CSEPREGI ZOLTÁN

A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562)
új kiadásának tanulságai

Annak hála, hogy több nekifutás után végre reményteljesen elindult a református hitvallások kritikai kiadására szervezôdött nemzetközi vállalkozás, s a kronologikus rendet
követô kötetekbôl öt 2002 és 2009 között már meg is jelent, ugyanitt 2009-ben a Confessio catholica, azaz a szakirodalomban elterjedt megjelöléssel a Debrecen-Egervölgyi
Hitvallás teljes szövege is – 1562 után elsô alkalommal – újra napvilágot látott.1 Fôleg
a kb. 300 nyomtatott oldalt kitevô szöveg terjedelme a bûnös abban, hogy az utókor
eddig a kivonatos kiadásokat részesítette elônyben.2 Ezt a fogyatékosságot egyedül a
magyar nyelvû tudományosság nem szenvedte meg, hisz rendelkezésére állt Kiss Áron
1881-ben megjelent teljes magyar fordítása,3 ezt a helyzeti elônyét a magyar etnográfia
és történeti antropológia alaposan ki is használta,4 de a korszakkal foglalkozó külföldi irodalom számára a latin szöveg eddig jobbára ismeretlen maradt.
A szerzôség, valamint a keletkezés és kiadástörténet kérdéseinek vonatkozásában
nemigen sikerült továbblépni azokon az eredményeken, melyeket ifj. Révész Imre
1934-es monográfiájában5 és az RMNy cikkeiben találunk. A hitvallás legalább négy
elôzményként szolgáló szövegbôl van jól-rosszul összetákolva, s az ajánlásokból három
személy neve merül föl mint lehetséges társszerzôé: Melius Juhász Péter püspök, Szegedi
Gergely debreceni parókus és Czeglédi György nagyváradi lelkész neve; a bibliográfusok külsô és belsô testimóniumok alapján általában Meliust tekintik szerkesztônek.6
Elôrelépés a források azonosításában történt. Ugyan maradtak még ezen a téren is
rejtélyes kérdôjelek, mégis több száz idézet és hivatkozás bizonyult azonosíthatónak,
néhány esetben a használt kiadásokig menôen. A szerzôk vagy inkább a szerkesztô
könyvespolcán ott sorakoztak a kánonjogi kézikönyvek, valamint a görög és a latin
egyházatyák igényes kiadásai, az utóbbiak többnyire Frobenius-kiadványok, összesen
legalább harminc nagyformátumú kötet. Ez a könyvtár nem maradt ránk, ha egykor
Debrecenben állt, akkor valószínûleg a nagy tûznek esett áldozatul 1564-ben, ha Váradon, akkor a török ostromnak. Izgalmas elgondolkodni a proveniencia lehetôségein: kik lehettek Debrecenben ilyen humanista könyvgyûjtôk? A ferencesek? A Török-család? Az ifjú lelkészek, Melius és Szegedi? Az elôbbi, ha azonos a bebörtönzött
Somogyi Péterrel, tudjuk, hogy könyvei nélkül érkezett Debrecenbe. Szerepet játsz-
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hatott itt Kálmáncsehi Sánta Márton vagy Huszár Gál (hátrahagyott) útipoggyásza?
A káptalani iskolával, kolostorokkal és egy sor bibliofil püspökkel, kanonokkal dicsekedô Váradon mindez kisebb súlyú kérdés lenne.7 Érdekes, hogy a három ajánló közül pont a váradi Czeglédi sorolja fel név szerint a leggyakrabban citált auktorokat:
„kérjük, hogy elsôben a forrásokat tekintsék meg: azután az atyákat, kiváltképpen
Ágostont, Jeromost, Ambrust. Kryzosztomot, Cyrillt, Cypriánt, Lombárdot s harmadszor a józanabb zsinatokat, Grácián gyûjteményét és az újabbak hû magyarázatait; a
honnan mi ezeket a szentírás után nem minden munka nélkül gyûjtöttük össze.”8
Ez az apróság és a váradi helyszín – szemben két sokoldalú szerzôtársával, Meliusszal
és Szegedivel – a szöveg keletkezésének összetett vizsgálatában éppen Czeglédi szerkesztôi szerepét erôsítheti.
