
Vedd csendeszen el tőle,
Énnékem megfeszült,
Előttem kiterüle,
Vígy neki kegyelmet [...] 

Ezt folytatja majd a 29–30. versszak nagyszabású, eszkatologikus távlatú képso-
ra, amelyben újra megjelenik angyali seregektől övezett székében a bűnbánatot ér-
demlő Bálintnak üdvősséget adó Úr, körülötte az ennek örvendő mennyei seregekkel. 
A mennyországba emelkedő lélek Raphael vezetésével és segítségével jut teremtője elé:

[...] Mint testi ruhából,
Minden tagaiból
Az lélek levetkezék,

57   Külön izgalmas szempont az egész Epicédiumban a hit szó változatainak nagyon gazdag felhasz-
nálása, szintaxisban elfoglalt helye. Teológiai, euchetikai jelentésén túl Rimay számos esetben mor-
fológiai, akusztikai variánsait hozza létre, használja fel, így jelzi annak többletjelentését, mindig a 
megjelölt fogalom sajátos nyomatékosítása céljából. Jól példázza ezt az első rész 23. versszaka, ame-
lyik az imádság végén a bűnbocsánat reményének közelébe jut: Ennek penig miérthogy/ Christus 
fondamentoma,/ És te igaz hited,/ Ki nem lehet megbontva,/ Az Christust tisztelvén/ És hitednek 
hivén/ Nem lehet rám nem ontva. 
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Méne fel mennyekbe,
Ábrahám keblébe,
Kin menny megörvendezék.

Ezen a helyen aligha fogadhatjuk el Ács Pál kiadásának szövegmagyarázatát, aki 
Az lélek levetkezék sort így értelmezte: „platonikus ascensio (a léleknek Istenhez való 
visszaemelkedése); hasonló gondolat található Balassi Adj már csendességet kezdetű 
versében.”58 A hivatkozott hely koherensen és teológiailag pontosan, annak fogal-
mait használva illeszkedik az üdvözülés processzusába, csak kontextusából erősza-
koltan kiragadva tekinthető neoplatonikus jelentésűnek. (A másik Balassi-vers eset-
leges neoplatonizmusa nem tartozik mostani gondolatmenetünkhöz.) Az I., III. rész 
hősét pedig nem tudjuk „a reneszánsz síremlékek megdicsőült főalakjaihoz hasonló 
formában” értelmezni, de azt sem engedi meg a koherens keresztény antropológiai, 
teológiai gondolatmenet, hogy ez a rész „a halottat állítja elénk”, hiszen így nem szá-
molnánk az üdvösségre jutás folyamatos dinamikájával, állandóan megújuló erőfe-
szítésével, teleologikus folyamatával.59 Másrészt Bálint az I., III. részben szinte végig 
beszélő hős, kivételes verbális aktivitással, amely gyakran dialógust formál az imád-
ságirodalom változatainak felhasználásával. Ezek a dialógusok az Istennel folytatott 
valóságos teológiai argumentációjú, gazdag spiritualitású párbeszéd részei, nem va-
lamely allegorikusan teremtett fikcióból vezethetők le. Ezért sem tekinthetjük halan-
dó beszélőjét a reneszánsz síremlék fikciójában megkreált, allegorikusan értelmezett 
halottnak. Ennek az eszkatológiai eseménynek azonban az a különlegessége, hogy 
egyetlen emberi hőse van, Balassi Bálint, vagyis „egyszemélyes” ez az üdvözülés! Ezt 
félreérthetetlenül és egyértelműen kifejezi az utolsó strófa:

Sok szép sereg angyal
Nagy háláadással
Isten székit meggyűlé,
Az Úrnak jólétét,
Bűnösnek megtértét
Vigadással örülé,
Föld megszomorodék,
S holtát ez vitéznek
Siratá, keserülé.

Áttekintve az Epicédium I. és III. részét, néhány megállapítást tehetünk. 
Nyilvánvanló ennek az ötvennyolc verssszaknak a szerves összetartozása: a műnek 
ebben a részében bontakozik ki és jut el végpontjára az üdvösségben, az üdvözü-
lésben beteljesülő keresztény paradigma. Ennek homogenitását mindössze az első 
rész latin nyelvű propositiója bontja meg az akhilleuszi párhuzam megteremtésé-
vel. Ez ugyan kompozíciós szempontból jelentős, mivel egy erkölcsi gradatio eleme, 

58  rimAy, 1992, 287.
59   ács, 2005, 211, „Az ily módon megrajzolt Balassi-kép nem a haldoklót, hanem magát a halottat 

állítja elénk, a reneszánsz síremlékek megdicsőült főalakjaihoz hasonló formában.” 
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azonban epiozodikus marad az antikvitás antropológiai, mitológiai eszközeinek fel-
használása szempontjából. Ezt a részt alapvetően a keresztény antropológiai értékek, 
konfesszionális, liturgikus, imádságelméleti alapfogalmak és nyelvezet jellemzik és 
minősítik. Ebben az univerzumban értelmezi önmagát és környezetét hőse, aki azon-
ban határozottan önmagához alakítja, sok tekintetben módosítja a nagy közösségi 
konfesszionális, spirituális identitás fontos elemeit. Ez például jól kitapintható Bálint 
euchetikai magatartásában, amely olykor lényegesen különbözik az imádság kanoni-
zált, nagy közösségi alapelveitől. 

Ács Pál tanulmánya szerint „A történeti értelmezés tehát aligha segít feltárni az 
Epicédium bonyolult allegorikus szerkezetének belső logikáját. Ez a logika ugyanis 
fordított irányú: A versciklusban nagyobb hangsúlyt kapnak a történelemből kibom-
ló allegóriák, mint az allegóriákban megmutatkozó történelmi valóság.”60 Az eddig 
elmondottak alapján nem tudjuk elfogadni, hogy az Epicédium lényege csak az an-
tik és reneszánsz síremlékművészet értelmezésén nyugodna, hogy csak annak nyelvén 
szólalna meg. Ez a kijelentés semmiképpen nem igazolható az I. és III. rész ötven nyolc 
strófányi tömbjére vonatkozóan, amely alapvetően nem a reneszánsz antropológiai 
értékeire és művészetelméleti rendszereire épül. Márpedig az I. és III. rész sajátos-
ságai nélkül az egész műre vonatkozó általános érvényű megállapítás aligha tehető. 
Ebből az is következik, hogy a művet nem tekinthetjük csak idő- és térbeli fikciónak, 
allegorikus történelmi valóságnak, amely mellőz minden történelmi referencialitást 
és temporális vonatkozást. Jóllehet a „történelmi valóság” a mű kettős paradigma-
rendszeréhez igazodva jelenik meg, amelynek egyik tengelye az üdvösség, a másik 
pedig az apoteózis. Mindkét paradigmarendszer valamilyen mértékben érvényesíti a 
temporalitás elveit, de eltérő mértékben és sajátosságok szerint. Az üdvösség para-
digmájában (I., III. rész) a történelmi referencialitás kétségkívül érvényesül, amely 
tér- és időbeli vonatkozásokat működtet. Az esztergomi tábor valóságos helyszín (I/3, 
24–26), amint – transzcendentális jelentése szerint – valóságos helyszín a mennyeknek 
országa is, az üdvösség színhelye. Igaz, a kibomló allegóriák „elemelik” a helyszínt 
és először az a haza egészével mosódik egybe, majd a mennyország jelenti az e világi 
után a túlvilági helyszínt. Az időbeli cselekmény a hadba szállás konkrét eseményétől 
indul, Bálint bűnvalló, bűnbánó imádságával folytatódik, amely a külső eseményeket 
főként benső, részletesen ábrázolt spirituális történéssé alakítja az imádság összetett 
folyamatában. Csak ennek a menete, lineáris előrehaladása teremtheti meg a felté-
telét annak, hogy az e világi helyszínt felváltsa a túlvilági. Ugyanis csak az elnyert 
bűnbocsánat nyithatja meg az üdvösség színhelyét: az e világi teret így válthatja fel az 
eszkatologikus tér, az e világi időt pedig az örökkévalóság, az aeternitas dimenziója. 

Ács Pál tanulmánya ugyan néhol elkülöníti az Epicediumban érvényesülő két para-
digmát, az üdvösséget és az apotheózist, azonban láthatóan jóval kisebb jelentőséget 
tulajdonít az üdvösség antropológiai, konfesszionális, liturgikus, himnológiai, beszéd-
művészeti érvényesülésének, jellemzésének. Gondolatmenetében egyértelműen a rene-
szánsz paradigma apotheozisa uralkodik, a két paradigma természetesen érintkezik, 
bonyolult interferenciát alkot, azonban kapcsolatukat legtöbbször az apo theózis do-
minanciájának irányából értelmezi a szerző, ami olykor zavaró, vitatható következte-

60  I. m., 208.
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tésekhez vezet. (Az egyes paradigmarendszerekhez köthető kulcsfogalmakat vagy nem 
különíti el következetesen, vagy nem vesz tudomást arról, hogy ezek között – olykor 
erős – feszültségek alakulnak ki, amelyek az egész műben törésvonalakat, követke-
zetlenségeket hoznak létre.)61 Ennek jó példája az első részben Balassi zászlajának 
értelmezése. Ezt kiszakítja Ács Pál az I. rész antropológiai, teológiai kontextusából, és 
párhuzamba állítja a koporsódíszek bemutatásával, amelyek együtt képeznék feltevé-
se szerint az elképzelt síremlék két fő részét. Ennek az összefüggésnek ellene szól (leg-
alábbis jelentősen gyengíti), hogy a síremlék, koporsódíszek leírása a VI. részben kap 
helyet, amelyet valójában az antikvitás antropológiai, mitológiai szemiózisa határoz 
meg, szemben a zászló egyértelműen krisztianizált kon textusával. „Ezek az apologe-
tikus elemek azt sugallják, hogy Balassai nemcsak hősies sége, hanem – sokkal inkább 
– költői erényei révén is elérheti a halhatatlanságot. A hárfáját »nagy zöngés«-sel pen-
gető zsoltáros az Epicédium »Múzsája«: »Musa Christiana«[...]. Ebben az értelemben 
Balassi nem csupán Dávidot és Krisztust, hanem saját Múzsáját is zászlójára tűzte.”62 
Nem szerencsés a hősiesség és a költői erények szembeállítása, különösen úgy, hogy 
az utóbbiak adnák a halhatatlanság garanciáját. (Mellesleg az I. és III. rész igazi tétje 
nem a halhatatlanság elnyerése, hanem az üdvösségre törekvés, ezek a fogalmak itt 
nem azonos jelentésűek, így fölcserélhetetlenek!) Ez az interpretáció egyáltalán nem 
számol Dávidnak az – előbbeikben részletesen bemutatott – imádság folyamatában 
betöltött euchetikai szerepével, jelentésével, ezért sem célszerű jelentését radikálisan 
átértelmezni a másik paradigma irányába. A zászlóleírásban megszülető allegorézis 
(benne Dávid rajzával) nem a múzsa jelentését formálja ki, hanem a bűnvalló, bűnbá-
nó Bálint figurája. (Még zenei instrumentuma is ennek a jelentésképzésnek az eszköze, 
és nem Orpheus vagy Amphion varázslatos hangszere.)

4.

Az Epicédium paradigmarendszerei az I., III. részben szinte teljes következetesség-
gel, egymástól elkülönülve jelennek meg és hatnak; az üdvözülés végkifejlete zárja 
le az összefüggő két részt, a szinkretizmus innen hiányzik. A II. részt is meg kell 
vizsgálni, hogyan illeszkedik az I. és III. kontextusába. Mitológiai személyek, görög 
istenek bonyolítják a cselekményt, akikről már a latin és magyar propozíció beszá-
mol. Eszerint Pallasz kezdeményezi Bálint és Ferenc halálát, istenek közé emelésüket 

61   Egyetlen példa a sok közül: i. m., 212: „A dicsfénytől övezett főalak sorsáról az égiek intézkednek, 
túlvilági útját a figura hátterében kimunkált »égi szcénák« jelenítik meg [...]. A lélek (anima) és 
a szellem (mens) párhuzamos, de mégis különböző utakon jutnak el végső céljukhoz, a halhatat-
lansághoz.” Az égiek kifejezés túl tág, mert nem tesz különbséget az I., III. rész minden kétséget 
kizáróan keresztény jelentése és a görög–latin mitológia szinkretisztikus szemiózisa között, másrészt 
a transzcendens és mitologikus erők merőben más logika szerint cselekszenek, viselkednek. A „túl-
világi útját” szerkezet hasonlóan pontatlan, mert a keresztény túlvilágfogalom nem azonosítható a 
mitológiai halhatatlanok világával. A neoplatonikus anima és mens sem azonosítható a keresztény-
ség üdvösségre jutó lélek (pneuma, rúah) szubsztanciájával, amely krisztológiai, szótériológiai, ekk-
léziológiai és eszkatologikus jelentéssel is rendelkezik. A halhatatlanság (immortalitas?) pedig nem 
azonosítható az üdvösség örökkévalóságával. A halhatatlanság fogalmat egyébként az Epicédium 
számos esetben pontatlanul, ellentmondásosan használja magyarul, de latin alakjában is.

