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A Martonfalvi-tanítványok és a református pietizmus 
szellemi horizontja 

Czeglédi István Kassa lelkészeként és az iskola rektoraként 1668-ban filozó-
fiát és teológiát oktató mestert kért Apafi fejedelemtől, majd Teleki Mihály-
tól, kísérlete azonban kevés sikerrel járt.1 A debreceni iskolai törvények beve-
zetését követően a történelmi szituációt kihasználva Komáromi Csipkés 
György és Dobozi István válogatott lelkipásztori gárdát toboroztak: menedé-
ket nyújtottak a váradi puri tán tanárok és diákok közösségének (Martonfalvi 
Tóth Györgynek és olyan diákoknak, mint Szilágyi Tönkő Márton), majd a 
gyászévtized idején a kassai, jobbára ortodox lelkipásztoroknak (Kabai Bo-
dor Gellért, Felvinczi Sándor és Lisznyai Kovács Pál). A két csoport látható-
lag megtalálta a közös hangot a várossal: ismerve a papmarasztás intézmé-
nyét, kiemelt jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy halálukig itt mun-
kálkodtak, a disputációk ajánlásaiban együtt említették őket. 

Az eszmetörténeti definíciók szerint a kassaiak az ortodox, biblikus ke-
gyesség hordozói, a váradiak a puritánabb, személyes kegyesség megélését 
hirdetők közé tartoztak. A szellemi-lelki kapcsolópontot köztük az enciklo-
pédikus tudású, hihetetlen munkabírású Komáromi Csipkés György és a bé-
kés természetű idős Köleséri Sámuel jelentette, elsősorban egyházkormány-
zói szerepüket tekintve. Komáromi Csipkés a debreceni kollégium tanítója-
ként rendszerezte és megújította az iskola törvényeit, lelkipásztorként pedig 
több mint 13 éven át (1664-1677) készítette a zsinati jegyzőkönyveket, kine-
vezés nélkül nótáriusa volt a debreceni egyházmegyének.2 Köleséri a Nógrá-
di püspök halála utáni debreceni partiális zsinaton (1681 októberében) igye-
kezett lecsillapítani a felkorbácsolt indulatokat. Az egy kézben összpontosu-
ló hatalmi erő ellen felszólalt egyháziakat pedig csak a debreceni esperesség 
jogán mint nótárius igazgatta.3 

Püspökséget, hatalmi tisztet egyikőjük sem vállalt, más vezetői tisztséget 
felelősséggel, hűséggel töltöttek be. Mindketten önálló szellemi vonalat kép-
viseltek, de mégsem a teológiai felfogásuk, filozófiai érdeklődésük, hanem a 
biblicitást és a személyes hitéletet, az életszentség gyakorlását hangsúlyozó 
kegyességük az, ami jellegadóan fontos: közvetítő, békéltető, paraklétoszi 
szerepük létfontosságú a debreceni mentalitás kialakulásában. A szakiroda-
lom ezt a kegyességi formát református pietizmusnak nevezi.4 
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A történeti körülmények és a vezetők körültekintő döntései következtében 
válhatott Debrecen az ország iskolájává. Az érték megőrzésének egyszeri pil-
lanatával tudtak élni a lelki és politikai vezetők: a város biztosította a lelki-
pásztoroknak a fizetést, a lakást és javadalmazást, megszervezte a diákétkez-
tetést, a publicus praeceptorok fizetését. A váradi iskola csatlakozása után 
ugrásszerűen megnőtt a diákság létszáma, és a hely- és ellátáshiányban szű-
kölködő kollégium létszükségleteit teremtette meg a professzor szorgos 
munkája. Apafi fejedelem ragaszkodott váradi tanárához, „ama hires 
Gamálielhez": a Martonfalvi Tóth György vezette debreceni iskolát és taná-
rait ezért is támogatta. A fejedelem kősó-alapítványi javadalmából jött létre 
és állt fenn Martonfalvi professzor harmadik tanári tanszéke (1660), ebből 
építették ki a kollégiumot mai formájára (1668), és a fejedelem által létre-
hozott bursa sacra jövedelmeiből (1666) támogatták a peregrináló diákok 
külföldi tanulmányait a peregrinatio decennalis legnehezebb éveiben.5 A tá-
mogatást a neves debreceni tanár maga járta ki a fejedelemnél, és ritka mó-
don „megnemesítette" őt Apafi, a város pedig egyedülálló módon „perpe-
tuus professor«-ának választotta (1664).6 

Az iskolateremtő professzor halálát követően Szilágyi Tönkő Márton szá-
mára is meghosszabbította Apafi Mihály a tanári javadalmak folyósítását, 
egy ízben pedig, 1681 szeptemberében, személyesen is végighallgatta a pro-
fesszor egyik óráját, majd megajándékozta őt. A kortársak meghatározása 
szerinti „hosszan tartó boldogtalan időkben" (1657-1692) Apafi Mihály lehe-
tőségeihez mérten mindvégig, a Nógrádi Mátyás révén kivívott cameratum 
benefíciumtól haláláig gondot viselt a debreceni scholáról, és a protestáns 
patronátus a hivatalos támogatás megszűntén túl (1690) is, kurtított formá-
ban, de tovább élt (sóalapítvány 1675-1705/1715), nem fejedelmi, hanem ma-
gisztrátusi szinten.7 

A Nógrádi Mátyás püspök halálára megjelentetett Parentatio lugubris kötet-
ben (Debrecen, 1681) Börömfi János, balkányi lelkipásztor verse együtt emlí-
tette az elhunyttal Kabai Bodor Gellért debreceni lelkipásztort és Martonfalvi 
Tóth György kollégiumi professzort, mivel egyazon évben következett be 
haláluk. Az egykori debreceni püspök még maga is szerzett verset tanár 
kollégájának halálára, és nemsokára ő is követte. A Lamentum metricum című 
halotti verseket tartalmazó kötetben a XVII. század végi református értelmi-
ség színe-java búcsúzott a hosszú betegeskedés után az élők sorából távozott 
Martonfalvi professzortól.8 Debrecenben egy nemzedék hirtelen cserélődött 
le. A lelki támaszait ilyen gyors egymásutánban elvesztő korabeli ember 
érzelmi válságát szemlélteti a korabeli prédikációk vészterhes hangja.9 „Most 
már micsodák vagyunk, mihelt lészünk, majd mindgyárt fel-magzunk, őszü-
lünk, és halni készülünk, alig esmérszik a nyár a téltől" - prédikálta Komá-
romi Csipkés.10 
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A debreceni iskola felvirágzásának nagy korszakát, a Martonfalvi profesz-
szor nevével fémjelzett, 1660-81 közti időintervallumot szeretnénk az aláb-
biakban górcső alá venni, sok évtized szellemi életének meghatározó voná-
sait bemutatni. A tanulmány Balogh István XVIII-XIX. századi debreceni 
mentalitásról írt tanulmányának XVII. századi előtörténetét kívánja defi-
niálni.11 