A keletkezéstörténet forrásait Verancsics Antal egri püspök levelezésén kívül a két
kiadás ajánlásai jelentik. Verancsics 1560. február 21-én fordult elôször Ferdinándhoz azzal a súlyos váddal, hogy az egri katonák nemcsak eretnekek, de felség- és hazaárulásban is vétkesek.9 A végváriak (ezt már a nyomtatvány címlapjáról tudjuk)10
a korai reformációban tapasztalható jelenséghez hasonlóan (Thomas Müntzer, Paulus
Speratus) valóban véd- és dacszövetséget kötöttek a város és környékének lakóival ad
foedus Dei custodiendum. A királyi vizsgálóbizottság 1561 karácsonyán jelent meg Egerben. Ferdinánd küldöttei elôtt a katonák cáfolták az eretnekség vádját, és kijelentették, hogy inkább elhagyják a várat, mint hogy prédikátorukat elbocsássák. A vizsgálóbizottság hitelveiket erre írásban követelte tôlük. Az egriek sürgetésére Debrecenben
állítottak össze és nyomtattak ki sietôsen egy hitvallást (Confessio catholica), melyet Eger
és környékének lakói (katonák, polgárok és parasztok) – mielôtt a királyhoz benyújtották volna – esküvel is megerôsítettek.
Az ajánlások dátumaiból kiderül, hogy fél évig tartott, míg a terjedelmes irat kikerült
a nyomdából, és eljuthatott az ajánlások címzettjeihez. A Ferdinándhoz és Miksához
intézett, 1562. február 6-án kelt ajánlásban az egriek azt kérik az uralkodóktól, „engedjék meg, hogy az igaz és katholikus hitben s tudományban megmaradhassunk, s az
isten legtisztább igéjével tápláló lelkipásztorokat tarthassunk, birhassunk”.11
Meliusnak és Szegedinek a második kiadáshoz írott, Némethi Ferencet megszólító
ajánlása már 1562. augusztus 27-én kelt, ugyanezen teológusok mindkét kiadásban
közös elôszava június 27-én, míg Czeglédi Györgyé július 17-én. Botta István figyelt föl
rá, hogy Huszár Gál csak az elsô két, szinte hibátlan ívet nyomtathatta, utódja munkája
már gyatra latintudásról (jellegzetes félreolvasási és ragozási hibákról) árulkodik.12
Bár a régi irodalom a hitvallást a korszak más szövegeitôl az egyértelmû „egervölgyi”
jelzôvel különböztette meg, Révész Imre, Bucsay Mihály13 és Esze Tamás14 a „DebrecenEgervölgyi” megjelölést terjesztették el a szakirodalomban abból a meggondolásból,
hogy bár a szövegnek úgynevezett egri kiadása idôben valóban megelôzte az úgynevezett debreceni kiadást (természetesen mindkettô kiadás Debrecenben jelent meg, s
a kiadványokat csupán eltérô címlapjaik és ajánlásaik különböztetik meg), maga a hitvallás a kiterjedt debreceni püspökség zsinataira vagy zsinatain született, s ezt az egri
katonaság szorult helyzetében mintegy csak kölcsönvette. Ez a gondolatmenet kiemeli
a mûvet a végvári kontextusból, s visszaadja úgymond törvényes szülôjének, a tiszántúli
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reformátusságnak. Azon a technikai szemponton túl, hogy a debreceni nyomdából
ekkoriban kikerült hitvallások nagy száma miatt mégis csak szerencsésebb volna az
1562-es hitvallást társaitól nem pont a „debreceni” jelzôvel megkülönböztetni, érdemes feleleveníteni néhány körülményt, melyek a mû végvári genezisét hangsúlyozzák,
s tarthatatlanná tesznek egy olyan beállítást, hogy a várkatonák egyszerûen eltulajdonították volna a tisztes cívisek fogalmazványát:
– az elsô, úgynevezett egri kiadást (RMNy 176.) nagyrészt az egriek finanszírozták,
– a második, úgynevezett debreceni kiadást (RMNy 177.) Némethi Ferenc tokaji várkapitány anyagi támogatása tette lehetôvé,15
– a két kiadásban azonos szövegû hitvallás olyan cikkeket tartalmaz, melyek csakis
végvári iniciatívára kerülhettek a szövegbe, mint:
[196] De bello et vindicta,
[197] De praesidio,
[211] An liceat orare pro hostibus et contra hostes?
[212] Licet violare foedus militare?
[213] Licet debellare cum Turcis?