62  I. m., 214–215.
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és halhatatlanságukat. Azonban a latin nyelvű szöveg szerint az istenek közé jut (in 
Deorum numerum transferat), magyarul az Égbe emeli. A két fogalom nem teljesen 
fedi egymást: a latin antik fogalmakat használ, a magyar jelentése inkább semle-
ges, enged az ambiguitas szerint az elbizonytalanítás elvének. Most tekintsünk el 
a Pallasz-Minerva értelmezésének zavarától, amivel a szakirodalom terjedelmesen 
foglalkozott.63

Pallasz Athéné számba veszi Bálint antropológiai értékeit: ezek szinte kivétel nélkül 
intellektuális képességeihez, művészi, költői alkotóerejéhez köthetők, nyoma sincs 
azokban a keresztény antropológiai értékeknek. Elméje, nyelvteremtő kiválósága, 
orfikus képességei, a szólás ereje teszi kivételessé, amelyek meghaladják a halandók 
képességeit, isteni mértéket érnek el:

Én, valamit tudtam,
Soha meg nem untam
Azt elméjében rakni.

63   E szinkretikus eljárás zavara mutatkozik meg a második rész propositiójában (részben már koráb-
ban is: Tolnai Balog János elogiumában és annak magyar átdolgozásában), ahol Pallasz Athéné 
és Minerva két külön isteni személynek mutatkozik. Klaniczay Tibor nevezetes Hozzászólása a 
nyomdász gondatlanságát véli felfedezni a két mitológiai személy elkülönítésében: „A nyomdász 
gondatlanságát kell látnunk a ciklus második énekének egy súlyos értelmetlenségében is. A kiadás 
szerint ebben a versben Minerva a »hadvezérlő Pallás«-szal beszélget, ami kettős értelmetlenséget 
rejt magában: Minerva nem beszélgethet Pallásszal, hiszen a két név ugyanazt az istent jelenti, Pallas 
pedig sohasem volt »hadvezérlő«. A vers értelméből amúgy is kiderül, hogy itt Pallas, azaz Minerva 
és a »hadvezérlő« Mars beszélgetéséről van szó. Balassi maga is írja egyik versében, hogy »Pallás és 
vitéz Mars« seregébe menekül a szerelem elől. Az ének szövegének 1. és 55. sorában ezért a »Pallás« 
nevet a »nagy Márs« kifejezésre kell javítani. Erre minden okunk megvan, mivel Madách Gáspár 
kéziratai között megtaláljuk az epicedium első énekének utolsó és a második ének első versszakait. 
A második ének első sorában pedig ott a helyes »nagy Márs« alak áll, s ennek megfelelően az ének 
előtti argumentum is módosult. Mivel Madách Rimay saját kéziratai alapján dolgozott, s a teljes 
epicediumkiadvány meg nem jelent részeiből is megőrzött egyet s mást, teljes joggal feltételezhet-
jük, hogy Madách ez esetben is a szöveg hiteles változatát örökítette meg [...]” (klANiCZAy Tibor, 
Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, XI. kötet, 1957, 288.) Ugyanerre a meg-
állapításra jutott Pirnát Antal is: „Tehát pl. a második költeményben Pallas helyett mindenütt 
Marsnak kell szerepelnie, mivel Madách másolatának tanúsága szerint valószínűleg így volt már 
Rimay végleges fogalmazványában is.” (Pirnát Antal, Rimay Epicediumának latin kísérő szövegei, 
Irodalomtörténeti Közlemények, LXX. 1966, 197.) Véleményét Pirnát Antal később is fenntartja és 
részletesen kifejti az epicedium hasonmás kiadásához írott tanulmányában, különösen annak Pallas 
vagy Mars? c. fejezetében: „Minerva szavai – amelyeket ezek szerint önmagához intéz, hiszen az 
összes antik szerző s az összes XVI–XVII. századi latin és görög szótár és mitológiai kompendium 
szerint Pallas és Minerva ugyanannak az istenségnek a neve! – a költemény 6. strófájának végéig 
terjednek [...]. Hogy a költemény mitológiai apparátusában valami zavar van, ezt egyedül a bécsi 
kiadás szerkesztője észlelte, s az argumentum módosításával próbált rajta segíteni [...]. A II. vers 
és a hozzá tartozó argumentumok szövege a vizsolyi kiadásban nemcsak önmagában véve válik 
zavarossá Mars helyett Pallas szerepeltetésével, de ellentmond a ciklus első versének is. A mitológiai 
szimbolika itt még a vizsolyi kiadásban is teljesen egyértelműnek és következetesnek látszik. Balassi 
Marsra haragudott, amikor katonai érdemeiért a méltó zsoldot és elismerést nem kapta meg [...]. 
Marson kívül egy másik hadisten szerepeltetése ebben az összefüggésben teljességgel indokolatlan 
és zavaróan felesleges!” (Pirnát Antal, Rimay Balassi-epicédiumának kísérő iratai = Rimay János, 
Balassi Epicédium, [hasonmás kiadás], Balassi Kiadó, 1994, kiad. ács Pál, 68–71.) 
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Ért is penig igen
Én ékes nyelvemen
Szólni, mint rajta látni;
Kivel Egeket is,
Földi népeket is
Tud enyhíteni hatni.

Költői attribútumainak bemutatása erősen orfikus, képességei a neoplatonizmus-
ból ismertek. Nyelvi képessége isteni méretű erőt jelent, e világit, égieket tud for-
málni, alakítani. Pallasz azért akarja a halhatatlanok közé emelni, mert az e világi 
környezet méltatlan erényeihez, kiválóságához. Istenek közé ragadása ezért is nél-
külöz minden tragikus, hősi elemet, nem terhelik azt morális nehézségek, bűnök, a 
bűnbocsánat megszerzésének spirituális erőfeszítése: ennek kifejezői a párkák, akik 
minden tragikus felhang nélkül metszik el Bálint életének fonalát.64 Ebben a folya-
matban Bálint teljesen passzív szereplő, elfogadja a mitikus erők döntését. Nem „ké-
szül” a halálra, míg az üdvösség paradigmájának egyik legfontosabb törekvése éppen 
ez. A örökkévalóságra és az üdvösségre önmagát akarja tudatosan alkalmassá tenni 
újabb és újabb erőfeszítések bonyolult sorozatával, teremtő és teremtménye ennek 
eredményeképpen összekapcsolódhat, azonossá válhat. Az apoteózis paradigmájá-
ban nincs személyes kapcsolat a halandó és az istenek között, a halhatatlanság vagy 
öröklét nem a halandók isteni irányba való törekvésétől függ. Ez a továbbaikban 
egyaránt jellemző a IV–VII. részben. Az I., III. részben Bálint kivételes testi-lelki-er-
kölcsi-konfesszionális aktivitással törekedett a bűnbánat révén az üdvözülés irá-
nyába. Ennek egyik legfőbb megjelenítője kivételes verbális cselekvőkészsége volt. 
A  V–VII. részben csak mitológiai szereplők szólalnak meg, beszélnek a két fivérről, 
legtöbbet Bálintról. Ezek a részek valóban már a halott Balassi fivérekről szólnak, 
bár haláluk ábrázolása némi ellentmondással terhes. Ezért is nem kap ez részletező 
kifejtést, Ferenc és Bálint mintegy átlép az értékesebb létezésbe. Míg a krisztusi hős 
bűnbánat után, bűnbánatban reménykedve és bűneit megbánva hősi halálával válik 
érdemessé az üdvösségre, addig az apoteózisra induló költő mentes minden morális 
„tehertételtől”, antropológiai lényegében nem is szerepel a keresztényi elveken nyug-
vó moralitás értékvonatkozása. 

A „cselekmény” szempontjából az jelent némi feszültséget, hogy Bálint (és Ferenc) 
életének fonalát a párkák ollója metszi el, vagyis az apotheozis szinkretikus paradig-
májának erői juttatják el hőseinket a halálba, holott Bálint egyértelműen Krisztusért 
vállalt áldozathozatalra készül és lesz annak részese. A zavar tovább folytatódik a 

64   A mitológiai apparátusban itt is van valami szokatlan pontatlanság. Ugyanis a korszak mitológiai 
összefoglalásai már tankönyvi szinten is tisztázzák ezeknek az isteni lényeknek nevét és szerepkö-
rét. A görögöknél már Homérosztól moira a gyűjtőnevük, Hésziodosz hármat nevez meg: Klotho, 
Lakhészisz, Atroposz. Képzőművészeti ábrázolásokon komoly tekintetű, szép ifjú lányok: Klotho 
guzsalyt tart a kezében, Lakhészisz földtekét, amelyen fonja a halandók életfonalát, Atroposz pedig 
ollóval a kezében elvágja azt. Ezt az értelmezést és ábrázolást átvette a római mitológia is: a párkák 
(Parcae) ugyanezt jelentik. Rimay mégsem ehhez alkalmazkodik, mert nála Atropos sodorja az élet 
fonalát, Lachesis pedig azt elmetszi Atropos helyett. Ennek az átértelmezésnek, átnevezésnek egye-
lőre nem látjuk okát, mi vezette Rimayt a változtatásra.
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III. részben, mivel ott csak Bálint üdvösségre jutása következik be Ferenc nélkül, bár 
a párkák az ő élete fonalát is elmetszették. Ezt később „pótolja” Rimay, de lényege-
sen redukáltabb formában, erre a IV. részben kerül sor. A cselekmény itt is jelentős 
következetlenséget mutat, hiszen a párkák már elmetszették Ferenc élete fonalát a 
II. részben, itt mégis Pallasz indítja föl a tatárokat az ország ellen, akik halálra sebzik 
Ferencet. (Nyilván a kettősség okoz zavart: még visszanyúl a történelmi eseményhez, 
bár az értelmetlen a mitologikus cselekvés eredményeképpen.) A 4. versszak Ferencet 
is sietősen eposzi hőssé emeli Hektorhoz hasonlítva (s vívni akar hazájáért: Ferenc 
is meghalni, mint Hector Tójáért.). A 9. strófa zárja le a történést: bár Pallasz hozta 
Ferencre a halált, az mégis Isten akaratával jut a mennybe.

Dicsért erkölcsével él emlékezeti,
Terjed is hírében böcsült nevezeti,
Holt meg Istenének, s mennyben felvezeti.

A reneszánsz művészetelméleti gondolkodása – sokszor a neoplatonizmus ösz-
tönzésére – gyakran jeleníti meg az alkotóművész apoteózisát (divináció, deifikáció 
elnevezéssel is találkozunk), amely éppúgy ismert a képzőművészetben, mint a reto-
rika, poétika kiemelkedő művelői körében, de művészetkedvelő-értő arisztokraták, 
uralkodók búcsúztatása esetében is gyakori, ezért a funerációs irodalomnak ez sűrűn 
alkalmazott módszere.65 1592-ben jelenik meg egy gyászverskötet Carmina funebria 
in obitum [...] Johannis Casimiri, comitis Palatini ad Rhenum címmel, amely János 
Kázmér pfalzi palotagróf (tkp. választófejedelem) búcsúztatója, Copius Balthasar és 
Blaurer Thomas szerzeménye. Terjedelmes versciklus a búcsúztató, amely több műfaj 
együttese: hosszabb zsoltárparafrázisok, ahol a búcsúztatottat Dáviddal azonosítják, 
majd elégiák, threnodiak következnek.66 Heinrich Sibe Epicedium [...] Dni. Ludolphi 
Horstij című kötete 1565-ben jelenik meg. Gyászversekből felépített ciklus: elégia, 
epitaphium, trophaeum, a halottat gyászolják egyenként a múzsák és együttesen is, 
Apollo vezetésével.67 1561-ben jelent meg Bázelben Johann Artopoeus Apotheosis 
Minervae, iam ab obscuritate ignorantiae in aeternam gloriam adsertae című műve. 
Igen bonyolult szinkretisztikus szerkezetű munka, szereplői Minerva, a planéták, 
Iupiter, párkák, Saturnus, Mars, Apollo, Venus, Mercurius, Iuno, Cupido, Bacchus, 
Ceres. A mű öt Actusra van tagolva. A Theologus mondja meg, hogy csak a Jézusba 
vetett hit adhat bátorságot a halandóság elviselésére. A népes szereplőgárda erről 
fejti ki véleményét, a mitológiai személyek ugyan először még ellentmondanak és 
elutasítják a keresztény igazságot; vonakodásuknak Minerva felismerése vet véget, 

65   Természetesen a teológiai irodalom is szembesült a kérdéssel, ennek heves vitája is kialakult a 16. szá-
zadban: vö. Simo Peura, Mehr als ein Mensch?: die Vergöttlichung als Thema der Theologie Martin 
Luthers von 1513 bis 1519, Mainz, von Zabern, 1994; Loic chalmel, Jean Sturm: Renaissance 
et utopie pédagogique = Johannes Sturm (1507–1589) Rhetor, Pädagoge und Diplomat, hrsg. 
Matthieu ArNold, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 181–195, Philippe büttgeN, Rede und Lehre 
bei Johannes Sturm. Anmerkungen zum Traktat De amissa dicendi ratione (1538) = Johann Sturm, 
2009, 161–181.