I. „Ama Tudós Gamaliel": Martonfalvi Tóth Györgyről már több kisebb tanul-
mány látott napvilágot, de jelentőségéhez illő monográfia még nem készült 
róla.12 Ezúton nem is a gazdasági háttérről szükséges szólni, hanem az isko-
lateremtő tanár személyiségéről, akinek köszönhetően a diákok a debreceni 
kollégiumban tanultak, és peregrinációjuk idején kivétel nélkül neki ajánlot-
ták első helyen disputációjukat. Közkedveltségét mutatja, hogy két jegyzetét, 
a Tanító és Cáfoló Theológiát (1679) és a Szent Históriát (1681) a diákság saját 
pénzén (coetus) adta ki. Utóbbi posztumusz művé t - mely Severus Sulpitius 
Sacra Históriájának kibővítése - magyarul is előadta a diákságnak. A magyar 
nyelvű oktatás a kollégiumban még jó száz évig unicumnak számított, még 
az egymás közti társalgás nyelve is obligát módon a latin volt. Annak ellené-
re, hogy a homiletikát magyarul is oktatta, alig maradt fenn tőle magyar 
nyelvű munka: csupán a Medulla első részének részletes exegézise, Veni 
mecum (Debrecen, 1662) címen a sárospataki könyvtár kézirattárában, illetve 
egy prédikációjának második kiadása Debreceni Ember Pál Szent Siklusának 
mellékleteként ismert ma is.13 

A Szilágyi Tönkő Márton által megjelentetett Szent História c ímű művének 
előszava plauzibilis képet ad róla. Már a címben „Nagy" Martonfalvi 
Györgynek nevezte volt tanárát és kollégáját, halotti búcsúztatását fautorá-
nak, Teleki Mihálynak a kérésére készítette el. A fejedelem mindenese „assis-
tentiájával bújdosott ki az Akadémiákba", ő támogatta később is patrocí-
niumával, alapítványokkal a kollégiumot. Az Apafi fejedelem mögött álló 
„szürke eminenciás" intézte a kuruc kor politikai lépéseinek sorát is, ő adott 
szállást a bujdosóknak, segítségével nyomtattak ki Kolozsvárt megannyi lel-
ki vigaszt nyújtó könyvet: politikai és művelődésszervező, mecénási tevé-
kenységének lenyomatát őrzi számtalan emlék a korban.14 Szilágyi Tönkő, az 
erdélyi diák, Teleki Mihályt a már számára lefoglalt, állandósult bibliai pár-
ral, Abdiással azonosította.15 

Martonfalvi életrajzából az ajánlás elkészítője hangsúlyozottan két szem-
pontot részesített előnyben: tanári életművét és a hiteles keresztyén életet. 
Sem a franekeri teológiai doktorátust, sem a hazai, presbitériumról szóló dis-
putációkat nem emelte ki, elsőként azt méltatta, hogy Ramus Logicá)át és 
Amesius Medidláját minden művében népszerűsítette, Váradon és Debrecen-
ben egyaránt. Martonfalvi Tóth György a logika, retorika, biblikateológia és 
a görög professzora volt, de munkásságából más korabeli szerzők is a fent 
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említett utóbbi művet tartották hangsúlyosnak. Amesius Medulláját magya-
rázó előadásainak kéziratos másolataiból több helyütt őriznek könyvtáraink 
példányokat, idézettsége felülmúl minden más könyvet a kor teológiai iro-
dalmában.16 A tiszta beszéd és a helyes gondolkodás Istenről a keresztyéni 
életre nevel - tartotta a puritán közgondolkodás Perkins, majd Amesius óta.17 

Az igaz hit és a keresztyén élet a vallásos ember életvezetésének két sarok-
köve. 

Eletében, halálában a kegyes, istenfélő ember példaképe volt Martonfalvi 
Tóth György: „vala egy emlékezetes és ritka példájú hattyúja Debrecen váro-
sának-is, s' abban a' Collegiumnak, sőt az egész Magyar Sionnak" (3v). A zsi-
dó-magyar sorspárhuzam képei, a magyar Sion-magyar Izrael analógiái 
egyetemes történeti kontextusba emelik a kollégiumi professzor szerepét. 
A parentáló retorikai pozíció megteremtette azt az allegorikus képsort, 
amelynek révén a tanári szerepkör leírható: az ókor óta használt hattyú-alle-
gória kilenc elemét a posztumusz mű ilyen jellege is indukálta.18 A hattyú-
kép párhuzamai közé tartoznak a genius loci szerepének kijelölő meghatáro-
zásai. A „tengerek között lakik" kifejezés vonatkozása igen érdekes, mint-
hogy folyókra szabva adta elő Szilágyi Tönkő mestere életútját: a Köröstől 
(Várad) a Vágón, Oderán át (Németalföld) az Albisig (Albion óceánja), sőt a 
Tóczóig. A „kies helyen lakik" szerkezet pedig már csak a „magyar Izrael" 
analógiája. 

A lelkiségére utaló jegyekről (szelíd, békés, szép, okosan él, azaz békessé-
ges tűrésű) tanúskodnak a korabeli források is: a diákmozgalmak az ő tanár-
sága idején elültek, vitatkozásra nem volt rávehető, kiengesztelte az ellen-
tétes nézeten lévőket is.19 Mondásait, aforizmáit tanítványai személyes élet-
eszményként vitték magukkal a kollégiumból.20 A halála előtt tett biblikus ki-
jelentése is - melyet Szilágyi Tönkő Márton őrzött meg a Szent Históriában -
a személyiségnek ezt az oldalát villantja fel: „Si Divinae Majestati piaceret, 
mihi et vivere et mori para tum esset" (3v). Az ajánlólevél - stílusa, szerkeze-
te, megcélzott praxisa alapján - rokonságba állítható a Czeglédi Istvánról, id. 
Köleséri Sámuel készítette Sión vára című kötet ajánlólevelével. A magyar élő-
beszédek preliminariák, nem a latin „vita" műfajához tartoznak - mint a 
Skaricza Máté-féle Szegedi Kis István- vagy a Bèze-féle Kálvin-életrajz, bár ez 
utóbbiak hatása is nyomon követhető rajtuk - , és sajnálatra méltó módon az 
előkészületben lévő latin nyelvű életrajz csak terv maradt. 