– az utolsó cikket is – [233] De poligamia [!] patrum – a török többnejûség kihívásával szokás magyarázni.16 Ezt a gondolatmenetet valamelyest mégis gyengíti az, ha
a szöveget összevetjük a majdnem egy idôben keletkezett Arany Tamás… (RMNy 181.)
megfelelô helyeivel: XXXI. tévelgés: Szabad a keresztyéneknek a pogánnyal együtt
hadakozni… XXXIII. tévelgés: Szabad a frigyet felbontani… Egyes cikkek hátterében
ezek szerint akár a radikális vitapartner tézisei cáfolatának szándéka is állhatott.17
Végleges formájában ezért a hitvallás – nemcsak a sokrétû elôzmények vagy a szerkesztési hiányosságok folytán – reménytelenül igyekszik összeegyeztetni legalább két
célt és funkciót: az apológiát, tehát az uralkodó elôtt való megfelelést, az igazhívôség
igazolását (ezt szolgálná a töménytelen ókori és középkori tekintély citálása is) és a
tanítás pozitív, normatív kifejtését, azaz a frissen egybeszervezôdött tiszántúli protestáns egyházvidék tanításbeli egységét, intézményesítését (például a lelkészjelöltek vizsgakérdéseivel, a babonás vagy eretnekségnek tekintett hiedelmek cáfolatával). Kevésbé fontos harmadik célként és funkcióként társul olykor ezekhez a polémia, a
Róma-kritika és Róma-ellenes propaganda.
A végvári problematika okán szeretnék most egy könnyed ugrással áttérni Ôze Sándornak A határ és a határtalan címen 2006-ban megjelent könyve méltatására. Eközben
azonban Meliusról és az egri hitvallásról sem feledkezem meg teljesen!
Ôze Sándor kísérletét is a Klaniczay–Makkai-féle mezôvárosi paradigma átértelmezésének tekintem a vizsgált terület és korszak, a hódoltsági problematika azonos volta
okán, jóllehet ô historiográfiailag másként határozza meg kutatási céljait és szempontjait. A reformációt Ôze nem a mezôvárosokkal, hanem a végvárakkal kapcsolja össze
(a két lista helynevei többnyire fedik egymást), s narratívájában ugyanúgy kulcsszerepet szán Szegedi Kis Istvánnak, mint elôtte Kathona Géza vagy Szakály Ferenc.18 A délvidéki reformáció, fôleg annak helvét irányzata Ôze szerint az új védelmi-végvári rendszer „lelki-ideológiai struktúrájának leképezôdése”, az új teológia az átalakuló korszak
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számára alkalmazhatóbb (apokaliptikus, üdvtörténeti) idô- és térszemléletet hozott,
a bûnbocsánat svájci felfogása kedvezett a zavaros idôk túlélési gyakorlatának, s az
eleve elrendelés tanítása erôsítette a katonák küldetéstudatát, sorshitét.19
Ôze a déli végvárvonal reformátorainak alapján igyekszik kimutatni, hogy legtöbbjüknek szülôhelye is a határvidék, tehát személyes örökségük a török felett aratott diadal vagy az elszenvedett vereség élménye éppúgy, mint a háborús helyzetbôl fakadó
nyomorúság. A reformátori tanítást követôk döntése szerinte így inkább személyes jellegû, a döntés hátterében viszont közös tapasztalat és hagyomány áll, és a döntés általában tükrözi a délvidéki lakosság lelki igényeit. A második nagy fejezet ezért Szegedi
Kis István reformátor (Skaricza Máté által írt) életrajzát elemzi, s életének fôbb állomásait értelmezi. Szegedi állomáshelyei Cegléd kivételével mind a délalföldi vársoron
helyezkedtek el. A végvárakban és környékükön bizonytalanság volt az úr, a katonák
számára beszûkült a tér, egyre növekedett az újabb területek elvesztésével fenyegetô
apokaliptikus félelem (ahogyan a tér- és idôbeliség koordinátái másutt is hangsúlyosan jelennek meg az egyháztörténeti kutatásokban).20 Ebben a helyzetben fordultak
a várkapitányok a reformáció felé.
A református irányzat hazai térhódításával kapcsolatban az a kérdés fogalmazódott
meg már régen, hogy elsôsorban miért a tisztán magyarlakta területeken terjedt el.
Ôze megfigyeléseit leszûkíti a fent nevezett, tevékenységére nézve legjelentôsebb, forrásokkal legjobban dokumentált személyre, Szegedi Kis Istvánra. A tüzetesebben vizsgált
területeket is Szigetvárra és Gyulára csökkenti (a két várat összekötô kapocs Kerecsényi
László, aki e korban mindkét várnak kapitánya volt). Ôze a felekezetképzôdést és a
tanítványi kör kialakulását kívánja Szegedi Kis életrajzában kimutatni, ezek alapján
igyekszik ugyanis a reformáció hazai terjedésére vonatkozó következtetéseket levonni.