66  Neustadt, Matthäus Harnisius, a HABW A:34.34 Jur. (8) jelzetű kötetét használtuk.
67  A HABW A 171.17 Quod jelzetű kötetét használtuk.
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aki maga is csatlakozik a krisztusi tanításokhoz az addig pogány istenekkel együtt.68 
Tulajdonképpen paradoxon a mű címe, hiszen a szereplők szinte valamennyien a 
mitológiai halhatatlanság (immortalitas) birtokosai, Minerva „apotheosisa” itt való-
jában a kereszténység üdvözüléstanának elfogadását jelenti, olümposzi isteni immor-
talitasa feladását az üdvözülés és az aeternitas ellenében. Meglepő ez a szinkretikus 
konstrukció, de számos hasonló párhuzam létezik a korszak neolatin irodalmában, 
így nagyon gyakori Eoban Hessus, Lotichius Secundus, Nikolaus Selneccer, Adam 
Siber, Johann Stigelius, Victorinus Strigelius, Nicodemus Frischlin, Johann Posthius, 
Paul Schede Melissus költészetében.69 E gazdag kortárs irodalomban valamennyire 
tájékozott lehetett Rimay is vagy környezete, így ezek a művek formálhatták szem-
léletét.70

Talán az V. rész mutatja legjobban a szinkretizmus jellemzőit. Három isteni sze-
mély is megjelenik: Diana, Mars és Phoebus, a 20. versszakban még Jupiter is szerepet 
kap. A hosszadalmas latin–magyar propozíció mintegy „elmondja” a következő rész 
történetét. Azonban nagyon tanulságos a latin és magyar nyelvű változat összevetése, 
mert láttatja a szinkretizmus antropológiai-kulturális feszültségeit. Diana rettenetes 
átkokkal illeti Ferenc földjét, amiért nem becsülték érdemei szerint fő vadászmes-
terét, Mars csillapítja haragját, mondván, mindenkinél különbek voltak testvérével 
együtt. Phoebus sorsukban Isten végzését látja beteljesülni: „[...] az úrfiak felől való 
Isten végzését hozza közbe, hogy jószágos cselekedetnek érdemiért régi mennyei vé-
gezésből rendeltettek az halálra, kiáltal az Isteneknek gyülekezeti társaságába fog-
laltatnának bé [...].” Isten és Istenek együtt szerepelnek, Isten végzése a jó cseleke-
detek által juttatja e kiválóságokat a halálra és az istenek közé, vagyis Isten végzése 
jutalmul a pogány istenek közé helyezi őket. A „jó cselekedetek által” istenek közé 
juttatás feltétlenül teológi jelentést sugall még 1596-ban, hiszen a protestantizmus 
68  A HABW 138.24 Eth jelzetű kötetét használtuk.
69   Különösen Frischlin munkássága gazdag ebben a vonatkozásban, akinek költői és retorikai művei 

hordozzák ezeket a szinkretisztikus tulajdonságokat, de több munkájában maga is jelentős teoreti-
kusa volt a szinkretizmus elméleti kérdéseinek: az antikvitás (reneszánsz) és a kereszténység antro-
pológiai értékeinek és művészetelméleti rendszereinek összeegyeztetése foglalkoztatta. Vö. Hedwig 
röCkeleiN, Casimir Bumiller, Nikodemus Frischlin: ein unruhig Poet; 1547–1590, Stadtarchiv 
Balingen, [1990], Nicodemus Frischlin: (1547–1590); poetische und prosaische Praxis unter den 
Bedingungen des konfessionellen Zeitalters, (Tübinger Vorträge) hrsg. von Sabine holtz, Stuttgart-
Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1999; Anton schindling, Institutionen gelehrter Bildung im 
Zeitalter des Späthumanismus. Bildungsexpansion, Laienbildung, Konfessionalisierung und Antike-
Rezeption nach der Reformation = holtz, 1999, 81–104.

70   Ács Pál Lotichius Secundust nevezi meg, mint egyik lehetséges forrását e szinkretisztikus szemlélet-
nek. Ez ugyan elképzelhető, de hasonló párhuzamok – mind ikonográfiai, mind antropológiai, reto-
rikai-poétikai tekintetben – bőséggel idézhetők a 16. század második feléből. Vö. Ingeborg grässer, 
Die Epicedien-Dichtung des Helius Eobanus Hessus: lyrische Totenklage zur Zeit des Humanismus 
und der Reformation, Frankfurt am Main, Lang, 1994; Hans-Henrik krummacher, Lehr- und 
Trostreiche Lieder: Johann Rists geistliche Dichtung und die Predigt- und Erbauungsliteratur des 
16. und 17. Jahrhunderts = uő, Lyra : Studien zur Theorie und Geschichte der Lyrik vom 16. bis 
zum 19. Jahrhundert, Berlin, De Gruyter, 2013, 385–417; Eckard lefèvre, Daniel Heinsius’ Manes 
Lipsiani: nebst einer Erklärung von Joseph Scaligers Epicedium auf Lipsius = uő, Daniel Heinsius: 
klassischer Philologe und Poet, [Freiburger Heinsius-Kolloquium], Tübingen, Narr. 2008, 203–
248; Divination et controverse religieuse en France au XVIe siècle, [colloque organisé le 13 mars 
1986], (Cahiers V. L. Saulnier, 4), Paris, 1987. 
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határozottan elutasítja a jó cselekedetek üdvösségre segítő, érdemszerző értelmezé-
sét. Márpedig ebben a propozícióban ez jelenik meg, nem kis antropológiai-teoló-
giai-kulturális divergencia képződik ezáltal, hiszen Rimay többszörösen is rendhagyó 
álláspontot fogalmaz meg. Tehát a katolicizmus üdvtanában használt fogalom (bonis 
operibus) ez, amit a protestáns hitvallási iratok egyöntetűen elutasítanak, de még 
így sem értelmezhető az argumentáció a kereszténység paradigmáján belül, hiszen 
a jó cselekedetek a Balassi fivérek antik istenek közé jutásának instrumentumaivá 
lesznek, ami kizárható az üdvtan katolikus értelmezése szerint is. Tehát Rimay két-
szeresen is érvényteleníti a keresztény üdvtan rendszerét: protestáns, de katolikus 
szempontok szerint is, mintegy kioltja e teológiai fogalmakat koncepciója érdekében. 
(Megjegyzendő, hogy a latin szöveg ugyan jóval részletezőbb, de abban nem találjuk 
a jószágos cselekedetnek érdemiért kifejezés megfelelőjét.) 

Diana fő vadászmesterét (Ferencet) még el is „görögösíti”, mivel azt Hellászban 
nevelkedettnek mondja, aki az ő isteni képességeivel is rendelkezik, helyettesítheti is 
(hívem, képem). Az istenasszony meglepően kíméletlen átkot mond Ferenc halálának 
színhelyére (még a pusztító természetet is valamely könyörtelen bosszúra biztatja), 
ami az Epicédium nagyobbik részében mégiscsak a haza feltétlen értékeivel jelenik 
meg. (Az átok nem a hős gyilkosaira vonatkozik, hanem a hozzá méltatlan hazájára.)

Keserűségemre termett vad földhatár, [...]
Ne szálljon rád soha ékes szavó madár.

Égbeli Holdom is vonja meg világát,
Ne ontsa egy fű is rád semmi virágát,
Hogy így vőd el éltem ragyagó villámát. [...]

Véghetetlen átok száll rád sok nemzettől,
Kik laknak Napnyugtig kezdvén Napkelettől,
Gyümölcsed rontatik kőessős fellegtől.

Megjegyzendő, hogy az apoteózis paradigmájában szinte teljesen érvénytelen a 
haza bármely értékvonatkozása, bár annak nagy súlya volt az üdvösség paradigmá-
jában. (Ez valószínűleg a két paradigma eltérő értékprincípiumaiból következik: az 
üdvösség inkább közösségi értékkontextusú, míg az apoteózisban jobban érvényesül 
az individualitás axiológiai sajátossága.) Általában elmondható, hogy az e világiság 
leértékelődik, históriai referenciái meggyengülnek a mitologikus fikcióépítés allegori-
kus folyamatában: ebben a haza, magyarság, nemzet érdemtelenné, értéktelenné vá-
lik az istenek közé igyekvők számára. A mitologikus narratíva olykor nem is értékeli 
hőseink hazájukért hozott áldozatát, történelmi meghatározottságukban azok meg 
sem jelennek, valamely elvont érték képviselői. Isteni képességek birtokába jutottak, 
nem érdemelte meg őket „ez föld”, haláluk miatt ezért sem szorulnak sajnálatra: 
S ne bánjuk, hogy eljött földi szép halálok./ [...] Hogy penig ennyi nagy sok seb esék 
rajtok, [...] Azt se véld, hogy volna ártalom, vagy átok. Mars nyomatékkal, minden 
strófában hangoztatja, hogy a „menny legyen ő házok”, bár ezt másutt kétszer is 
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mennyországnak nevezi. (A szó eszkatologikus, keresztény teológiai, antropológiai 
jelentése nyilvánvaló, de Rimay zavartalanul alkalmazza az antik istenek lakóhelyé-
nek megnevezésére.) Phoebus érkezik, aki összefoglalja az elhangzottak tanulságait, 
amelyek hőseinket az istenüléshez vezették.

Minden köztünk való tudományokon kaptak,
Azzal garádicsot ide felénk raktak,
Az emberek között mert már untig laktak.

Nem részletezi a „minden tudományok” természetét (vitézség, bölcseség), tartal-
mát, a nyomaték kedvéért még hozzáteszi, hogy az istenek közös akarata teljesül 
ezzel, amit Jupiter döntése fejez be. A deificatio (divinatio) eszköze ezen isteni tudo-
mányok ismerete és bennük való érvényesülése. 

A VI. rész a sírban, koporsóban fekvők dicsérete, ünneplése. Ez az a szarko-
fág, amelynek a jellemzőit részletezően és összetetten mutatja be Ács Pál tanulmá-
nya. Ez már valóban az a sír és a köré képzelt mauzóleum, ahol joggal érezhetjük, 
hogy „A költemény számos ponton felkínálja a vizuális értelmezés lehetőségét.”71 
Valóban tekinthető a VI. rész hypotyposisa részben egy szarkofág, azaz egy mű-
tárgyleírásnak. Mindezzel együtt sem gondoljuk azonban, hogy „[...] a szövegből 
kirajzolódó kép hordozza a mű legmélyebb, csakis az értő keveseknek hozzáférhe-
tő értelmét.”72 A fiktív szarkofág képi és allegorikus jelentése valóban fontos része 
az egész Epicédiumnak, azonban nem oltja ki és helyettesíti az üdvösség paradig-
májában megjelenített szemiózist és azzal föl sem cserélhető. Azon alkotói szándék, 
amely csak az értő keveseknek szánta művét (ha ugyan ez az igény az egész műre 
kiterjeszthető), nem a szarkofág, vagy képzelt mauzóleum leírásának, értelmezésé-
nek exkluzivitásán múlik. A fikció szerint a kilenc múzsa Apollóval őrzi a Balassiak 
koporsóját, Clio pedig válaszol mindazoknak (viator), akik a szarkofágról bármit is 
meg akarnak tudni. Tulajdonképpen dialógusnak álcázott monológ ez, ami a sírbolt 
„lakóiról” ad magyarázatot, értékelést. Földi, halandó fogalmakkal lehetetlen leírni, 
ezért mitológiai párhuzamok segítik az értelmezést: Pallas, Ulysses, Antenor, Aeneas, 
Achilles, Cupido, Hercules képességei sűrűsödtek bennük. Itt már nem különíti el 
Rimay az értékeket, az egyenlőképpen oszlik meg Bálint és Ferenc között nemcsak 
mennyiségben, de tartalmuk szerint is. Amíg korábban a szellemi, alkotói értékek 
kiválósága főként Bálinté volt, a vitézi, katonai erények inkább Ferencet jellemez-
ték. Nyilván érvényesíteni kellett Rimaynak bizonyos mértékig egy szimmetriát, bár 
ez az Epicédiumban kisebb-nagyobb ellentmondásokat létrehoz, amint már eddig is 
érzékeltük. Ennek a paradigmának – az apoteózisnak – ez a végkifejlete, itt össze-
geződnek a halandókban az isteni képességek, erények, ezért őrzik testük sírboltját 
isteni lények Apollo vezetésével.73 Itt a földi sírbolt és az azt őrző mitológiai szemé-
71  ács, 2005, 208.
72  I. m., 209.
73  Az Epicédium szinkretikus kompozíciójában a Múzsák által elsiratott kiválóság(ok) ábrázolása nem 