Szellemiségét érzékeltetik az olyan kifejezések, mint békés, ereje a szár-
nyaiban van, vagyis a mentális képességeiben, ami az ég felé emeli. Az előb-
bi jelző ellenpárjának a leírás a sast jelöli meg az „Orthodoxia ellenségiként", 
kimondatlanul is a Habsburg címerállatra utalva: az ortodoxia itt az igazhi-
tű keresztyén ember kifejezője. Érdemes összehasonlítani ezt a fogalmat a 
könyv elé írt versek ortodoxia-meghatározásaival. Míg Köleséri Sámuel a pu -
ritán példák közt helyezte el: „Sok szép tudós elmét szült ez a Saeculum [...]. 
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Illyenek valának: Medgyesi, Tolnai, [...] Apáczai, [...] Nagy Martonfalvi." 
Szenczi A. Pál Emlékezetnek oszlopa című verse - értékelve az Amesius gondo-
latainak terjesztését - pontosan az ellenkező oldalról közelítette meg: „Nagy 
Amesiusnak igaz professera, Orthodoxiának hatalmas Tu tora." A Tanító és 
Cáfoló Teológia elé írt köszöntőversek is hasonló képet mutatnak. Kabai Bodor 
Gellért a munkát Szegedi Kis István Lórija és Geleji Katona Praeconiuma pár-
jaként ortodox hagyományba illeszti be, „Három csillaga a Magyar Nemzet-
nek" névvel illetve azokat, miközben a KO-hoz szóló rész éppen Apáczai 
Encyclopaediajára hivatkozik. Szilágyi Tönkő pedig a hasznosság szempontjá-
ból („Magyar köntösben öltözteté Amesiust") ítélte meg professzora sze-
repét. 

A sematikus kép (puritán puritánt látott benne, ortodox ortodox gondolko-
zásút) túl egyszerű feloldása volna a Pál apostoli, tanítói attitűdről tett vallo-
másnak („zsidónak zsidó lettem" stb. lKor 9:20). A versek egyik része a tu-
dós újító elmék sorában becsülte nagyra a tanár életművét, mások pedig a hit 
és az alkalmazás kérdésében. A kettő két oldala ugyanazon személyiségnek 
egyrészt, másrészt minthogy Köleséri is másutt ortodoxként definiálta saját 
pozícióját, egyértelműnek látszik, hogy a szó az igazhitűség jelzője, tehát az 
igaz Ecclesiához tartozó, az üdvözítő vallást igaz hívő módjára valló keresz-
tyén ember jelölője. Ez pedig nem feltétlenül esik egybe a XIX. századi egy-
háztörténet eszmetörténeti megközelítésű ortodoxia-értelmezésével. Veres-
egyházi Tamás - a későbbi debreceni püspök, volt Martonfalvi-diák - dispu-
tációjában a két fenti értékelés összekapcsolódott: „a magyarországi hittu-
dósok között ő a sas, a kegyesség szigorú gyakorlója, tanításával és életével 
egyaránt teológus".21 

II. A „Tanítványi Catalogusok": Van még egy fogalom az allegóriák sorában, 
ami külön figyelmet érdemel: a hattyú tenyésző képességének említése a pro-
fesszor metaforikus termékenységére, több ezer lelki és szellemi gyermekére 
utalt: ahogy azt Szilágyi Tönkő megfogalmazta, nem volt „sibisoli" ember. 
Az ajánlólevél második része az ékes bizonyíték erre: ez a kollégiumi diák-
ság maecenatúrájához nagyon fontos adalékokat tartalmazó katalógusokat 
tartalmazza.22 Valóságos tudós-nemzedéket nevelt ki a debreceni tanár: a ko-
ra újkori magyar oktatás történetében kiemelkedően magas ebben a korszak-
ban a disszertációt megvédett , doktori fokozatot szerzett diákok száma (Dió-
szegi Kiss István, Karcagújszállási Márton, ifj. Köleséri Sámuel, Szentpéteri 
István), több nagy püspök (Diószegi Kiss István, Szilágyi Tönkő Márton, Ko-
csi Csergő János, Veresegyházi Tamás, ifj. Rápóti Pap Mihály, Hodosi Sámu-
el), és egy tucat esperes került ki a fenti diáknévsorból.23 Ez a 80 főt számlá-
ló névsor csupán azok nevét rögzítette a 20 év alatt a kollégiumban végzett 
több mint 800 főből, akikhez Martonfalvi „a tanítói relatióját szorossan szen-
tül megtartotta". így például itt nem szerepel az orvosi doktorátust szerzett 
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Debreceni Király István (Halle, 1667), és a névsor más esetben is hasonlóan 
bővíthető a kollégiumi adattárak alapján. A személyesen támogatottak közül 
mintegy 40 főt ismer az irodalomtörténet-írás, és a felétől maradtak fenn 
munkák, ugyanakkor már 1681-ben többen (16%) fiatalon elhaltak. 

Az eszmetörténeti kategóriák hagyományos értelmezése szerint nagyon 
változatos képet kapunk. Ortodox (Diószegi Kiss István, Kabai Bodor Gel-
lért, Felvinczi Sándor, Gyulai Mihály, Debreceni Fóris István, Szentpéteri Ist-
ván), puritán (Szilágyi Tönkő Márton, Drégelypalánki János), coccejánus 
(Hunyadi Pál, Almási Mihály, Nagyari József, Debreceni Ember Pál) és carte-
siánus (Apáti Madár Miklós) irányba tartozó diákot egyaránt találunk. A ta-
nítási-nevelési igényesség és hiteles tanári mintakép megengedi a sokszínű-
séget: a jól elsajátított tananyag és a hangsúlyozott keresztyén életvezetés 
eredményeképp a kiváló tanulók a szabad alkotás, gondolkodás lehetőségét 
nyerték jutalmul. A hiteles keresztyéni magatartást évente felülvizsgálták a 
professzorok és eltávolították azt, aki ennek nem felelt meg; a legjobb diákok 
pedig külföldön tanulhattak. A külföldről hazahozott tudásról és a hagyomá-
nyokhoz való húségről nyilatkozatot kellett tenniük.24 