Hogy miért volt fogékony a délvidéki katonaság Szegedi tanaira? Mert azt hirdette,
hogy aki hisz, az üdvözül, bármilyen förtelmes életet élt is. A katonák Isten eszközei, ennek következtében lelkiismeretük megnyugodhatott, elkövetett bûneik másodlagossá
váltak. Temesvár eleste után Szegedi Wolfgang Musculus hatása alá került, mivel az zsoltárkommentárjában21 a 74. és 79. zsoltárt a török elleni aktuális háborúra vonatkoztatta (a területvédelmi gondolkodásmód Magyarországon pontosan megfelelt az adott kor
idényének).22 Ezek a nézetek Ôze szerint sokkal jobban leírták a magyar viszonyokat,
mint a korábban általános melanchthoni történetfelfogás. Az eleinte lutheránus végvári katonaság idôhöz, térhez és csoporthoz kötött apokaliptikus idôszemléletét fokozatosan felváltotta a predestináció tanításában hirdetett lehetôség: személyes kapcsolódás
Isten teremtéséhez, a történelemhez. „Itt a közösség együtt él a halállal, abban a várakozásban, mely kapcsolódik egy apokaliptikus idôsíkhoz. Bûnben és nagy megtisztulásokban, szenvedések, megaláztatások között élnek. Összedôlt a mezôgazdaság világa,
életük szakaszossá lett, hullámzóvá vált. A háború éltette, vagy pusztította a közösséget.
Az akció, amelyben az egyéni történelmi idô feléledt, a portya, vagy a támadás kivédése volt. Itt az egyéni kegyelemre szabatott a népesség gondolkodása, ez kimunkált egy
sorshitet, amelyben a sors alakított mindent. Eszerint lényegtelen momentummá vált
még a túlvilág is. A jelen ugyanis már része volt annak. A borzalom csak pillanat, az apokalipszist megelôzô idô és az azt követô krisztusi földi uralom csak a határ idôbeli két
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oldala, maga a földi lét csak kis akciók sora. Az emberi élet belefolyik ebbe a nagy egészbe, mely maga az apokaliptika. […] Az utolsó generáció kezébôl peregnek a percek.
Kicsit részesei ôk az utolsó idônek, az éternitásnak, individuális, személyre szabott mindennapi apokaliptika erôsíti meg a határterületen a hallottakat, és nem hagyja elévülni
a várakozást. Az apokaliptika egyrészt olyan felkelések ideológiája lehet, amelyben az
utolsó generáció szent népe lázad és próbálja elôrehozni a végítéletet, (1456, 1514 vagy
1570). Másrészrôl azonban inkább egy passzív, renyhe nyugalmat ad.”23
A hódoltsági reformációt Ôze a határvilág strukturális törvényszerûségeibôl, speciális lelki-szellemi igényeibôl vezeti le, s Skaricza Máté szövegét felhasználva (Szegedini
vita) összefüggésbe igyekszik hozni a protestáns, elsôsorban helvét teológiai rendszerekben rejlô válaszlehetôségeket a végváriak és a várak tágabb környékén háborús
sokkban élô katonaparasztok körébôl érkezô kihívásokkal. Ugyanezt az ötletet építette tovább Ôze egy 2007-es konferencia elôadásában immár egy másik megkerülhetetlen szerzô, Melius Juhász Péter irányába, akit „katonacsaládból származó”, a sárvári
„helyôrségi iskolát” látogató teológusként jellemez.24 Nagy kár, hogy Ôze eddig elmulasztotta bôvebben kiaknázni a Debrecen-Egervölgyi Hitvallás szövegében rejtôzô lehetôségeket elmélete alátámasztására.25
Sok pontatlan megfogalmazása és torzító általánosítása dacára (például nyakló nélkül dobálózik a „kálvinista” jelzôvel) Ôze ötletét izgalmasnak és figyelemre méltónak
tartom. Mindenképpen meggyôzôbb magyarázatot nyújt a helvét irányzat hódoltsági
terjedésére, mint a régi irodalomban favorizált „a török a puritán templombelsôt szerette” vagy „a török úgyis elrabolta a kegyszereket” típusú indoklások.