páratlan a korabeli magyar irodalomban sem. Ennek latin nyelvű változatát találjuk egy 1605-ös 
debreceni nyomtaványban, amely Ecsedi Báthory István halálára emlékezve jelent meg. (A Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár H 820 jelzetű unikum példányát olvastuk. 
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lyek kettősséget mutatnak: a sírbolt – a testekkel (S ez két benne fekvő sebes test) – e 
világi helyszínre van helyezve, a túlvilági dimenziót az isteni, mitológiai személyek 
jelentik. A síremlék – ez koporsó, kis koporsó – a testeknek  nyughelye, így az ide zárt 
testek kultuszának is művészi igényű, reprezentációjú megjelenítője, kegyhely, ahová 
„koporsólátogató emberek” járulnak, így majd „Terjed böcsületi ez nemes két test-
nek.” (Azt csak találgathatjuk, hogy egy eszményi kiadás milyen képi-vizuális-művé-
szi eszközöket alkalmazott volna mindennek láttatására, pl. metszetek formájában.) 
Bár az istenek mennyre vezérlő utat készítenek, amely közéjük viszi a holtakat, őket 
éltető örömre helyheztetvén. (Egy út készíttetik, mely vezérel mennyre/ Ki véghezvi-
tetvén, vesszük fel kezünkre,/ Helyheztetvén őket éltető örömre.) Ez a meghatározás 
azonban bizonytalanul lebegteti ennek az e világon kívüli/túli létezésnek antropoló-
giai-teológiai-mitológiai tartalmát, jelentését. Esetleg értelmezhető az antik istenek 
jutalomként adott lakóhelyeként, valamely halhatatlanság elnyerésével, de az üd-
vösség helyszínének halvány értelmezési lehetősége sem zárható ki. Az sem derül ki, 
hogy ebbe a létállapotba az emberi szubsztancia testi vagy lelki akcidenciája jut el, 
esetleg mindkettő. Azonban a halandóságon túljutó létállapotban a léleknek nincs 
is önálló szerepe – itt nincs is megnevezve. Mivel a szinkretizmus szándéka szerint 
egyik jelentés sem válhatott egyértelművé és dominánssá, így kétségtelenül érvénye-
sül valamely fogalmi ambiguitás, obscuritas, amphibolia. Ez azonban éles ellentétben 
van az üdvözülés paradigmájával, amely a leghatározottabban érvényesíti a test-lélek 
dichotómiáját, csak a lélek üdvösségének lehetőségével számol. Az üdvösség para-
digmájában a testi létezés lezárt, meg sem jeleníthető, csak a lélek útja fejeződik ki.

Az apoteózis paradigmája a II., IV., V., VI. részben bontakozik ki. Azt figyelhetjük 
meg, hogy ez a folyamat szakaszos jellegű. Már a II. rész azzal fejeződik be, hogy „[...] 
lakjék ott, hol mi ülünk”, vagyis jussanak mindketten az istenek közé. A IV. rész csak 
Ferencre vonatkozik, zárógondolata ugyancsak a mennybe jutás (mennyben felveze-
ti). Az V. rész végén az istenek Ferencnek és Bálintnak közéjük érkezését várják, ko-
porsójukhoz indulnak (Közzénk jőnek majdan föld kereségéből./ Megyek húgaimmal 
én koporsójokhoz.) A VI. rész befejezése szerint testüket istenek őrzik, lelküknek pe-
dig „Egy út készíttetik, mely vezérel mennyre.” Ez a szakaszosság – némi tautológiá-
val – részint abból adódik, hogy mindkét testvérre ki kell terjeszteni az üdvösséget és 
az apoteózist, ez pedig csak a szinkretizmus elvei szerint lehetséges. Az apoteózisnak 
viszonylag szegényes az antropológiai tartalma, csak az isteni személyek a cselekvők, 
aktívak, egy reprezentációs folyamat zajlik a mitologikus cselekményben. Láttuk, az 
üdvösség az I., III. részben „egyszemélyes”, csak Bálintra vonatkozik és abban nem 
kapott szerepet az apotheózis. Az is egyértelmű, hogy az Epicédiumban az üdvös-
ség paradigmájából nincs átjárás az apoteózis irányába, az üdvösség antropológiai, 
teológiai tartalma, nyelvművészeti, retorikai-poétikai kifejezése merőben más jellegű; 

RMNy 931) A kötetke kezdeményezője-szerkesztője Újfalvi Imre volt, akinek querelája nyitja a gyűj-
teményt. Ezt követi Somos-Ujfalvi Péter debreceni rektor Threnosa, amely Istvánt Krisztus igazi, alá-
zatos követőjének, de a Múzsák nagyra hivatott tanítványának is nevezi. Élete fonalát elmetszették 
ugyan a párkák, de Krisztus kegyelme és bűnbocsánata várja. Ezt követik a múzsák megszólalásai. 
Mindegyikük egy-egy planctust mond, valamennyien a sír körül állnak. Az egyes múzsák más és más 
versformában írják verseiket, a valóságos szerzők Somos-Ujfalvi kortársai, tanítványai. Melpomenet 
Keserüi Dajka János szólaltatja meg. A kötet még további kutatói figyelmet érdemel. 
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a fordított utat viszont megengedi Rimay – és a reneszánsz – szinkretizmusa. A 6. 
 versszakban Clio elbeszélése hirtelen fordulattal krisztianizálja hőseink áldozatát, bű-
nökből való megszabadulásuk tette lehetővé Krisztusért hozott áldozatukat:

Sebbel, vérhullással ők ugyan tartoztak,
Mert bűnökből sebbel s vérrel kiváltoztak,
Christusnak sebvérért seb- s vérrel áldoztak. 
 

Furcsa megoldás, hogy Zeusz és Mnemoszüné leánya, Clio dicséri a holtakat ke-
resztényi erényeik beteljesüléséért, ez utóbbinak nincs is értelme az apoteózis értékvi-
lágában: a két paradigma csak a szinkretizmus alapján korrespondeálhat egymással. 

A VII. rész az egész monumentális kompozíció lezárása, egyben összegezése is. 
Narrációs szerkezetében a többes szám első személyű (el)beszélő uralkodik, néhol át-
vált egyes szám második személyre. A megszólított vagy még az előző részre értve a 
viator, vagy valamely közösség, többször a nemzet. Az egész fejezetet át- meg átszövi, 
többször uralkodóvá válik az imádság hangvétele, visszatér a keresztényi antropológia 
látásmódja, értékrendje, beszédmódja. A bűnös nemzet bűntudatának érzése uralko-
dik el, amely magán érzi a büntető Isten haragját és bosszúját. A veszedelemnek és 
pusztulásnak fájdalmas bizonyítéka a Balassi-fiúk halála, siratásuk kiszélesedik, ahol 
a két hős elvesztése nemcsak önmagában veszteség, de a nemzet fájdalmas próbatétele 
is. Már az első három versszak a közösségi, nemzeti bűnök megszólaltatója, amelynek 
kulcsszavai ebből a szemléletből származnak: Isten, bűnünk, bűn, megtérés, vétkünk. 
Itt nem érvényesül önállóan a szerencse, ez is alá van vetve bűnösségünknek:

Csodálható nagy dolog,
Szerencsénk mint forog,
Bűnünk ebben csak az ok,
Hogy bűn ily sok,
S Isten hozzánk nem fog.

Sok ostor szokta érni,
Ki nem tud megtérni,
Istenét szívből félni,
Kedvén élni,
Utána menni s kélni.

Láthatjuk már szemünkkel,
Mit nyertünk vétkünkkel,
Földünk mint pusztula el,
Sok rendeknek
Nagy veszedelmekkel.

 A 15–16–17. strófa újra felerősíti a bűnbánat hangjait és szándékát, az ostoro-
zó isteni büntetést, bár bizonysággá válik, hogy mégis méltán lehet e hősök jutal-
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ma az isteni üdvösség elnyerése: Bár ostor több ne volna/ Ránk Istentől hozva [...] 
Dicsőséges halálok/ Jó hír örök árok,/ Idvösség jutalmok, Isten atyjok, Így tért meg 
munkájok. Az utolsó három strófa egyértelműen imádságba torkoll, méghozzá pró-
fétai, paraklétoszi imádság szólal meg, amely áldást és megszentelést kér a koporsóra 
és bűnbocsánatot a nemzetre, megszólítottja Isten és Christus. Krisztus a Balassi fi-
vérek bátyjaként jelenik meg, akire a koporsóban nyugvók várakoznak a végítéletig. 
(Rimay még egy chiasmus alakzatát is elhelyezi nagyon tudatosan a 19–20. strófa 
határán: bátyjokat–bátyjok, amivel érzékelteti halandó és isteni különbségét, de azo-
nossá válásának, az üdvözülésnek az esélyét is. Ez a megoldás még közelebb hozza 
az istenit és emberit egymáshoz, amit megenged a miles Christi korabeli összefüggése 
is.) Ezt a három strófát újra az imádság nyelvezete uralja (mint az I., III. részt), amit 
nyomatékosít és végérvényesen lezár az utolsó strófa harmadik sora, az Úri imádság 
vagyis a Miatyánk közösségi könyörgése: Bocsásd meg vétkünket is. (Az I/15-ben 
már elhangzott ennek sololoquikus változata.) 

Isten, ki ádsz sok jókot,
Áldd meg halálokot,
Szenteld koporsójokot,
Ő hunjokot, 
Hol várják bátyjokot.

Bátyjok, Christus, fő bajnok,
Ki volt bizodalmok,
Mindenben oktatójok,
Kalaúzzok,
Kiből áldás buzog.

Ne hagy, segélj minket is,
Őrízd földünket is,
Bocsásd meg vétkünket is [...]

A VII. rész jelentőségét a művet lezáró pozíciója is adja, amely véglegessé teszi az 
antropológiai rendszerek értelmezését, a két paradigma egymáshoz való viszonyá-
nak kapcsolatát; a mű lezárása az üdvösség irányába teszi nyitottá az Epicédiumot. 
Bármily jelentős súlyú is az V–VI. rész szinkretisztikus kompozíciója, amelyet rész-
letesen és helytállóan feltárt, bemutatott Ács Pál tanulmánya, az üdvösség paradig-
mája zárja le az Epicédiumot. Ez természetesen nem érvényteleníti a szinkretizmussal 
megteremtett, bonyolult antropológiai, mitológiai, allegorikus, olykor kényes egyen-
súlyokat – néhol ellentmondást is felvállaló – kialakító építményt. Csak ennek a se-
gítségével lehetett a két Balassi fivér laudatióját megteremteni, őket viszonylag egyen-
ragúan megjeleníteni, a közöttük lévő sok aszimmetriát eltüntetni. Rimay olyan bo-
nyolult kompozíciót teremtett, amely kivételes volt a korszak magyar nyelvű költé-
szetében, követésére nem is nagyon találunk példát hosszú ideig. Pedig rendkívül ösz-
szetetten egyesítette a reneszánsz antropológiai, művészetelméleti, poétikai-retorikai, 
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ikonográfiai tradícióit a magyar reformáció nagy teológiai, antropológiai, euchetikai, 
beszédművészeti rendszereiben sokoldalúan megformált hagyományokkal. Mindezt 
tette úgy, hogy magyar nyelven fogalmazta meg a Balassi-életmű kanonizációját és 
saját költészetének ahhoz való viszonyát. Abban a tekintetben is kivételes jelentőségű 
mű, hogy az intertextusként beillesztett Balassi-zsoltár az üdvösség paradigmájának 
megteremtésében olyan interpretatív szerepet játszik, amely saját jelentésén túl lénye-
gesen módosítja az I., III. rész antropológiai, euchetikai szemiózisát, eszkatologikus 
végkifejletét. Az Epicédiumban megvalósuló viszonylagos paradigmatikus egyensúly 
viszont a későbbi korok recepciótörténetében részben vagy egészében más és más 
olvasatot kaphat, tétjük megváltozik a kiadástörténet évszázadai alatt. Annak kide-
rítése és bemutatása a mai napig hiányzik a kutatásból, hogy az Epicédium kivétele-
sen hosszú kiadástörténete mennyire érzékelte a mű feszültségeit, belső konfliktusait, 
polifónikusságát, az egyes kiadások vagy kiadáscsoportok hogyan reflektáltak erre 
és tettek-e valamit önálló értelmezésükre, esetleg saját értelmezés megteremtésére? 
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matthaeus dresser magyaroknak szóló ismeretlen 

könyvajánlásai 1586–1587-Ből 

A Herzog August Bibliothek állományában, Wolfenbüttelben őrzik a 130.2 Rhet jel-
zetű kötetet. A szerzőnek – Matthaeus Dresserusnak — gazdag kapcsolatrendszere 
volt a 16. századi magyar protestáns kultúrával, a könyv latin nyelvű ajánlása en-
nek újabb bizonyítékát mutatja. Címleírása a következő: MATTHAEI DRESSERI, 
TAM RERUM VARIETATE ET copia quam sermonis puritate & elegantia com-
mendatae: HARUM ORDINEM & seriem post praefationem inueniens. Cum gra-
tia et privilegio. FRANCOFURTI AD MOEnum, excudebat Ioannes Spies. M.D. 
LXXXVII.1