Már a XVII. század elejétől a végzős diák tehetségéhez, erkölcsi magatartá-
sához, mentalitásához és a fogadó közösség lelki igényeihez mérten osztot-
ták ki a rectoriákat.25 A rektorok kiválasztásához hasonló körültekintéssel je-
lölték ki a kollégiumi publicus praeceptorokat és szeniorokat. A listán 18-18 
név szerepel, akik valamikor viselték bármelyik tisztséget. A névsor nem tel-
jes, olyan jeles személyek maradtak ki, mint Debreceni Ember Pál, Rápóti 
Pap Mihály vagy Apáti Madár Miklós. Láthatóan a köztanítók nevét rögzítő 
listának csak 1660-1675 közti része volt Szilágyi Tönkő kezénél, a maradék 
mintegy 30 fő ezért nem szerepel nála. A szeniorok szerepe az általános er-
kölcsi, magatartásbeli és tudásbeli képességeknek való megfelelés mellett 
azért is fontos, mert 1658 óta, külön kinevezés nélkül ők látták el a könyvtá-
rosi tisztet is.26 A lelkipásztori helyekről az esperes, a kollégium rektora és a 
zsinat intézkedett. A katalógus tanítványi köréből többen lettek debreceni lel-
készek, ami azt jelzi, tudásuk és lelkiségük is akceptálható volt a debreceni 
gyülekezet számára.27 

A Martonfalvi-diákok hűséggel álltak helyt a nemzeti és vallási küzdelmek 
idején is. Többeket beidéztek közülük a pozsonyi vésztörvényszék elé és meg 
is hurcolták őket gályarabként (Kocsi Csergő Bálint, Köpeczi Balázs, Tatai Sá-
muel). Egyikük, Kocsi Csergő Bálint később megírta szenvedéstörténetüket 
és hitvallásukat a Kősziklán épült ház ostroma címmel, amelyet elsőként Debre-
ceni Ember Pál, Martonfalvi György veje, adott ki História ecclesiae reformatae 
című művében (Utrecht, 1728). A gályarab prédikátor testvére, Kocsi Csergő 
János debreceni tanársága idején hitvitázó iratot adott ki magyarul és latinul 
egyaránt (Malleus XV. dilemmatum. Debrecen, 1704), és ekkortájt nézte át a 
megjelenés alatt álló említett egyháztörténetet Ember Pál kérésére. Másokat 
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a radnóti zsinat (1673) előtt kényszerítettek tanaik visszavonására (Hunyadi 
András, Almási Mihály Bölcskei Mihály), megint mások tevékeny részt vál-
laltak a kuruc kor politikai eseményeiben (Tolnai Szabó Mihály: Szent had, 
Nagyari József: Tábori prédikációk). A tanultakhoz és megtapasztaltakhoz, szel-
lemi és lelki történésekhez a végsőkig ragaszkodó lelkület valamennyiük 
életútjában tetten érhető. 

A családi kapcsolatok hálózata is figyelemre méltó képet mutat. Mar-
tonfalvi György lányait egykori tanítványai vették el (Debreceni Ember Pál 
és Bélteki János), ide járt a kassai prédikátor, Czeglédi István rokonsága (fia, 
Czeglédi Pál és nevelt fiának, id. Köleséri Sámuelnek a fia és veje, Hodosi Sá-
muel). Az elődök közül diákja volt Debrecen első püspökének, Melius Juhász 
Péternek az unokája (Apáti Madár Miklós), az elkövetkezendők közül Szőnyi 
Benjámin (Vecsei M. István) és a festő, Mányoki Ádám nagyapja (Mányoki 
János). A kollégiumhoz kötődő kapcsolathálónak másik jele, hogy a Rákóczi-
szabadságharc idején feldúlt kollégiumi könyvtár számára a régi diákok, pe-
regrinusok közül is többen adományozták könyveiket (Veresegyházi Tamás 
1716, Kecskeméti S. János 1723, Apáti Madár Miklós 1717-1724, ifj. Rápóti 
Pap Mihály 1726).28 Az előkelő névsor ékes mintapéldája a tudományos és 
lelki tradíciók folyamatosságának. 

Különleges időszak volt ez a debreceni és a nemzeti iskolakultúra történe-
tében is. A város iskolája ekkor vált az ország iskolájává, részint a meg-
növekedett diáklétszám miatt (1660 előtt 20-25 fő/év; 1660 után 100 fő/év) , 
másrészt a felekezeti küzdelmek politikai támogatottsága folytán több neves 
kollégium helyzete lehetetlenült el (1660 Várad, 1666 Pápa, 1672-1682 Sáros-
patak). A debreceni nyomdatörténet (1561-1705) is ekkor élte virágkorát: bár 
a Rosnyai János vezetése alatti nyomtatványok színvonala (1677-1682) a kas-
sai, pataki, egyéb nyomdákhoz képest csak relatív fogalom. Ugyanakkor a cí-
visváros tudományosságának nagy eredménye, hogy ebben a korban a ki-
adott könyveknek a 75%-a magyar nyelvű (1681-1690, 43 magyar; 15 latin). 
Az 1660-1705 között fennmaradt 72 db debreceni kiadású könyv 226 közül 
(30%), tudomásunk van további 34 debreceni editióról. A századvég egyházi 
jellegű kiadványainak mintegy a felét a debreceni nyomda adta ki.29 

III. Mecenatúra: A XVII. század végének ez az időszaka tudományos és világ-
nézeti szempontból is határ: a puritán prédikációs- és népkönyvek dömping-
szerű telítettségének a szellemi zárópontja (politikai okokból nem kaptak te-
ret a „csendes ellenreformáció" korszakában), ebből következően átalakult a 
prédikációs metódus, elmélkedések vették át újra a központi helyet, az ed-
digi szellemi irányzatok rendszerezett, letisztult formában egy munkán belül 
jelentkeztek (lásd Hermányi Dienes vagy Verestói György prédikációit). 
Érdekes volna megvizsgálni, miként alakulnak át a puritán és a középkori 
misztikus vagy ájtatossági művek olvasási szokásai az ún. korai (1690 előtti) 
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pietista korszakban.30 Másrészt megváltozott a peregrináció iránya: az eddi-
gi németalföldi orientáció és angliai orientáció (1622-) helyét átvették a né-
metországi pietista központok (Jéna 1682-, Genf 1685-, Halle 1690-, Altdorf 
1692-). Az 1660-1681 közötti időszak a századvégi egyházi kultúra egyik 
meghatározó szakasza, a századvégi puritanizmus tiszántúli történetének 
egyetlen jelentős korszaka, a debreceni illustre collegium fénykora, a tudo-
mányos és irodalmi téren egyaránt kiemelkedő szintet nyújtó Martonfalvi-
iskola kora (1660-1681). 

A város történetében ez az intervallum megfelel idős Dobozi István korsza-
kának (1657-1679), a tiszántúli egyházkerület esetében hasonló módon, Nóg-
rádi-korszakról beszélhetünk (1665-1681). A ritka szerencsés egybeesés kü-
lönleges vezetői lehetőségeket, összehangolt kultúrpolitikai lépéseket ered-
ményezett. Idős Dobozi István 1657-1679 között töltötte be hétszer a főbírói 
tisztet és volt élete végéig a nagytanács tagja, tárgyalt a várost sarcoló török 
pasával (Szejdi), német zsoldosvezérrel (Strassoldo) és a bujdosókkal (Apafi 
támogatásával). Méltán választották meg több ízben is a legmagasabb városi 
tisztségre: vezetői és tárgyalóképességére igen nagy szükség volt ilyen vész-
terhes időkben. Mindamellett mélyen vallásos, kegyes ember volt, ennek kö-
szönhetően igazán gazdag mecénási tevékenységet fejtett ki akkor, mikor 
emberi számítások szerint erre a legkevesebb lehetőség mutatkozott. 