Ôze érvelésének pongyolaságaiba kapaszkodik bele ItK-beli kritikusa, Pénzes Tiborc
Szabolcs, fôleg idôrendi okokból kétségbe vonva, hogy a kettôs predestináció tanítása
felszabadító erôvel hathatott volna Szegedi Kis végvári prédikációiban. A Kálvin-szakértô Alister McGrathra hivatkozva a bíráló megjegyzi, hogy az eleve elrendelés tanítása
Kálvinnál egyrészt viszonylag késôn jelentkezett, másrészt amúgy sem játszott rendszerében központi szerepet.26 Kálvinra nézve ez biztosan igaz, nem mernék errôl a témáról vitatkozni egy oxfordi teológiaprofesszorral, de nem is Kálvin vagy Béza viszonylag
kései magyarországi hatása érdekes ebben a kérdésben.27 Ha megvizsgáljuk a magyarországi helvét teológia elsô fennmaradt (igencsak rendszertelen és eklektikus) kifejtéseit,
az 1562-es Debrecen-Egervölgyi Hitvallást vagy Melius ezzel egyidôs Arany Tamását, továbbá kátéját (RMNy 182.), végül az ezeknél valamivel rövidebb és összeszedettebb 1567-es
Debreceni (RMNy 228.) és 1570-es Csengeri Hitvallást (RMNy 278.), akkor konstatálnunk kell, hogy azokban igenis központi szerepet játszik a kettôs predestináció tanítása, és ha megengedhetô a szójáték, ezen a téren még Kálvinnál is kálvinistábbak.
A két utóbbiban ugyan csak egy-egy (bár elég részletesen kifejtô) cikk foglalkozik
az eleve elrendelés tézisével,28 az ezeknél terjedelmesebb kátéban már kiemelt, hangsúlyos helyen bukkan föl a kiválasztás témája. Bucsay Mihály, aki összességében Kálvin
Genfi Kátéját tekinti Melius (ugyan nem egyedüli és nem szolgaian másolt) legfontosabb forrásának, itt felhívja rá a figyelmet, hogy a predestináció kérdésének a tartalmi
felépítésben Melius kátéja sokkal elôkelôbb helyet szán, mint bármelyik vele párhuzamba állítható kálvini dogmatika.29 A Debrecen-Egervölgyi Hitvallásról viszont túlzás
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nélkül állítható, hogy a legtöbb hittételt a kiválasztottak (electi, vasa misericordiae)
és az elvetettek (impii, vasa irae) kettôs szembeállításában fejti ki. Az ezekben tárgyalt
kérdések felölelik a bûnbeesés, a törvény és a kegyelem, a gondviselés és a szabad akarat, a halál és a feltámadás klasszikus nagy témakörein túl a szentségeket és szentségszerû egyházi szertartásokat, az angelológiát, a szenvedés problémáját egészen a törvénytelen származás vitatott esetéig. A következô cikkek30 épülnek föl ebben a
szimmetrikus struktúrában:
[10] De lapsu.
[11] De peccato.
[14] De angelis.
[17] De verbo Dei.
[24] De impletione legis.
[34] De praedestinatione electorum ad vitam, reproborum ad interitum aeternum.
[35] Causae a priore iudicantur in Deo electionis, iustificationis, extra homines.
[36] De induratione, excaecatione, quomodo Deus dicatur decipere, peccata peccatis
punire.
[38] De providentia.
[44] De necessitatibus.
[45] De voluntate Dei.
[46] De vocatione.
[70] De clavibus.
[76] Differentia sacramentorum
[82] An non baptizati pereant?31
[89] Naturam elementorum quomodo Cypria[nus], Ambro[sius], Theophi[lactus],
Chrysost[omus] mutari dicant?
[136] De cruce.
[160] De actionibus Dei.
[172] De limbo ementito patrum, de animarum receptaculis.
[182] De morte.
[203] De resurrectione.
[228] An salventur spurii?32
Ebben a megközelítésben az a jellegzetes, hogy a legtöbb korabeli helvét szellemû hitvallástól eltérôen a reprobációra, az elvetésre ugyanakkora hangsúly esik, mint a kiválasztásra, az üdvösségre való elhívásra. Nem is annyira az electus, mint a reprobus jelzô
gyakori használata és az irgalom edényeinek a harag edényeivel való szimmetrikus és
rendkívül szemléletes szembeállítása különbözteti meg ezt a szöveget kortársaitól.
Lehet az 1562-es hitvallás szerkesztettség dolgában „amúgy vasvillával egymásra dobált
tankazal”,33 az eleve elrendelés kérdésében nem vitatható el tôle a strukturáltság és a
következetesség. A Melius-kátéval való tartalmi egybevetés alapján viszont ezt a sajátos,
talán neofita lelkesedést tükrözô predestináció-értelmezést egyértelmûen Meliusnak
kell tulajdonítanunk.