A korábbi – 19–20. századi hazai – szakirodalom egyáltalán nem regisztrálta 
M. Dresser és a német reformáció magyar kapcsolatait, újabban Szabó András ta-
nulmánya irányította a figyelmet a lipcsei professzorra és magyar kortársaira.2 Ennek 
alapján kirajzolódik a szellemi folyamat, miszerint magyar arisztokratákkal és azok 
támogatott peregrinusaival-alumnusaival volt jó kapcsolatban a lipcsei egyetem 
tanára. Kitüntetett érdeklődéssel figyelte a magyar történelem eseményeit és a ma-
gyar protestantizmus fejleményeit. Korának teológiai áramlatai közül a filippizmus-
1   Emellett még van egy példány Wolfenbüttelben, jelzete: S: Alv.: U 262. A kötet vegyes tárgyú szó-

noklatokat tartalmaz, van közöttük teológiai jellegű, történetfilozófiai a négy világbirodalomról, 
uralkodó-tudós kortársakról, de retorikai elméleti, retorikatörténeti témájúval is találkozunk, érte-
kezik a görög nyelv hasznáról és kulturális jelentőségéről: Oratio, de Diluuio, De Eductione po-
puli Israelitici ex Aegypto, De Transitu per Iordanis alueum, De Instauratione vrbis Hieros., De 
Immanuele, De Michaele Principe magno, De Pentecoste, De Ira, De Ecclesia Aethopica, De Arte 
moriendi, De Monarchijs, De Pontificijs insidijs, De Bello sacro, De Nouo anno octogesimo, &., De 
Ioachimo Camerario, De Imperatore Maximiliano, De Hieronymo Vuolffio, De causis quae cladem 
afferunt linguae Graecae in his Regionibus.

2   szaBó András, A magyar késő humanizmus történetéhez = Collectanea Tiburtiana: Tanulmá nyok 
Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. gAlAviCs Géza, herner János, keserű Bálint, Szeged, 1990, 215–233.
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hoz vonzód(hat)ott, ez magyarázhatja, hogy kiváló kapcsolatokat tartott fenn az 
egyértelműen helvét irányzatú magyar főurakkal és azok alumnusaival. Különösen 
Mágocsy Gáspárral és Andrással ápolt jó kapcsolatokat, kettejük alumnusai nagy 
számban tanultak német földön, többek a lipcsei egyetemen is megfordultak. Szabó 
András négy olyan műről tudott, amelyet magyaroknak ajánlott a szerző. 1584-ben 
Wittenbergben jelent meg a De festis et praecipuis anni partibus liber című műve, 
ajánlása Mágocsy Andrásnak szól. Ugyanitt felsorolja a Mágocsyak alumnusait, aki-
ket ő is támogat és a Mágocsy-birtokokon működő prédikátorokat. (Kassai Császár 
György, Szentmihályi Boldizsár, Tornai C. Máté, Debreceni Mihály, Thúri Mátyás, 
Szegedi Tamás, Beregszászi János, Nagytályai Bertalan.) Ezt követően a coetus tagjai 
közül Gyulai János, Szikszai Siderius János, Kaposi Rátóti György, Tolnai Fabricius 
Tamás, Fegyverneki Izsák, Gönci István, Beregszászi Fehér Pál és Nádudvari (B.) 
Mihály ajánló versei következnek. Dresser 1586-ban, Lipcsében adta ki Isagoges 
historicae pars prima [...] című munkáját, amelyet Mágocsy Gáspárnak ajánlott.3 
Azonban nemcsak a magyar arisztokratát dicséri, hanem benne a török ellen küzdő 
egész magyarságot ünnepli, amely a kereszténység védőbástyájaként szállt szembe a 
törökök hódító áradatával: „Vere enim propugnaculum estis oppositum atque obiec-
tum hostibus Christiani nominis: quo propugnaculo contra omnes Turcorum impe-
tus hactenus usa est Christiana Respub[lica].”4 Dresser ugyanitt terjedelmes szónoki 
beszédben eleveníti föl az 1542-ben Buda felmentésére induló Móric szász választófe-
jedelem hősi alakját és hadivállalkozását: Oratio in solenni et anniversaria festivitate 
Mauritii Saxoniae Ducis et Electoris, habita in Academia Lips. 11. Jul. an. XCIV. 
De bello turcico ad Pestum in Ungaria, anno 42. gesto, tum de expeditione, quae hoc 
tempore contra Turcam suscepta est.5 

1587-ben Lipcsében jelent meg az Isagoges historicae millenarius quintus [...] 
kö vetkező része Forgách Mihályhoz intézett ajánlással. 1588-ban Lipcsében bo-
csátja ki a De festis [...] második kiadását, ajánlását Mágocsy Andráshoz és ifjabb 
Mágocsy Gáspárhoz intézte a szerző. Szabó András szerint „Összegezésképpen el-
mondhatjuk, hogy Dresser magyar kapcsolatai 1583-tól 1589-ig voltak a leginten-
zívebbek. Személyesen találkozhatott és levelezett a wittenbergi magyar coetus tag-
jaival, ezen belül is főként Mágocsy András és Gáspár pártfogoltjaival, s levelezés-
ben állt Mágocsy Andrással. Érdekes egyezéseket mutatnak a vele kapcsolatban álló 
peregrinusok életrajzai, többségük később az abaúji esperességben működött vagy 
Sárospatakon lett tanár vagy prédikátor.”6 Szabó András áttekinti a verses ajánláso-
kat, és pontos, sok új ismeretet hozó leírást ad szerzőikről, azonban talán érdemes 
lenne ezeknek a verseknek a szövegét közzétenni. Azért is látszik ez indokoltnak, 

3   Ugyanebben a kötetben elkerülte Szabó András figyelmét egy Mágocsy Gáspárhoz írt, két lap ter-
jedelmű latin nyelvű epigramma: Lucae Vietoris Biharij Epigramma [...] ad Casparem Magochi, 549–
550. Szerzője Bihari (Kádár?) Lukács, aki 1585. augusztus 7-én iratkozott be a wittenbergi egyetem-
re, 1587-ben Kassára került magyar másodprédikátornak. Itt – bár a kálvini irányzathoz húzott –, 
mégis aláírta az ötvárosi hitvallást. (Vö. zoványi Jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-től 
1600-ig, Akadémiai Kiadó, Bp. 1977, 193, 401.) Verses művét nyilván Dresser felkérésére írhatta.

4  dresserus, 1586. B5/v
5  I. m., 623–648.
6  szaBó, 1990, 224–225.
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mert hozzátartoznak a korszak magyar költői által művelt neolatin alkalmi költé-
szethez (Gelegenheitdichtung), akárcsak az ekkoriban szerzett propemptikonok. 
Ráadásul ezek a magyar szerzők műveiket német közegben jelentették meg, azon-
ban több nézőpont igényei tükröződnek verseikben: részben Dresserhez, részben a 
Mágocsyakhoz szólnak, hazai és német környezetük szellemi igényeihez igazodnak, 
ezek keverednek bennük. Egész jelentős szövegkorpusz keletkezett Dresser magyar 
szellemi kapcsolatrendszerében (sok más művét is bevonva), amit érdemes lenne ön-
állóan, rendszerezve kiadni. Megjelentetésüket nem feltétlenül a literátus kiválóság 
indokolná, hanem a korszak kiemelkedő személyiségeinek kapcsolatrendszerét do-
kumentáló forrásjellegük. Ebben a Dresser-Hungarusban a versek mellett helyet kap-
hatnának prózai ajánlások, történetírói szövegek is Dressertől, Dresserről, a magyar 
kapcsolatrendszer forrásanyaga. Kevés olyan kiemelkedő német kortárs van a 16. 
században Dresser mellett, aki ekkora figyelmet fordított volna Magyarországra és 
a magyarokra. 

Dresser 1593-ban terjedelmes szónoklatot mond a lipcsei akadémián, amelynek 
tárgya a török elleni küzdelem: De bello turcico Oratio, Ex rationibus, et histori-
is depromta, et ad acundos Christianos hoc tempore accommodata. A szónoklat 
a wittenbergi történetszemlélet sajátosságait tükrözi, a lutheri–melanchthoni elvek 
jellemzik. Középpontjában a fegyveres küzdelemre való képesség és az imádság azo-
nos jelentőségének hangoztatása áll, egymástól azok eltéphetetlenek. Előszavában 
nyomatékkal hangoztatja, hogy a törökkel vívott küzdelem az utolsó ítélet közvetlen 
közelében zajlik, a végítélet apokaliptikus váradalma adja az értelmezési távlatot. Az 
imádság és a fegyverek kettős ereje lehet csak hatékony a török ellen; az egyik a bű-
neitől megtisztult, imádkozó Christianus, a másik pedig a fegyverforgató, hadvezér 
Rudolphus: vagyis jelen esetben maga a császár.7

A szónoklat számos magyar vonatkozású elemet tartalmaz. Kőszeg ostroma is arra 
volt példa, hogy Jurisicsék éppúgy harcoltak imáikkal, mint fegyvereikkel. A ma-
gyarok török elleni kudarcainak is egyik fő oka a bűnösség, amitől megszabadulni 
nem tudtak. Ezért szenvedett vereséget Zsigmond Nikápolynál, Ulászló Várnánál, 
Mohácsnál a király és a buja, fényűző életet élő nemesség, Tomori Pál és Zápolya 
János. Gyulánál pedig Kerecsényi László elvetemült becstelensége volt a vesztük oka. 
Dresser látásmódja sajátos ötvözetet teremt: ennek része a Mohács utáni ellenséges 
német közvélemény egy szeletének kritikai hangja (J. Cuspinianus, D. Veit), bírála-
tában azonban már a reformáció érvrendszere az uralkodó: a bűnök a reformátori 
értékrend szerint nyomasztják a magyarokat, képtelenek azoktól igazán megszaba-
dulni, ez pedig sok, török elleni sikertelen harcuk legfőbb oka. Hosszú szónoklatban 
értekezik a dánieli értelmezés szerinti négy birodalomról, a tengerből kiemelkedő 
négy fenevadról, ennek során vitába száll a francia Jean Bodin szemléletével is, amely 
polémia a kötet több írásában is visszatér: Oratio de quatuor monarchiis, sive sum-
mis imperiis, a Daniele propheta expressis, contra veterem iudeorum errorem, hoc 
7   dresserus, 1593, 728: „Superest, ut quibus armis sidiisque, uti ad repellendum hostem tantu conve-

niat, explicetur. Sunt autem duo, quorum ope atque opere profligari atque everti Turcam oportet, 
unus est Christianus, alter Rudolphus. Christianus quidem precibus, Rudolphus vero armis et gladio 
pugnat [...] Preces enim sunt, que divinum numen sceleribus nostris violatum placant: arma vero, 
quae vim hostilem atque impetum a nobis propulsant.”
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tempore a Joanne Bodino Gallo, in methodo historica renovatum.8 A török elleni 
küzdelmek leírása során részletesen bemutatja az 1588-ban vívott szikszói csatát.9 

Mindezt ki kell egészítenünk egy mostanában átvizsgált kéziratos forrásanyag 
adataival. Id. Széles András több változatban is megírta a 18. század végén, 19. ele-
jén a beregi egyházi vidék történetét. Láthatóan kiterjedt anyaggyűjtést végzett, 
ezek sorában bukkant fel A beregi tractus históriája 1812. (Mellyeknek materiáljait 
összeszedte id. Széles András, 1812.) c. műve. A vaskos, lapszámozás nélküli kéz-
irat láthatóan jól tájékozott a Mágocsyak, környezetük és Dresser kapcsolatáról. 
Bemutatja a protestantizmus legfőbb támogatóit, jótevőit; Gáspár és András tárgya-
lásánál részletezi a De festis [...](1584) üdvözlőverseit, szó szerint, teljes terjedelmé-
ben idézi Szikszai Siderius (azaz Vas) János, Gyulai János és Beregszászi Fehér Pál 
műveit. Idézetei minden esetben kifogástalanul pontosak, a lapszám megjelölésével.10 
Ez a forráscsoport azt bizonyítja, hogy a 19. század elejéig az egyháztörténet-írásban 
közismert volt Dresser magyar kapcsolatainak ténye és jelentősége, csak valamikor 
később homályosodott el az tudományosságunkban. Mostani ajánlása alapján ehhez 
hozzátehetjük, hogy Dressernek szoros kapcsolatai voltak a beregi, abaúji, felső-sza-
bolcsi, nyírségi térségek értelmiségi rétegével, nyilván ezért is őrizhették itt jobban 
ennek az emlékezetét.11 

A tanulmány élén említett wolfenbütteli kötet újabb adalékkal gazdagítja Dresser 
magyar kapcsolatainak rendszerét. Az ajánlás Szegedi Tamáshoz és Nagytályai 
Bertalanhoz szól, de a dedicatio még több magyar nevét megemlíti. Nagytályai 
Bertalanról Szabó András gyűjtött össze néhány adatot: külföldi iskoláztatásának 
nincs nyoma, 1576–1578 között Gyöngyösön prédikátor, 1584-ben a Mágocsy-
birtokon tevékenykedik, így beszél róla Dresser. Mostani 1587-es említése újabb 
híradás, beregszászi papsága éppúgy, mint esperesi tevékenysége is ismeretlen volt 
idáig.12 Szegedi Tamásról jóval többet tudunk. 1569-től a wittenbergi egyetem hall-
 8  Uo., 552–603.
 9   Erről legújabban: szaBó András, Az 1588-as szikszói csata és propagandája = uő, Szepes ségtől 

Biharig: Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században, Komárom, 
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013, 72–82.