Első intézkedése a fatális évhez kötődik: 1657-ben ő szerelte le a lázadó, 
fegyverre kapott és elszökött diákságot. Komáromi Csipkés Györgyöt bízta 
meg az új törvények megszerkesztésével, melyeket a tanár a heidelbergi sza-
bályzaton alapuló sárospataki 1621-es iskolai törvények nyomán el is készí-
tett. 1704-ig nem is kellett azt módosítani. Ekkor hasonló politikai térben tet-
te meg a megfelelő lépéseket ifjú Komáromi Csipkés György főbíró idején a 
legifjabb Dobozi István (ún. Dobozi-lex), és állította fel ezenkívül a kollégium 
negyedik tanszékét (később Maróthi és Hatvani is itt tanított). Az iskola élet-
feltételeinek megteremtése legalább annyira Apafi fejedelem és Teleki Mi-
hály, mint amennyire Dobozi főbíró nevéhez fűződik. 

A fejedelmi alapítványok mellett a város vállalt jelentős részt az Oskola tá-
mogatásában. Vonatkozott ez a tanárok, a szeniorok, köztanítók fizetésére, a 
diákság étkezésének megszervezésére és sok más apró dologi tényezőre.31 

Vitás kérdésekben (például 1656-os diáklázadás) a tanács feljebbvalóként in-
tézkedett, és fordított esetben a kollégium sietett a város segítségére (például 
a városi tűzesetek olyan félelmet okoztak 1640-ben és 1656-ban, hogy a temp-
lom helyett az utcán tartották az istentiszteletet a körzetenként kirendelt 
diákok).32 

A neves debreceni főbíró nemcsak a szükséget szenvedő tanintézményt tá-
mogatta. A papválasztás, papmarasztás jogai ugyan nem őt illették, de a sze-
mélyi feltételek megteremtéséből rá is hárult feladat. Az állandó kapcsolat-
tartás egyik helye a tanács volt, melynek az iskola rektora és a város lelki-
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pásztorai is tagjai voltak. A vezetők között bizonyos idő elteltével megkép-
ződtek az informális kapcsolatrendszer hálói is: elég csak a Dobozi és a Ko-
máromi Csipkés család közti házassági kötelékre vagy a Köleséri famíliával 
való baráti, testvéri kapcsolatra gondolni. A főbíró patronálta az elárvult Dió-
szegi Kis Istvánt a debreceni kántori állás megszerzésében, és az öreg diák 
külföldi egyetemre juttatásában.33 A formális szervezeti szintek nem váltak el 
élesen egymástól: Nagy Martonfalvi Györgynek elszegényedett fia 1714-ben 
segítségért fordult a debreceni tanácshoz, betevő falat híján. A város nem uta-
sította el: 25 magyar forintot és 5 köböl búzát rendelt ki számára.34 

A lelkipásztorok támogatása több színtéren is érvényesült Dobozi politiká-
jában. Esett már szó a Martonfalvi-tanítványok összegyűjtéséről (váradi és 
kassai iskola), akiket részint tanárnak, részint lelkésznek hívtak meg Debre-
cenbe. A hasonló kegyességi attitűd meghatározó jellegét bizonyítja, hogy 
Martonfalvi egyik neves tanítványát, majd vejét, Debreceni Ember Pált a vá-
ros többször hívta meg papjának. Sokadik sikertelen kísérlet után 1704-ben a 
legifjabb Dobozi István külön neki állította fel a negyedik lelkészi állást, az 
Ispotályban. Bár a nyomorúságos körülmények, az állandó létbizonytalanság 
hatására egyháztörténészünk egy éven belül megvált a hivatalától, az eset jól 
példázza, milyen nagy szerepet tulajdonítottak a korban a hasonló mentali-
tásnak. 

Az idős Dobozi ércnél maradóbb életművének jelentős fejezete a könyvki-
adás támogatása. Nem is beszélve a korabeli debreceni származású kegyes-
ségi könyvekről és tankönyvekről, Komáromi Csipkéstől Martonfalvin át 
idős Köleséri műveiig, melyekből több előszó tanúsítja a főbíró ösztönző sza-
vát. Biztatásának köszönhetően fogott neki Debrecen történetének megírásá-
hoz Bartha Boldizsár, felhasználva munkájához a tanács - azóta elpusztult -
jegyzőkönyveit. Debrecenben jelentette meg Szőnyi Nagy István a korban 
egyedülálló Gusztáv Adolf-mithizációt tartalmazó Kegyes vitéz (Debrecen, 
1675) című munkáját , és a gályarabságot megjárt Csúzi Cseh Jakab a Lelki böl-
csességre tanító oskoláját (Debrecen, 1680). A főbíró fia, legifjabb Dobozi István 
folytatta apja munkáját, Debreceni Ember Pált biztatta egyháztörténetének 
megírására: nem rajta múlt, hogy csak jóval megkésve és külföldön jelent 
meg a História ecclesiae reformatae. 

A Dobozi-korszakhoz hasonló módon meghatározó volt Debrecen és az 
egész régió életében Nógrádi Mátyás püspöksége (1665-1681). Elveszett 
homiletikájának kérdésével, egyéb ránk maradt latin és magyar nyelvű mun-
káival már foglalkozott a szakirodalom.35 Érdekes, hogy jóval harminc felett 
írt egy homiletikai szakkönyvet, három exegetikai munkát latinul és egy ma-
gyar kegyességi művet, majd több mint húsz év hallgatás után adott közre 
egy kötetnyi angolból fordított zsoltárprédikációt. Az Idvösség kapuja (Debre-
cen, 1672) című művének beköszöntő versei közt található verses önéletrajza 
is (Author loquitor címen) inkább szociális énjét, a közösségért végzett tevé-
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kenységét hangsúlyozta.36 A „Töröknec, Tatárnac köntösét megfogtam [...] 
Evangeliumnac szabad folyásáért" a tractusban lévő lelkészek és árvagyüle-
kezeteik ügyében végzett követjárásait jelenítik meg (5-6. vsz.), illetve azt a 
munkáját, ahogyan lelkészt szerzett a kollégiumból az elhagyott települések-
re (9. vsz.). A bujdosók és elüldözött lelkipásztorok mentése, elhelyezése em-
bert próbáló feladat volt. 