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Az egri katonák által benyújtott szöveg szellemi felmenôi között ezért nem is annyira
a genfiek után kell nyomoznunk, mert a kettôs predestináció (egyébként Ágostonnál
és Zwinglinél gyökerezô) tanítása sokkal inkább a schmalkaldeni háború és az augsburgi interim utáni teológiai krízishez, a strassburgi és a londoni (1548–1553)
emigránsgyülekezetekhez, valamint Magdeburg ekkori ostromához kötôdik.34 Már ez
a rövid felsorolás is felvillant egy lehetséges tipológiai párhuzamot, és Ôze ötletét igazolandó újra a háborús, a végvári kontextusra irányítja a figyelmet.
A kapcsolat és az irodalmi függés filológiai eszközökkel sajnos egyelôre nehezen
dokumentálható. Melius Juhász Péter és Szegedi Kis István ilyen tárgyú mûveinek közvetlen forrásai Béza hitvallása (Confessio christianae fidei, 1560), illetve az errôl koppintott Tarcal-Tordai Hitvallás (RMNy 197.)35 mellett leginkább Wolfgang Musculus,36
Pietro Martire Vermigli37 és Martin Bucer38 iratai lehettek. Ezt az irodalmat egyébként nagyon szépen együtt találjuk a Dernschwam-könyvtárban is, ahová ezek éppen
az egri vallástétellel egy idôben érkezhettek.39 A Kálvin-problematikát szándékosan
nem vonom bele ebbe a találgatásba, hisz Melius 1562-es kátéjáról, mely címlapján
hordozza ugyan Kálvin nevét, máig egymással homlokegyenest ellenkezô teológiai értékelések születnek a „fordítás” mûfaji besorolástól egészen a szkeptikus „köze sincs
hozzá” elkönyveléséig.40 A töredékesen fennmaradt, ugyancsak 1562-ben megjelent
meliusi A lélek könyve (RMNy 184.) viszont a következô 16. századi szerzôkre hivatkozik
név szerint: Brenz, Bullinger, Kálvin, Luther, Melanchthon és Musculus.41 Az óvatos
reformer Georg Moller szepességi 24-városi esperes könyvtárában is (Kálvin kivételével)
megvoltak ezek a szerzôk, a kötések tanúsága szerint mind az 1550-es évekbôl való beszerzések.42
Természetesen Szegedi Kis poszthumusz 1585-ben Bázelben megjelent dogmatikai
mûve, a Theologiae sincerae loci communes,43 ahol sok szó szerinti idézet alkalmazása mellett forrásait is megnevezi a szerzô, bôséges adalékkal szolgálhat az irodalmi összefüggés kérdéseinek eldöntéséhez, csak éppen a kettôs predestinációs tanítás megjelenésének pontos datálásához nem nyújthat közelebbi felvilágosítást. A kronológia
problémája pedig megkerülhetetlen. Melius írói munkásságának kezdetén az említett feltételezett olvasmányok közül még alig valami juthatott el Magyarországra. Az
Imre Mihály által feldolgozott 1564-es kiadású debreceni Vermigli-példány széljegyzetei44 ugyancsak izgalmas információkkal szolgálnak a hazai protokálvinista irányú
gondolkodás elterjedésére nézve, de ez az adategyüttes viszonylag kései volta miatt
pont a mi kérdésünket nem oldja meg. Még az is kiderülhet talán egyszer – Ôze Sándor
nagyobb dicsôségére –, hogy autochton kiválasztás-teológiával van dolgunk, és ez a
gondolat a magyaroknak fontosabb volt, mint strassburgi és svájci mestereiknek?
A helyzet ennél azért kedvezôbb. Fontos leszögezni, hogy Melius úgynevezett helvét
fordulata idején, mikor Skaricza beszámolója szerint talán 1558–1559-ben meggyôzte
ôt Szegedi Kis,45 egyértelmûen még csak a helvét szellemû krisztológiáról és úrvacsoratanról folyt a vita, ezeket a nézeteket osztotta már évek óta Melius debreceni paptársa
és majdani szerzôtársa, Szegedi Gergely is, s kizárólag ebben jutottak az év folyamán
egységre a kolozsvári lelkészekkel, Dávid Ferenccel és Heltai Gáspárral (RMNy 153,
155.). Melius elsô nyomtatásban megjelent önálló mûve, az 1561-es évszámot viselô
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A szent Pál apostol levelének, melyet a Kolossabelieknek írt, prédikáció szerint való magyarázatja
(RMNy 171.) így tükrözhet már bullingeri krisztológiát, de még melanchthoni predestináció-felfogást.46 A fordulat az Ôze Sándornál kiemelt érdeklôdéssel kezelt teológiai
kérdésben tehát mind a tiszántúliaknál, mind a tarcali hitvallást elfogadó tiszáninnenieknél legkorábban 1561–62-re tehetô, és semmi nyomós okunk nincs feltételezni,
hogy Szegedi Kis István ezen a téren évekkel megelôzte volna ôket, aki így korábbi
délalföldi végvári állomáshelyein nehezen hirdethetett ekkor még a svájciak számára
is vadonatúj gondolatokat.