10   A kéziratos kötet lelőhelye: Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, I. 32/A. a.1.
11   Az utóbbi évtizedben Dresser hazai ismertségét – más vonatkozásban ugyan, de – határozottan 

növelte, hogy erősödő figyelem fordult széles körben népszerű retorikai működése felé, terjedelmes 
szemelvény jelent meg retorikájából magyar nyelven: Retorikák a reformáció korából, A szövege-
ket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró 
tanulmányt és a jegyzeteket írta imre Mihály, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003 (Csokonai 
Könyvtár, Források, 5), 87–131. Nem véletlen, hogy egy itt közölt mintaszónoklat is „antiturcica” 
tárgyú, a török elleni küzdelem szükségességéről, lehetőségéről értekezik.

12   Széles Andrásnak a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában őrzött A Beregi Reformált 
Egyház vidék Esperestjeinek története c. művében olvashatjuk: „Tállyai Nagy Bertalan – kiről 
1593-ban Jun. 5-én úgy emlékezik a Beregi egyházvidék legrégibb jegyző könyve, mint akkor már 
meghólt esperestről. Sőt 1593-ban Márt. 2-án is más vólt már Beregi esperes; és így 1593ik esz-
tendőt meg előző időre lehet tenni a Tállyai esperestségét - Ember Pál Lampéja hibásan írja az ő 
esperestségét 1597-re, mely idő előtt már bizonyosan régen meghólt. A Tállyai idejébe 1591-be 
Febr. 10-én tartatott a N. Károlyi zsinat, melybe az Új Kalendarium el nem fogadásáról az ugy ne-
vezett Debreczeni – és Pataki Superintendentiák – úgy a Baranyai papok vetélkedtek; és hogy azon 
a Zsinaton a Beregi Tracrus követei is megjelentek, Lampe nyílván írja-331. lap.-1591-be Jun. 6.” 
(Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen, I. 32/A. a.1.) 
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gatója, 1577–1578-ban Korláton prédikátor. 1579–1582 között biztosan munkácsi 
pap, ezt azonban immáron Dresser alapján kiterjeszthetjük 1587-ig. 

Az ajánlás latin szövege a következő:
„Epistola Dedicatoria
DIGNITATE, DOCTRINA, INTEgritate & humanitate antecel-

lentibus viris, Dn. THOMAE ZEGEDINO, Munkaczensis, & Dn. 
BARTHOLOMAEO NAGI THALLAI, Berexasensis Ecclesiae in 
Vngaria Pastoribus, Dominis & amicis suis, pietate & officio sum-
mo colandis, S.(alutem) P.(lurimam)

DVAE SUNT ARTES, quae non solum in amplissimo gradu dig-
nitatis locare homines possunt, sed plurimum etiam vtilitatis ad 
communes vsus Ecclesiae & Politiae afferre solent: Vna rei mili-
taris, altera eloquentiae. Ab hac enim religio, iustitia, disciplina, 
& caetera pacis ornamenta retinentur: Ab illa vero hostium impe-
tus, iniuria, & reliqua belli incommoda repellentur. Vtraque arte 
iam multos annos excelluit Vngaria:// Nam duces habuit scientia 
rei militaris antecellentes, virtute eximios, & pugnis exercitatos, 
qui inde usque ab Ioanne Hunniade Turcorum arma partim ab 
Vngaria depulerunt, partim belli impetum, ad patriae suae moe-
nia consistentem, fortiter sustinuerunt. Quanqum interim res in-
terdum calamitosae ita fuerunt, vt diminui potentiam Vngariae, 
contra vero hostis opes, & nomen augeri vehementer oportuerit. 
Quod, siquidem ex veterum rerum monumentis iudicare volumus, 
inde multo maxima e parte accidisse reperiemus, quod nonnulli 
pontificiis artibus ab honesto proposito sese abduci sunt passi: cum 
quidem res praeclaras, maximeque salutares patriae, si suum insti-
tutum tenuissent, gerere potuissent. Exemplis id facere longius & 
planius non est difficile. Nam inde a Matthia vsque non destiterunt 
Pontifices Romani, nescio qua ambitione, & regnandi cupiditate, 
vel ab externis bellis ad intestinas dissensiones, vel fraude inexpia-
bili ad iniusta bella hostibus infe//renda Christianos Reges incita-
re. Vt dubium nullum sit, florentem illam Vngariae partem, quae 
Turcis nunc parere cogitur, partim fato tristi, partim pontificiis ar-
tibus amissam esse. Sed gratia est habenda DEO, quod non penitus 
consumi pulcerrimum regnum Vngariae passus est: et laus tribuen-
da ijs ducibus, qui pro patria vehementissime vexata fortiter pro-
pugnarunt. Cladem vero & accepta vulnera deplorare magis quam 
sanare temporum difficultates, rerumque asperitates, in quas fato 
aetas nostra incidit, sinunt. Quin summi beneficij loco habendum, 
quod in hunc vsque diem Duces aliquos Deus in Vngaria excitat, 
qui ad reprimendum hostem omne studium curamque conuertunt.

Eloquentiae vero cultores, vel certe dicendi peritos tot suppedi-
tat Vngaria, vt neque ad docendum veram religionem, neque ad 
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tuendum iustitiam, neque ad firmandum disciplinam praesidij ei 
deesse videantur.

Nec iam de summa illa dicendi & scri//bendi vi copiaque loquor, 
quae primas semper vrbanis pacatisque rebus tenuit, sed de artifi-
cio seu faculate, res bonas & necessarias verbis commodis, & sen-
tentijs aptis explicandi: qua vix quicquam ad salutem hominum, 
& ad conseruationem Ecclesiae, post sanctum Dei verbum, a DEO 
nobis datum est vtilis. Ea enim necessarium est instrumentum, ad 
intelligendum & tradendum DEI verbum, & ad retinendum in 
officio ciues: vt qui illa instructus est, non minus domi quam in 
bello nauare aliquid & efficere possit, quod & DEO gratum sit, & 
Ecclesiae vtile, totique patriae salutare.

Tali facultate, vos quoque viri ornatissimi, praediti estis. Nam 
& donum diuinitus tributum habetis docendi verbum DEI diserte, 
& propositum execquendi susceptum officij munus, ea fide atque 
constantia, quam & DEI mandatum requirit & dignitas profes-
sionis postulat. Eos enim ego inprimis oratores bonos iudico, qui 
in Ecclesia Filij DEI, tanquam cicadae vocem suauem de arboribus 
mitten//tes, mystera Dei & magnifica eius facta palam praedicant 
& auribus animisque Christianorum inculcant. Vt enim cicadae 
arboribus insident, vnde prospicere communes casus, & deplorare 
scelera Tyrannorum, quemadmodum Stesichorus existimauit, pos-
sint: Sic concionatores etiam in custodia Ecclesiae, tanquam in spe-
cula collocati sunt, vt obseruent, quemadmodum se vnusquisque 
gerat in retinenda religione, colendaque pietate, & peccata poten-
tum ac subditorum arguant. Tribuit autem Homerus cicadis vocem 
floridam vel suauem: vnde & concionatorum sermonem eiusmodi 
esse debere intelligimus, vt & suauitate alliciat auditores ad amp-
lectendam orationem, & sua tamen vi efficacitateque cupidita-
tes frangere, petulantiamque hominum comprimere possit. Haec 
enim est flexamina illa concionatoris vox, quae moestos solatur, 
iacentes erigit, afflictos & dissidentes recreat, contumaces vero & 
iuueniliter ferociterque exultantes reprimit atque coercet. Hoc igi//
tur donum, cum ad vos etiam translatum esse, vel certe diuinitus 
communicatum vobiscum intelligam: in Ecclesiae oratorum nume-
ro locoque iure omni duco.

Commissa est vestrae fidei cura gubernandi Ecclesiam Christi, 
credita sunt oracula DEI, commendatum mysterium, ex arcano 
consilio Diuinitatis prolatum per làgon ipsum, Filium DEI, inter-
pretem totius mentis & voluntatis diuinae. Vere igitur in specu-
la, quae est antiqua Sion, collocati estis, vt sonetis vocem Christi 
suauem & laetabilem omnibus pijs & moestis in Ecclesia vobis 
commendata, terribilem vero impijs & contumacibus, ad frangen-
dum illorum furorem tanquam acuto gladio. Haec profecto summa 
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dignitas est muneris vestri, quod Oratoris estis, concionatores & 
interpretes DEI, sonantes ipsius vocem, & tanquam cicadae fun-
dentes sonos ad consolandum & viuificandum probos, arguendum 
vero & terrendum improbos. Quod quamuis per se satis arduum 
& diuinum sit// munus: tamen admirabilius illud facit locus, in quo 
virtus vestra, tanquam in campo excurrit atque cognoscitur. Estis 
enim utrinque septi hostibus Christianae religionis, qui omnem 
regni sui conatum in Ecclesiae Christi perniciem conuertunt atque 
meditantur. Ab una enim parte imminet ceruicibus vestris Turca, 
paucorum milliarium interuallo a vobis seiunctus. Cuius tamen im-
petum sic repressit hactenus Ecclesiae custos, DEI Filius, ut impe-
dire Euangelij cursum penitus non queat. An non vero hoc est mi-
raculum, non minus quam Danielis, conseruati inter leones? Nihil 
absque vlla dubitatione deest Turcis, ad euertendum Christi nomen 
& Ecclesiam, praeter facultatem, quam illis Christus in hunc usque 
diem constanter denegat. An non Christus ipse, ut olim leonum 
rabiem, sedente inter eos Daniele, refrenauit, sic hodie  etiam ardo-
rem restinguit Turcicum? Caeci igitur impijque simus, nisi mira-
culum illud assidue animis & cogitatione comprehendamus, grati-
asque tam// forti & vigilanti Ecclesiae suae custodi, Filio Dei, pro 
eo agamus.

Ab altera vero parte impendet in vestram Ecclesiam Pontificia 
tyrannis, quae Turcicum impetum longe superat, & delere co-
natur Euangelium profitentes, non verbo sed ferro, non iure, 
sed impres sione & igne. Ut satis superque conste, non esse ali-
um Antichristum, quam ipsum Pontificem Romanum, qui in 
Christianos nullam aliam ob causam tantum odium conceptum 
continet, quam quod Christi Redemtoris unici voce audiunt, eius 
doctrinam sectantur, & solo ipsius merito confidunt, Papae vero 
—qeloqrhske×aV, abducentes a fide Iesu Christi, reijciunt. Ut autem 
Turcos hactenus repressit Deus, ne delere Ecclesiam potuerint: sic 
huic etiam Antichristo exultanti, tanquam frenos furoris inijciet 
Iesus Christus & tandem aliquando laetissimo suo aduentu ab 
eius insidijs & minis Ecclesiam suam liberabit. Tantis igitur cum 
circundati sitis hostibus, eo admirabilior est pietas & constantia 
vestra, quo plus periculi pro//pter professionem doctrinae verae de 
DEO in vos impendet. Me certe non parum commouet (quoties 
vestrum exemplum intueor) haec virtus vestra, & ad amorem in 
vos pium atque ardentem accendit.

Testis est mihi Deus, & Ungari ipsi qui ad nos, non tam in-
genij cultus capiendi, quam verae religionis doctrinae cognoscen-
dae causa veniunt, me incredibili pene laetitia atque voluptate 
affici, quoties praedicari ab alumnis illis Ecclesiae vestrae audio 
nunc inclytorum dominorum Magoclinorum (sic!) in se munifi-
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centiam nunc tuam Thoma Zegedine gratificandi liberalem volun-
tatem, nunc tuum, Bartholomeae Nagi Thallai, propensum atque 
inflammatum de multis bene merendi studium. Inprimis vero 
Georgij Geoncrij (sic!) Transtybissanae (sic!) in Vngaria Ecclesiae 
Superintendentis clarissimi & vigilantissimi mirificam animi alacri-
tatem, officium, operam ac fidem in omnes qui ope, consilio aut 
commendatione indigent, plaerique summis laudibus efferunt, & 
oculum, inspectoremque patriae Ecclesiae iure & merito// omni ce-
lebrant. Gratissima quoque nuper mihi accidit narratio Michaelis 
Debrecini, Georgij Caposij, & Matthiae Iuliani de Petro Literato 
Somogino, viro amplitudine, pietate, virtute & fortunis omnibus 
decorato, qui sumtus tanta liberalitate in studia Matthiae Iulani 
facit. Quibus omnibus & singulis non patria solum, verum Ecclesia 
etiam ipsa tantum non edita voce gratiam se debere profitetur, ut 
una omnes pij mecum agere gestiunt. Maiorem vero multo refert in 
extremo iudicio is, qui remunerator est unicus omnium beneficio-
rum, quae liberali pectore in Ecclesiam conferentur. Ubi ¡kràama 
illud longe futurum est iucundissimum: Is est, qui Ecclesiae mi-
nistros voce sua excitauit, benevolentia complexus est, liberalitate 
adiuuit. Is denique autor mihi ad ingrediendum haec studia pietatis 
& literarum extitit.