Máshol (7. vsz.) Nógrádi utalt arra a nélkülözésre, amely földi viszonyok 
közt megfizethetetlen. Mint esperesnek lett volna lehetősége másik szolgála-
ti helyet választania, ugyanakkor a jó ügy melletti elkötelezettség és a szemé-
lyes büszkeség is lehet oka a fenti elszólásnak. Természetesen az örök dicső-
ség kárpótol minden földi nyomorúságért, másrészt a közösség, a város 
hírneve: „Debrecennec híre megmarad örökké" (9. vsz.). A klasszikusnak 
mondható (biblikus és humanista eredetű) lezárás azért érdemel több kifej-
tést, mert a klerikusoktól szokatlan ezeknek a céloknak az érvrendszerbe épí-
tése. A kivívott és megérdemeltnek vélt dicsőségvárás, a tisztelet megadása 
már a kortársaknak is szemet szúrt. A Nógrádi halálát követő debreceni par-
tiális zsinaton ugyanis a lelkészek éppen a néhai püspök túlburjánzó centra-
lizáló tevékenysége ellen emelték fel szavukat.37 

A nagybajomi lelkész, majd debreceni esperes, végül püspök fáradozásai-
ról érdemesebb inkább a puritanizmusára irányítani a figyelmünket. Nógrá-
di Mátyás kiváló honi és külföldi puritán nevelőknél tanult, hazajőve hatal-
mi helyzetben sarkos módon képviselte értékrendszerét, elannyira, hogy a 
puritán presbiteri elvet is elvetette. Az 1665-ben nagy nehezen megválasztott 
generalis inspector/superintendens Nógrádi haláláig megtartotta esperesi 
tisztét (kenyérkérdés volt), sőt magát több helyütt „episcopus reformatus"-
nak nevezte. Az 1680-as törvények pedig még arról is intézkedtek, hogy 
„senki magától semmi rítusban ne innováljon", mindent ki ne nyomtathas-
son.38 A Nógrádi működése alatt honosodott meg a tiszántúli egyházkerület-
ben a könyvek kötelező cenzúrázása, ami jóllehet Geleji Katona idejében ke-
rült hangsúlyozottan napirendre, a puritán debreceni szuperintendens is 
szükségesnek ítélte szakszerűen megtartani. Elannyira, hogy még a legneve-
sebb szerzők, Komáromi Csipkés, idős Köleséri és Martonfalvi művei is az ő 
szignójával jelentek meg. 

A Debrecen hírét-nevét emelő tettei azonban párhuzamba állítják kortársai 
politikusi életútjával és mentalitásával. Apafi fejedelemtől kijárta a camera-
ticum beneficiumot a kollégiumnak, és a coetusnak való adakozásra kötelez-
te az egyházmegye gyülekezeteit (1681-es közzsinat). Az ő idejében szapo-
rodtak meg a debreceni polgárok által a kollégiumnak tett alapítványok.39 

Számtalan olyan zsinati rendelkezés látott napvilágot, amely az erkölcsi nor-
mákat kívánta szabályozni. A szatmárnémeti zsinat (1646) még a klasszikus 
ortodox igehirdetés és gyülekezeti élet mellett tette le voksát, a debreceni szá-
zadvégi puri tán irodalom pedig élesen elhatárolva magát a „szines keresz-
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ténységtől, babonáskodástól", közösségi szintről individuális szintre emelte 
az életnormák felállítását. Martonfalvi Keresztyéni inneplés (Debrecen, 1663) 
és Kabai Bodor Gellért Traditionum humanarum flagellatio (Debrecen, 1677) cí-
mű munkái és az 1680-1681-es négy zsinat szigorú törvényei (részegeskedés, 
fajtalan tánc, káromkodás ellen) mind egy sorba illeszthetők be. 

Hasonlóan keveset foglalkozott eddig a szakirodalom a kor másik nagy 
mecénásával, Debreceni Kalocsa Jánossal. Az egykori debreceni esperes élet-
útja is tanulságos: 8 évet töltött peregrinatióban (1650-1658), Szilágyi Tönkő 
Márton perét ő vezette le Diószegi Kis Istvánnal együtt úgy, hogy eltörölték 
a vádakat. Saját munkái közül több szempontból is értékes az Énekek éneké-
re írt exegézisének olaszból fordított és magyarázatokkal ellátott kiadása 
(Debrecen, 1693). Az ószövetségi könyv jellegzetes metaforikus értelmezési 
lehetőségeket rejt magában, és minden kornak megvan a maga Énekek éne-
ke-olvasata, Szent Bernáttól Coccejuson át Ravasz Lászlóig. A XVII. század-
ból ismerünk prédikációsorozatot, mely a debreceni Nagytemplomban hang-
zott el, és ezt a textust vette fel. 1681 pünkösdjén a város három lelkipászto-
ra (Felvinczi Sándor, Kabai Bodor Gellért és idős Köleséri Sámuel) prédikál-
ta végig a könyvet kegyes coccejánus exegetikai eljárással, a korabeli kollégi-
umi diák, Debreceni Ember Pál naplójának bizonysága szerint.40 Debreceni 
Kalocsa ebben az évben „nagy nyavalyájában beszorult" Debrecenbe, tehát 
éppen hallhatta is a beszédeket, mégis munkájának alapjául a genfi reformá-
tus teológus Giovanni Diodati (Deodatus) művét vette.41 A kötet előszavának 
a nyelvtanulásra és a fordítás kérdéseire vonatkozó értékes megjegyzéseire 
már felfigyelt a szakirodalom.42 

A századvégi lelkipásztor életművének becsét az általa kiadott kegyességi 
könyvek jelentik. Hét saját zsoltárprédikációját kollekta kötetben, Pápai Páriz 
Imre Keskeny ú íjának második editiójával együtt adta ki: utóbbi mű tíznél több 
kiadást ért meg a XIX. század végéig, népkönyvként korszakunkig igen ked-
velt olvasmány volt.43 Ebben a formában még a szerkesztő életében kétszer 
napvilágot látott a kötet (Sárospatak, 1662; Lőcse, 1689). Élete vége felé, 1702-
ben Szikszai P. Sámuel imádságoskönyvének, a Menyország útjának kiadását 
is támogatta. 1668-ban Szebenben jelentetett meg Debreceni Kalocsa a refor-
mátus apokaliptika szempontjából kulcsfontosságú könyvet: Szathmári Öt-
vös István Titkok jelenése című művét Melius Apokalipszis-magyarázatának cen-
tenáriumán adta közre. Könyveit mindvégig helyi polgárok kérésére és támo-
gatásával nyomtatta ki, bár az utóbbi esetben nem volt képes azonnal a hátte-
ret biztosítani: a könyv már tíz évvel korábban készen állt a nyomtatásra. 