Ôze Sándornak egy dolgot sikerült könyvében meggyôzôen bizonyítani: a határvidéknek és a transzcendens kérdéseknek, a beszûkült térnek és a kitágult idônek a szoros kapcsolatát, összefüggését. Adós maradt viszont ennek a viszonynak a pontos meghatározásával. Ôze után már senki sem vetemedhet arra, hogy a magyarországi
reformáció problematikáját a törökkérdéstôl elvonatkoztatva tárgyalja, vagy hogy a
magyar reformátusság bölcsôjét másutt keresse, mint a hódoltságban és a végvárakban, nyitott kérdés maradt azonban, hogy honnan vették üzenetük magvát ezek a hódoltsági és végvári prédikátorok, kik voltak mestereik (amikor már nem Melanchthon
szellemében prédikáltak), vagy lehetséges-e, hogy egyedül saját tapasztalataikból szûrték le a kettôs predestináció elvét középpontba állító teológiai rendszerüket, amilyen
formában az a legkorábbi fennmaradt szövegeikben elôttünk áll. Pillanatnyilag pontosan nem meghatározható, hogyan és mikor vezetett el a hazai református „magyar
vallás” útja a határtól a határtalanig.
A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás szövege a fent tárgyalt problémából kiindulva egy
általánosabb tipológiai kérdést is fölvet, az utólagos teológiai kontroll és normaérvényesítés kérdését. Bernd Moeller zenei metaforájával az 1525 elôtti német reformációt lutheri szûkmenet (Engführung) jellemezte. Moeller a Reformationstheorien címû
1995-ben összeállított vitaanyag47 társszerzôjeként szembeszáll azokkal a közkeletû vélekedésekkel, hogy Luther nézeteit kortársai valójában félreértették volna, szerinte
épp ellenkezôleg: 1525 elôtt a reformáció minden irányzata Luther hatása alatt és ôt
támogatva vett részt a középkori eszmerendszer lebontásában. Dorothea Wendebourg
vitatézise ezzel szemben így hangzik: a reformáció egységét csak az ellenfelek ítélete,
elsôsorban a tridenti zsinat utólag hozta létre. Berndt Hamm viszont mindkettôjükkel szemben az egység helyett a koherenciát hangsúlyozza.
A szûkmenet-tágmenet problémának sajátos, egyben a régióra nézve tipikus változata merül fel több magyarországi reformátor életrajzának és teológiai besorolásának
vizsgálatakor. A kérdés egészen hasonlóan jelentkezik a magyarországi reformációban: az 1520-as években a lutheri, az 1540-es években a melanchthoni, az 1560-as években pedig a kálvini hatások szempontjából. Ugyanilyen folyamatnak lehetünk tanúi
évtizedekkel késôbb is az antitrinitárius Erdély vonatkozásában.
A jelenséget legegyszerûbb a Melius elôtti nemzedéket képviselô Conrad Cordatus
példáján bemutatnom: Cordatus budai prédikátorra valószínûleg olvasmányai révén,
talán 1521-tôl kezdve hatottak a reformáció eszméi. 1524-ben fényes gyülekezet elôtt,
a királyi pár jelenlétében prédikált „a pápa és a bíborosok ellen”, aminek következtében
menekülnie kellett, nevét pár héttel késôbb már a wittenbergi egyetem anyakönyvében
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találjuk (a következô években újra és újra megfordul Magyarországon is, Wittenbergben is, ahol Luther közeli, bizalmas munkatársa és Melanchthon keresztkomája lesz,
mozgalmas életét a brandenburgi Stendal lutheránus szuperintendenseként fejezi be).