Etsi autem eo loco ego non sum, ut Ecclesiastico concionatori 
me comparare possim: huc tamen praecipuas curas & cogitatio-
nes meas confero, ut invitem traducamque// discentes ad studium 
cultumue, eius artificij, per quod dogmata vera in Ecclesia, & aliae 
doctrinae utiles ac necessariae in scholis, alijsque vitae ordinibus 
diserte explicantur. Ad quam quidem facultatem cum duo adiu-
menta DEVS ipse in hoc tempore ordinauit, linguarum scientiam, 
& dicendi scribendique exercitationem: utrumque subsidium stu-
diosis commendare atque inculcare conor: ut boni oratores siue 
concionatores aliquando in Ecclesia & Republica Christiana 
euadere possint.

Ac linguam quidem utramque quotidie doceo, usum vero exer-
citationemque dicendi & scribendi in orationibus, quoad fert fa-
cultas, monstrare soleo. Cum autem plaerasque orationes meas se-
paratim hactenus editas, Typographus coniunctas nunc in uno vo-
lumine constituisset edere: arbitratus sum me non ingratum vobis 
officium cultumque esse tributurum, si in nomine vestro apparere, 
& cum hac honorifica pietatis, eruditionis & constantiae vestrae 
commemoratione exire atque in vul//gus emanare paterer. Cupio 
enim hoc velut testimonium meae de vobis praeclarae opinionis 
conceptae, ex vestris ad me literis, & cum aliorum, tum inprimis 
Michaelis Debrecini, vere pij, eruditi, & officiosi viri, crebris de 
vobis sermonibus extare. Vos pro perpetua vestra in omnes eru-
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ditos, tum in me etiam beneuolentia, fide & necessitudine in par-
tem optimam hoc meum factum interpretabimini, & libelli quoque 
Dedicationem amenter suscipietis, me denique vos animo & stu-
dio colentem vicissim haerere in bona parte amoris vestri sinetis. 
Valete. Lipsiae, Calend. VIItemb. Anno IESU Christi, 1584.

Matthaeus Dresserus13 

Az ajánlás gondolatmenete részben igazodik a német reformációban elfogadott 
általános protestáns történetfilozófiai-teológiai érvrendszerhez, részben követi a ma-
gyarságról a külföldi közvélemény jelentős részében élő kedvező előjelű leírást, jel-
lemzést. Eszerint két olyan mesterség van, amelyik nemcsak az egyes embernek adhat 
méltóságot, de még jobban hasznára van a közösségnek. Ezek egyike a hadi dicsőség, 
a másik az ékesszólás. Emezzel ugyanis a vallás, igazságosság, a tudomány és a bé-
kének több más ékessége tartatik meg. Amazzal az ellenség dühe, a jogtalanság és a 
háború baja verhető vissza. Mindkét művészetben kitűnik Magyarország már hosszú 
ideje. Megjelenik a továbbiakban Magyarország korabeli kettős attribútuma: a ke-
reszténység védőbástyája (propugnaculum Christianitatis) és a termékeny Magyar-

13   A szövegközlésben // jelzi a laphatárokat, az ajánlás nem számozza a lapokat. A nyomtatványban 
előforduló rövidítéseket feloldottuk: a szó végi q alakot egészítettük ki (que), de a nasalisok (m, n) 
is kiírt alakban szerepelnek a vízszintes grafikai jel helyett. 

1. ábra. Dresser művének címlapja és a magyaroknak szóló ajánlás
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ország (fertilitas Hungariae) toposza. Kiváló hadvezérek sora birtokolta Hunyadi 
János óta ezeket a hadtudó erényeket, akik részben a fegyveres törököket elűzték 
Magyarországról, részben mint a haza oltalmazó bástyái, hősiesen visszatartották a 
háború pusztításait. Miközben míg ezek rombolták Magyarország hatalmát, másik 
pusztító erő volt a pápaság hatalma; ezt jól láthatjuk Mátyás kora óta. Nem kétséges, 
hogy a virágzó Magyarország azon része, amely most a törököknek van alávetve, 
részint a szomorú végzet, részben a pápisták mesterkedése miatt veszett el. 

Az ékesszólás valódi művelőit, vagy a beszédben biztosan képzetteket olyannyira 
támogatja Hungaria, hogy nemcsak az igaz hit tanításához, nemcsak az igazságosság 
védelmezéséhez, sem a tudomány megerősítésének védelmezéséhez nem hiányoznak 
azok. Könnyed, finom, művészi bőséggel bánnak az oda illő szóval, kifejezésekkel, 
ami az ember üdvösségéhez, az egyház megőrzéséhez hasznos és az Istentől nékünk 
adatott. Ez ugyanis szükséges eszköz Isten szavának a megismeréséhez és megtartá-
sához az egész haza üdvösségére.Ti is ilyen képességekkel felékesített férfiak vagy-
tok. Ez az a szívre ható szava a prédikátornak, amely a bánatot enyhíti, az elesőket 
felemeli, a szerencsétleneket és a reményvesztetteket újrateremti, a megátalkodotta-
kat és fiatalon vadul mértékteleneket lecsillapítja és fékezi. (Dresser dicsérete kettős: 
részben a klasszikus hadierényeket, részben a magyaroknak a beszédművészetben 
és szent tudományokban való kiválóságát magasztalja. Az utóbbi erény sokkal rit-
kábban jelenik meg a magyarság 16. századi külföldi jellemzésénél, mint az első.) 
Legyetek ti a kereszténységet két oldalról bekerítő ellenségnek a sorompói, akik a 
kereszténység minden országának a veszedelmét felismeritek és Krisztus egyházában 
a pusztulást visszafordítják. Ennek az ellenségnek az egyike a titeket már régóta szo-
rongató török. Másik oldalról pedig fenyegeti a ti egyházatokat a pápás tirannus, 
amelyik még a törökök rohamát is felülmúlja és elpusztítani akarja az evangéliumot 
vallókat nemcsak szavakkal, hanem fegyverrel, nem joggal, hanem tűzzel. Mert nem 
más az Antikrisztus, mint maga a római pápa. És ahogyan eddig a törököket megfé-
kezte az Úr, ne pusztíthassák el az egyházat, ugyanígy az Antikrisztussal kérdekőket 
megfékezi és végre az ő boldogító eljövetelével a csalárdságoktól az ő egyházát meg-
szabadítja. (Dresser láthatóan eszkatologikus közegben, a wittenbergi történetteo-
lógiai dimenzióban értelmezte saját jelenét, ez pedig nagyon ismerős és elfogadott 
lehetett magyar kortársai számára, hiszen annak számos változata ott keringett már 
fél évszázada a magyar reformáció irodalmában.) Engem mélyen megindít a ti áll-
hatatos példátok. A magyarok hihetetlen kitartással és szorgalommal törekednek az 
igaz tanok elsajátítására, ezt hallom Mágocsy, Szegedi Tamás, Nagytályai Bertalan 
esetében. Kiváltképpen Gönci György, a tiszántúli püspök hivatalában, munkál-
kodásával, hitével, tanácsaival sokakat segít. Debreceni Mihály, Kaposi György 
és Gyulai Máté egybehangzóan dicsőíti Somogyi Literatus Péter (de Petro Literato 
Somogino) kiválóságát, kegyességét és fautori bőkezűségét, amivel különösen Gyulai 
Máté (Matthiae Iulani) tanulmányait pártfogolta. Ez a Somogyi Péter bizonyosan 
azonos azzal a Nyírbátori Somogyi Péterrel, akiről Botta István írta a legtöbbet.14 

14   bottA István, Melius Péter ifjúsága, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 39–46, a Nyírbátori 
Somogyi Péter c. fejezet. A kortárs, dunántúli-felvidéki azonos nevű Somogyi Pétert Botta azo-
nosítja Melius Juhász Péterrel. A korszakkutatás ezt a feltevést mostanában egyre inkább elutasítja. 
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Ez a Somogyi Péter „...literátus ember volt... Barátja, pártfogója, támogatója volt 
a művészetnek, tudománynak, nyomdászatnak, egyháznak. Báthori István udva-

rában került barátinak mondható jó viszonyba Rimay Jánossal [...] Ura példájára 
Nyírbátori Somogyi Péter is odaadó pártfogója volt az egyháznak, a papnak készülő 
diákoknak.”15 Félegyházi Tamás egyik műve (RMNy 454, 1580) az ő támogatásá-
val jelent meg. Ugyancsak Somogyi segítségével tanult Wittenbergben Buza Mátyás 
(Matthias Buza Gyulanus, Dressernél Iulanus), róla még 1587-es végrendeletében 
is megemlékezik és további pénzadományban részesíti hazatérése után.16 Minderről 

(Vö. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, középkor és kora újkor VII. Lethenyei-műgyűjtemény, 
főszerk. kőszeghy Péter, Balassi Kiadó, Bp. 2007. 368. „Melius Juhász Pétert [...] Botta István té-
vesen azonosítja Somogyi Péter vágsellyei tanítóval.” (Szabó András) Arról nincs tudomásunk, hogy 
Dresser ismerte volna Melius Juhász Péter nevét és megemlékezett volna róla valamelyik művében. 

15   Uo., 42–43, 45. A Somogyi Péterre vonatkozó irodalomból fontos: szakály Ferenc, Egy XVI. 
századi szponzor gazdasági hátországa: Nyírbátori Somogyi Péter és lakóhelye = Mezőváros és re-
formáció: Tanulmányok a korai polgárosodás kérdéséhez, Bp, Balassi Kiadó, 1995. (Humanizmus 
és reformáció, 23); Baráth Béla Levente, Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi 
tevékeny ségéhez és Nyírbátor reformációjához, Egyháztörténeti Szemle, 2008/2. 26–53.

16   bottA, 1978,185: „Matthias Diak ha ki jü Witebergabol hagiok neki ruhazattyara tizenöth forin-
toth.”

2. ábra. Dresser művének címlapja és a Somogyi Péternek címzett ajánlás



376

tudomása lehetett Dressernek, erre vonatkozik az ajánlás néhány sora: „Gratissima 
quoque nuper mihi accidit narratio Michaelis Debrecini, Georgij Caposij, & Matthiae 
Iuliani de Petro Literato Somogino, viro amplitudine, pietate, virtute & fortunis om-
nibus decorato, qui sumtus tanta liberalitate in studia Matthiae Iulani facit.” Végül 
arra kéri a szerző magyar ismerőseit, hogy írásban mondják el neki most megje-
lent könyvéről a véleményüket, ahogyan eddig is megkeresték leveleikkel, különösen 
Debreceni Mihály tette azt gyakran (ex vestris ad me litteris, & cum aliorum, tum 
inprimis Michaelis Debrecini.).

 Somogyi Péter közismert és nagyon befolyásos mecénás volt ezekben az évtizedek-
ben, akit jól ismert Dresser is. Sok magyar peregrinus tanulmányát fizette bőkezűen a 
nyírbátori nemes ember, akit a lipcsei professzor nagyra becsült. Jól bizonyítja ezt a 
tényt, hogy 1586-ban neki dedikálja egyik könyvét: DRESSER Matthaeus De partibus 
humani corporis et animae potentiis, libri duo. Lipsiae, Johannes Steinmann, 1586.17 
Így szól az ajánlólevél címzése: EPISTOLA DEDICATORIA PETRO LITERATO 
SOMOGINO, VIRO EXIMIA LAUDE VIRTUtis atque prudentiae praestanti, tum 
verae religionis, atque literarum doctrinam re & opera iuuanti atque ornanti, in 
oppido Vngariae Bathor, domino suo honorifice grauiterque praedicando, S.(alutem) 
P.(lurimam) D.(icit). Az ajánlásból megtudjuk, hogy a szerző Melanchthon De anima 
című munkáját olvasta elmélyülten, tanítványainak magyarázta. Ebből a tanulmá-
nyozásból született mostani műve, amely Melanchthon folytatása kíván lenni. 