Nem lehet véletlen, hogy a XVII. század protestáns kultúrájának egyik leg-
meghatározóbb könyvét, Bayly Praxis pietatisát (Kolozsvár, 1677) szintén ki-
adta az egykori debreceni esperes. A Medgyesi Pál által magyarra fordított 
Praxisnak ez volt a hatodik editiója.44 Sajószentpéteri István, aki ebben az 
időben járt a kollégiumba, és később könyveinek kiadását szintén a debreceni 
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esperes támogatta (1697-1699), mégis a megelőző, váradi kiadást használta: 
valószínűleg családi örökségként ráhagyományozódott kötetről van szó.45 

A megjobbított kiadásra nagy igény mutatkozhatott, hiszen Bayly művének 
fordítását a következő évben újra megjelentették (Lőcse, 1678). Az életmű 
hasznosságát ékesen jelzik az elmondottak: nemcsak új művek, kegyességi 
teológiai könyvek nyomdába bocsátását, hanem „régi klasszikusok" újbóli, 
emendált megjelentetését segítette elő Debreceni Kalocsa János. 

Kiemelkedő jelentősége van a kor protestáns kultúrájában a mecenatúrát 
vállaló egyházi vezetőknek, akik mondhatni a „tűr-til t-támogat" hármas 
kontextusában érvényesítették vezetői szerepüket. Az adott történelmi ese-
mények keretében válik érzékelhetővé Debrecen szerepe. Lelki vezetői révén 
képes volt a XVII. század legmostohább körülményei között is létrehozni a 
város történetében egyedülálló szellemi teljesítményeket. A szellemi-lelki 
Magisterek a zavaros idők ellenére - vagy inkább amiatt - hozták létre a deb-
receni kultúra (a korábbiakhoz képest) legrendszerezettebb műveltségét, 
amelynek hátterében az a szellemi-lelki függetlenség állt, amely még a leg-
zordabb külső körülmények esetén sem ismert a maga számára más hatal-
mat, mint a tiszta Igét, a teljes szentírást. 

IV. Debreceniség: A vizsgált korszak könyvei közé bevontam minden, a kor-
szakba tartozó művet , a legszélesebb műfaji határokat megvonva (a profesz-
szorok retorikai-homiletikai és történeti munkáin kívül a teológiai munkákat 
és népkönyveket, disputációkat és halotti köteteket), és nemcsak a Debrecen-
ben nyomtatott műveket (például idős Köleséri Sámuel, Szőnyi Nagy István, 
Tolnai Szabó Mihály esetében): egyedüli kritériumként megjelölve a debrece-
niséget, minthogy a Martonfalvi-tanítványi kört kísérem figyelemmel. 

A kutatás szempontjából előnyös módon nagy számban maradtak fenn 
nyomtatásban a XVII. század végéről a debreceni diákok által megtartott dis-
putációk és a halotti prédikációk. A prelimináriák adataiból kirajzolódó kap-
csolatrendszer és a nevesebb lelkipásztorok temetése alkalmából készített ha-
lotti kötetek életrajzai körvonalazzák az illustre collegium hatáskörét, ennek 
mentalitásába adnak betekintést.46 A XVII. századi protestáns retorikaírók 
műveit korábban már különböző nézőpontokból többen is vizsgálat tárgyá-
vá tették (lásd Kecskeméti Gábor, Bartók István, Imre Mihály műveit). 
Amennyiben a prédikátoroknak a gyakorlati közösségformáló tevékenységét 
kíséreljük meg végigkísérni, az mind egyház-, iskola- és várostörténeti, mind 
teológiai, irodalmi és néprajzi feldolgozást igényel. 

Az ún. ortodox diákok vagy rögtön a professzoruk halálát követő években 
publikálták műveiket, vagy a kilencvenes években. Az előbbi korszakban 
megjelentetett műveket tematikailag az 1680-1681-es törvények szelleme és 
az ostorozó, feddő hangnem határozták meg, műfajilag a prédikáció és a ha-
lotti beszédek kategóriájában (Kabai B. Gellért 1678/1682, Gyulai T. Mihály 

587 



CSORBA DÁVID 

1681, 1683; Szenczi A. Pál 1682, Pathai B. János 1683, Somosi Petkó János 
1683, Nánási Vas Gábor? [= elveszett], Szentpéteri István 1697, 1698, 1699). 
Az utóbbiakat ugyanabban a műfajban, de már az exegézis és a dogmatikai 
eligazítás narratiójával (Diószegi Kis István 1682, Debreceni Fóris István 
1683, 1684; Felvinczi Sándor 1684, Szilágyi Tönkő Márton 1690, Szatmárné-
meti Sámuel 1695/1701, 1696,1700/1701; ifj. Rápóti Pap Mihály 1696). Men-
talitástörténetileg megtalálják helyüket a korabeli Debrecen világában, hi-
szen a peregrinatio decennalis és az állandó katonai zaklatások, a lelki és a fi-
zikai prés egyaránt az értékőrzésre helyezte a hangsúlyt, a helyes tan és igaz 
élet eszményére, még ha kategorikus módon is. 

Az erkölcsök megregulázását és a tantisztaság követelményét még a lelké-
szi és az oskolai rétegre is ki kellett terjeszteni. A katonák dúlásai, rablásai, az 
állandó létbizonytalanság idején meglazult a szociális védőháló és az erköl-
csi normák ereje. Elkóborolt vagy elrabolt asszonyok jogi státusának a kérdé-
se jelzi a megrendült házassági szokásokat, még a tanítványok közt is volt, 
aki többször vált (Újlaskói Lőrinc), más lelkész pedig kölcsönpénzt nem 
adott meg, majd eltűnt a számonkérés elől (Kabai Márton). Sokáig a teljesen 
elnéptelenedett északkeleti egyházmegyékben (Ugocsa, Nagybánya, Szat-
már, Bereg, Máramaros) a rektorok vagy egyáltalán a lelkileg érintett embe-
rek néhol felszentelés nélkül is rákényszerültek a papi feladatok elvégzé-
sére.47 A volumenében legtöbb munka nem véletlenül az ún. ortodox írók tol-
lából származik. 