A szakirodalom források hiányában elôszeretettel vetít idôben vissza késôbbi adatokat
és állapotokat, így lesz Cordatusból még a Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon 2004-es
szócikkében is „1517-ben Körmöcbányán luth. lelkész” (II, 70), ennek ellenére nem
állíthatjuk, hogy Cordatus 1524-ben Budán „lutheri szellemben” prédikált volna, legfeljebb úgy fogalmazhatunk, pontosabb teológiai besorolás és minôsítés nélkül, hogy
egyházkritikus, feltehetôleg reformátori röpiratok hatására fogant beszédet tartott. Az
indokolatlan visszavetítés ugyan idônként nemcsak a szakirodalom, hanem maga a vizsgált személy késôbbi emlékezetének rovására is írandó, de a kérdés ettôl kérdés marad:
mit érthettek reformátoraink a sokat emlegetett „evangéliumon”, azaz az új tanításon,
mielôtt közvetlen kapcsolatba kerülhettek volna a wittenbergi, zürichi, bázeli vagy genfi
teológiával? Egzakt válasz erre egyik esetben sem adható, mert sokszor szövegszerûen
kimutatható az emlékezet utólagos kozmetikázó hatása. Mégsem elég belenyugodnunk
az ellenfelek sommás ítéletébe: „lutherista” vagy „szakramentárius”!
A teológiai minôsítésre vonatkozó kérdés a legtöbb esetben természetesen nem
megválaszolható. Néhány személynél azonban rendelkezésünkre állnak „Wittenberg
elôtti” vagy a „helvét fordulat ihlette” szövegek is, és éppen ezek aprólékos vizsgálata
segít kitölteni a források hézagait. Az életrajzok párhuzamosságában nem annyira a
közös földrajzi elemek vagy a karrierek ívének hasonlósága izgalmas, hanem a személyek teológiai besorolásának problémái, akik rendszerint a saját szakállukra próbálkoztak városuk reformálásával, s éppen az ebbôl támadt (részben politikai) konfliktusok ûzték ôket el hazájukból. Kérdés viszont, mennyiben voltak ezek az istentiszteleti
reformok, ezek a korai törekvések lutheriek vagy kálviniak. Éppen az segít viszont az
általánosítások és az utólagos heroizáló igyekezet függönye mögé nézni, hogy e térben
és idôben közeli életrajzokat párhuzamosan olvassuk, a hiányzó motívumokat egymásból kiegészítve. Az elemzések egy bizonyos konvergenciamodellt rajzolnak ki,
melyben a tágmenet fokozatosan szûkül, a vadhajtások lenyesôdnek, a zûrzavar rendezôdik, s mindez a növekvô teológiai kontrollnak és visszacsatolásnak köszönhetôen.
A kálvini tanítást és a Második Helvét Hitvallást az 1567-es debreceni zsinat tette kötelezô normává a tiszántúli református egyházkerületben. Az ezt megelôzôen született eklektikusabb, még a tájékozódó tágmenet jegyében fogalmazódott teológiai szövegek kiszorultak a használatból, illetve utólag átértelmezôdtek. Hála a debreceni
nyomda 1560-tól kezdve folyamatos mûködésének, ezek a korai mûvek, mint a Debrecen-Egervölgyi Hitvallás is, mégsem vesztek el számunkra, hanem beszédesen tanúskodnak arról az átmeneti korszakról, amikor Melius sajátos rendszerbe igyekezett
illeszteni a különbözô olvasmányaiból vett gondolatokat, amikor a kétszeres predestináció tanítása kínált elementáris erejû választ a legkülönfélébb vitakérdésekre.
Szerencsére fennmaradt néhány szövegünk a „lutheránus” Wolfgang Schusteltôl,
melyekben még nem egészen lutheri módon érvel,48 a „melanchthoniánus” Dévaitól
és Honterustól, melyekben olykor Melanchthontól idegen tételeket is fejtegetnek,49
végül a „kálvinista” Meliustól is több nyomtatvány, melyek – akár tetszik ez az utókor-
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nak, akár nem – árnyaltan mutatják, miként tanított „Péter pápa” az 1567-es szûkmenetet megelôzô években.
A Debrecen-Egervölgyi Hitvallást Bod Péter a confessio pulcherrima minôsítéssel illette.50 Mivel ezt a jelzôt a mû nyilvánvalóan nem nyelvi vagy kompozíciós kvalitásai révén
érdemli ki, az a benyomásom, hogy az 1562-es hitvallásnak e pálmát a filológus Bod
Péter nyújtotta, akit a tanfejlôdésnek nem a végeredménye, hanem a folyamata izgatott. A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás szövege még sok titkot és szépséget rejteget azok
számára, akiket érdekel a „magyar kálvinizmus” genezise.
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