Némiképpen meglepő és szokatlan, hogy nem történeti munkáját ajánlja Dresser 
a magyar patrónusnak, hiszen minden egyéb esetben ez másképpen történt, vala-
mely történetírói munkáját dedikálta magyar kortársainak. Méghozzá olyan műve-
ket, amelyek vagy a jelen leírásán keresztül, vagy történetteológiai szemléletükkel 
szorosan kapcsolódtak a kortárs magyar szellemi élet érdeklődéséhez, egyházi, teo-
lógiai értelmező rendszereihez. A megszólított magyar kortársak pedig ennek vala-
miképpen cselekvői, részesei, értelmezői voltak patrónusi, lelkészi tevékenységük 
révén, szorosan kapcsolódtak a német protestantizmushoz, Dresser környezetéhez. 
(Az 1587-es kötet retorikai tárgyú ugyan, azonban Dresser rendkívül hízelgő és meg-
tisztelő módon a magyarokat – többeket kiemelve és megnevezve – a retorika tudo-
mányában és művészetében kiemelkedő és kezdeményező érdeműnek mondja, vagyis 
tudományos műve tárgyát összeköti a magyarok erényeivel, értékeivel.) Ebben az 
esetben mindez Somogyiról csak részben mondható el, hiszen távoli patrónusként 
ugyan a magyar reformáció jeles segítője volt, azonban kapcsolata Dresserrel inkább 
közvetettnek mondható. Ugyanakkor maga a mű (De partibus humani corporis et 
animae potentiis, libri duo) egyáltalán nem köthető tematikailag a történetteológiai, 
történelmi munkákhoz, Melanchthon forrásmunkája valahol az anatómia és teológia 
határterületén helyezkedik el, amely egyáltalán nem kötődik a dedikációban meg-
szólított személy szellemi-kulturális tevékenységéhez. Legfeljebb erősen közvetett 
kapcsolat rajzolódik ki a magyar protestáns egyházak irányába. Az ajánlás gondo-
17   A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának 761.876/4. jelzetű kötetét használtuk. 

A műnek több változatlan kiadása is volt, ezek mindössze annyiban térnek el egymástól, hogy 
Dresser más és más személyekhez intézi a dedikációt. Két esetben (1586, 1589, mindkettő Lipcsében 
jelent meg) Somogyi Péternek szól az ajánlás: ezeknek láthatjuk képmellékletben a címlapját és a 
dedikációt, más kiadások alkalmából más személyekhez szól a dedikáció. 
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latmenetében Dresser szerint saját kora némiképpen hasonlít a görögök időszaká-
ra. Az egykori hellének kultúrája mostanában támad fel újra és válik jelentőssé, a 
nyelvek és széptudományok igazán a hitújítással kapták vissza régi jelentőségüket.18 
Gondolatmenetét erősen áthatja a wittenbergi történetteológiai látásmód, amely 
Melanchthonra támaszkodik: eszkatologiája szerint érvényesül Dániel négy birodal-
ma, a kettős Antikrisztus a török pusztításaival és az utolsó ítélet eljövetele.19 Ehhez 
járul a pápisták ármánya és pusztítása a jezsuiták segítségével. Ezeket a jeleket a 
németek mellett különösen erősen és közelről érzékelik és tapasztalják a magyarok, 
akik nap mint nap meggyőződhetnek ezek érvényesüléséről.20 Ezért is van szükség 
a tiszta egyházra és tanításokra, amelyet megtalálunk a magyaroknál, akik bőkezű-
en támogatják a legszorgalmasabbak tanulását. Így Somogyi Péter pártfogását él-
vezte Debreceni Mihály, Gyulai Mátyás, Félegyházi Tamás is.21 A felsoroltak közül 

18   Epistola Dedicatoria, „Opinio est plaerorumque eruditorum, tantam esse similitudinem Graecarum 
rerum cum nostris temporibus, & cum ijs, quae vel modo geruntur in Ecclesia & Republ. vel certe 
impendere nobis videntur, ut vix ouum ouo, aut lac lacti similius esse possit. Siue enim Ecclesiae 
statum illum, qui nunc est, cum eo, qui in Graecia quondam fuit, conferas, siue formam Reipubl. 
praesentis cum Graecorum politia compares: congruentiam utrobique non paruam depraehendes. 
[...] linguarum & artium noticiam (sic!) tenemus tantam, quanta fere nulli gentium omnium data 
est. Tum ciuilia etiam ornamenta possidemus [...], verbum DEI integrum incorruptumque habemus: 
quod legum iusticiaeque ciuilis cultum aliquem retinemus.”  

19   Uo. „Interea vero hac una re miseriam nostram solemur, quod verbum DEI integrum incorruptumque 
habemus: quod legum iusticiaeque ciuilis cultum aliquem retinemus. His praesidijs tuti erimus, quo 
ad DEVS volet postremae monarchiae reliquias aliquas manere. Velle autem DEVM conservationem 
talium reliquia-//rum, vsque ad laetum CHRISTI iudicis aduentum, certo scimus ex ipsius verbo, 
per Danielem Prophetam nobis reuelato, saeuiat igitur licet Turca, ardeat furore satanas: non tamen 
delere Rempublic. Christianam poterunt, dum rerum humanarum stabit memoria. Sint licet dissidia, 
crescant in nos odia, cumulentur certamina externa & interna, fremant etiam pontificij: stabit nihilo-
minus orbis hic Christianus, donec CHRISTUM & eius sanctum verbum profitebitur, nec id efficiet 
Turca vnquam im hac Repub. Christiana, quod consecutus est in Graecia, vt omnibus dominetur, & 
monarchiam mundi quintam, contra manifestum Danielis vaticinium inuehat. Neque eo rem addu-
cent pontificij, vt totam Euangelij professionem deleant, quemadmodum in Graeca Ecclesia partim 
illa extincta, partim obscurata est.”

20   Uo. „Quod sane non solum nobis Germanis, sed vobis etiam Vngaris, Petre Literate solati esse de-
bet, qui furorem Turcicum propius cernitis, & exempla tristissimae seruitutis atque cladis in vicinis 
fratribus ac sororibus vestris, non absque gemitu intuemini. Tum pontificiorum etiam & Iesuitarum 
insidias & impetum perspicitis.”

21   Uo. „Talem Ecclesiae & scholarum patronum, te quoque Petre Literate Somogine, praedicant 
Michaël Debrecinus, & Mathias Iulanus, quorum hic, quod apud nos in pietatis & literarum cul-
tu viuit, praeter te nemini acceptum refert. Iure ergo tuam non in se solum, sed in alios multos 
beneficentiam laude digna celebrat, & facit denique vna cum Michaële Debrecino, vt absens & 
de facie ignotus, nobis perinde atque si coram adesses carus sis. Nec id quidem immerito. Cum 
enim Michaëlem Debrecinum, & Matthiam Iulanum, propter vtriusque pietatem, moderationem, 
& doctrinae virtutisque studium, amore coniunctos habeam: fateor me illorum vocibus de tua vir-
tute incensum, non honeste solum de te sentire, sed amare etiam ex animo cepisse. Multum etiam 
mihi a Matthia Iulano commendata est Georgius Fabricij Goncij, senioris & inspectoris Ecclesiae, 
quae est Debrecinae in Vngaria Transtibiscana singularis pietas, rara eruditio, praeclara industria, 
diligens cura, & vigilantia acris in gubernatione Ecclesiae CHRISTI, quae fidei ipsius commissa est.// 
Quapropter & illius mentionem facere in hoc ad te proëmio placuit: vt cum diligi se is a me cogno-
uerit, non fas sibi esse ducat, non respondere in amore illi, a quo prouocetur. Audio coniunctum illi 
esse in Ecclesiae munere Thomam Felegyhacium (sic!), cuius & nomine ipso delector, & ex erudi-
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Félegyházi Tamás a legjelentősebb személyiség, akiről úgy beszél, mint a debreceni 
egyházban Gönczi György kiemelkedően tudós társa, akinek munkássága Dressernek 
is nagy gyönyörűséget okoz, műveiről hallott. Nem tudjuk, hogy ez mennyire jelent 
érdemi ismereteket Félegyháziról, vagy inkább laudatív retorikai toposznak tekint-
sük. (Az tény, hogy az 1570-es, 1580-as években többször is megjelenik Félegyházi 
fő teológiai műve és kátéja Gönczi György ajánlásával, ezekről tudomása lehetett 
Dressernek, talán még Újszövetség-fordításáról is hallott.) Mindenesetre valamelyes 
valós magja lehetett ennek a dicséretnek, Félegyházit még élő személynek tudja. (Az 
ajánlás dátuma 1586 májusa, ekkor már nem él Félegyházi, erről Dressernek nyilván 
még nem volt tudomása.) Az ajánlás újabb – és eddig még nem regisztrált – doku-
mentuma Dresser fontos magyar kapcsolatrendszerének.

Ez is azt bizonyítja, hogy még értékes levelezés lappanghat valahol, amely en-
nek a kapcsolatrendszernek a dokumentumait tartalmazhatja. A kutatás ebben az 
irányban sikerrel kecsegtethet, amint általában hasznos lenne Dresser más műveinek 
tüzetes vizsgálata, a magyar távlat további szempontjait érvényesítve. Beleértve ebbe 
a történetteológiai, historiográfiai látásmód elemeit, a magyar történelem értékelésé-
nek, tárgyalásának Dressernél előforduló jellemzőit, változatait. 

tione eius, beneque de CHRISTI Ecclesia, & studiosis literarum merendi studio atque constantia, 
magnam voluptatem capio.” 



379

3. ábra. Az 1589-es kiadás címlapja és ajánlása
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a kötetBen közölt tanulmányok első megjelenésének helye

Protestáns mártirológia a kora újkorban (Recepció- és kutatástörténeti specimen) 
= Protestáns mártirológia a kora újkorban, Studia Litteraria, LI. évfolyam, 
szerk. CsorbA Dávid, fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor, 
Debrecen, 2012/3–4, 280–306.

Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben = Protestáns 
mártirológia a kora újkorban, Studia Litteraria, LI. évfolyam, szerk. CsorbA 
Dávid, fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, tóth Zsombor, Debrecen, 
2012/3–4, 161–189.

Johann Simonides Nápolyban – a mártirológiai elbeszélés egy 17. századi válto-
zata = Mártirium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a  15–19. 
században, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, száraz Orsolya, 
Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 121–137. 

Hazai protestáns szerzők mártirológiai tárgyú disputái és orációi a gyászévtized-
ből  – itt jelenik meg először.

A konverzió nyelve? A misztika nyelvhasználata Otrokocsi Fóris Ferenc Isten 
előtt járóknak tökélletessége című művében = Nyelv, lelkiség  és regionalitás a 
közép- és kora újkorban, szerk. gáBor Csilla, koroNdi Ágnes, luFFy Katalin, 
tóth Zsombor, Balogh F. András, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai 
Társaság, 2013, 169–191.

Herborni kutatások az Alte Bibliothek állományában = rövidebb változata meg-
jelent: Herborni kutatások az Alte Bibliothek állományában = „Kezembe 
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vészem, olvasom és arról elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születé-
sének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, szerk. gáBorjáni 
szaBó Botond, oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi 
Gyűjtemények, 2015, 189–202.

A Monumentum Sepulcrale magyar vonatkozásai európai kontextusban 
(Adalékok a hesseni–magyar kulturális kapcsolatok történetéhez a 17. század-
ból) = rövidebb változata megjelent: In memoriam Görömbei András, szerk. 
bArANyAi Norbert, imre László, takács Miklós, Debrecen, Debreceni Egyetemi 
Kiadó, 2015, 83–93.

Wilhelm Dilich 1600-ban megjelent hesseni magyar krónikája = „Szirt a ha-
bok közt”: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, szerk. béNyei Péter, 
göNCZy Monika, s. vArgA Pál, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 
59–72. 

Szerkesztői előszó A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmé-
lete című kötethez = Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, 
meditáció és imádság, szerk. fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, száraz 
Orsolya, Studia Litteraria, 2013/3–4. LII. évfolyam, 3–12.

Johann Gerhard 18. századi hazai recepciójának néhány jellemzője = Prózai 
kegyességi műfajok a kora újkorban: Prédikáció, meditáció és imádság, szerk. 
fAZAkAs Gergely Tamás, imre Mihály, száraz Orsolya, Studia Litteraria, 
2013/3–4. LII. évfolyam, 378–410.

A puritanizmus fogalmának jelentésváltozatai Bán Imre műveiben = Bán Imre 
emlékezete, Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III. 
Szerk. fAZAkAs Tamás, hollósi Gábor, 2006. 40-44.

Apoteózis és üdvözülés Rimay János Balassi-epicédiumában – a tanulmány itt 
jelenik meg először nyomtatásban.

Matthaeus Dresser magyaroknak szóló ismeretlen könyvajánlásai 1586–1587-
ből = rövidebb változata: Matthaeus Dresser magyaroknak szóló ismeretlen 
könyvajánlása 1587-ből, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus 
XXX, Balázs Mihály köszöntése, Szeged, 2011. A kötetet összeállította foNt 
Zsuzsa, ötvös Péter, 198–207.

   