Az ún. puritán irodalom is új lendületet kapott a századvégen. Az iskola-
építés, az oktatási folyamat feltételeinek megteremtése, az első tíz év kemény 
munkája után (1659-1669) a peregrinatio decennalis üldözései felerősítették 
a puritán kegyességi irodalmat (1673-1685), s a mártírium központi kérdéssé 
vált (1675-1681). Kocsi Csergő Bálintnak 1675-ben a gályáról Debrecenbe el-
juttatott levele, Szőnyi Nagy István és Tolnai Mihály hitvédő vitézi életre, 
szent és kegyes vitézségre serkentő prédikációi, Nagyari József tábori prédi-
kációi a jelzőoszlopai a református politikai-vallási közhangulatnak.48 A kor 
jellegzetes műfaja az imádság és a zsoltárprédikáció: a Martonfalvi-diákok 
közül is többen alkottak ezekben a műfajokban (Filepszállási Gergely, Debre-
ceni Kalocsa János, Debreceni Ember Pál).49 

A megnövekedett számú egyházi beszéd ebben a korban már nehezen so-
rolható be egy fogalom alá. Maguk a szerzők is más-más névvel jelölték be-
szédeiket, melyek elválnak egymástól terjedelemben és műfaji szempontból 
is (prédikáció, elmélkedés, oktatás, magyarázat, fordítás, loci communes). 
A prédikáció mint általános formai követelmény megmaradt (Debreceni 
Fóris István 1683), azonban az olyan segédmegjelölések, mint „magyarázat" 
vagy „oktatás" is félreérthetők (idős Köleséri Sámuel 1677). A fordítás sem je-
lent csupán szöveghű fordítást, inkább tolmácsolást, magyarázatokkal bőví-
tést (Debreceni Kalocsa János 1693). Az 1681 utáni prédikációstermés az 
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1630-40-es évek elmélkedés-irodalmának lett megváltozott formában a rene-
szánsza (Csúzi Cseh Jakab 1682, Drégelypalánki János 1692; Szikszai P. Sá-
muel 1700), ám a német eredetű fordítások mellett az angolszász művek je-
lentősége nőtt meg. Az elmélkedés és a prédikáció viszonyát ezek alapján 
tisztázni szükséges. 

Jellegzetes századvégi tematikus beszédcsoportok is keletkeztek: pestis, 
égi jelenségek, apokalipszis egyaránt témát szolgáltattak, bár kevés debrece-
ni diák számára (Felvinczi Sándor, Vecsei M. István).50 A puritánok gyakor-
lat-központú témáiból foglalkoztak néhányan például a válásokkal (Szilágyi 
Tönkő Márton 1690, Drégelypalánki János 1692), a merészebb, nyílt cocce-
jánus vagy cartesiánus exegézisre hajlók a világi-vallási határkérdéseket 
vizsgálták (ifj. Köleséri Sámuel disszertációi, Nánási Vas Gábor 1675, Apáti 
M. Miklós 1688, Vecsei M. István 1690, Debreceni Ember Pál 1702). A század-
végi szakirodalom által oly markánsan jellemzett hazai zsinatok puritán-
(1646) és coccejánus-ellenességét (1673) mindenesetre jól szemlélteti két 
„meghurcolt" Martonfalvi-diák esete. 

1677-ben Jan van der Waeyen kiadta hollandul Coccejus Summa Doctri-
náját, illetve Frans Burmann is saját coccejánus fő művét, ekkor sikerült meg-
egyezni Amszterdamban a két pártnak az egyetemi tanszékek beosztásában. 
Mire létrejött a béke, éppen a harcos coccejánusok nem hagyták nyugodni a 
fegyvereket. Ebbe a szellemi konfliktusba keveredett bele két magyar diák, 
csak éppen egymás ellen. Nánási Vas Gábor Arca Noe (Utrecht, 1678) című 
voetiánus művére a coccejánus Almási Mihály adta meg a feleletet anti-
apologiájában (Leyden, 1678). Itthon ennek a késhegyig menő vitának nem 
sok nyoma maradt: a kezdeményező felet mindenesetre egy meg nem neve-
zett ügyben a zsinat pénzbírságra ítélte, elképzelhető, hogy honi magavisele-
te volt kifogásolható. 

A másik nevezetes egyén Hunyadi András, a radnóti zsinat egyik elítéltje, 
akit már a következő zsinaton megintettek (1675 júniusa, Csatár), mert a ke-
resztség kiszolgáltatásában nem alkalmazkodott az előírásokhoz. Az 1680-as 
zsinatok során többször tárgyalták a kollégiumi tanuló ifjúság felterjesztését 
a rektori javadalom elmaradása ügyében. A viszályt okozó Püspöki nevű me-
zőváros rektori állásának lelkipásztora Hunyadi András volt, aki nemsokára 
az egyik helyi nemessel is vitába keveredett. Bár esperesnek is megválaszta-
tott, majd aztán esperesi és lelkipásztori tisztségétől is megfosztották, végül 
az 1694. novemberi matolcsi zsinat vénségére tekintettel meghagyta, ha meg-
választja őt bármely gyülekezet, végezhesse a lelkipásztori teendőket.51 

Láthatóan nem elsősorban a nézetei miatt lett mellőzött, hanem - mint az 
Tolnai Dáli János esetében is nyilvánvaló - emberi magatartása, viselkedése 
távolította el őt másoktól. Sajószentpéteri István élete példázza azt, hogy ez 
a fajta attitűd egyáltalán nem kötődött a puritán etiketthez. A hagyományos 
kategóriák szerinti ún. ortodox prédikátor Martonfalvi-tanítvány volt, és 

589 



CSORBA DÁVID 

apró hajdúvárosokban szolgált majd ötven évig. Beszédmódjában alkalmaz-
kodott a hallgatóság nyelvi kultúrájához, néhol a közönségességig; büd-
szentmihályi hivatalából feltehetőleg összeférhetetlensége miatt mentette fel 
a közzsinat (1709). Ellenpélda az ún. coccejánusként jellemzett Debreceni 
Ember Pál: a losonci gyülekezet tagjai „inter fletus et lamenta audi torum" kí-
sérték a mezőváros határáig, mikor szatmári lelkipásztorságára indult. Rá-
day Pál latin verssel búcsúztatta, ő pedig köteteinek példányával kedveske-
dett ifjú barátjának. Beszédét egy ízben II. Rákóczi Ferenc is végighallgatta, 
és az könnyekig meghatotta.52 

Nagyjából húsz szerzőtől maradtak fenn munkák, a legszélesebb spektru-
mon mind retorika, mind hangnem tekintetében. Előzőleg már láttuk, hogy 
a hagyományos eszmetörténeti besorolás alapján az ortodox irányba tarto-
zók létszáma a meghatározó. A kép azonban nem ennyire sematikus, mint-
hogy az ortodox fogalom sem. A korban alapvetően a hithűségnek a szinoni-
mája, a rítusban újítókkal szemben. Megfontolandó a saját, immanens érték-
rendszerében elfoglalt helye szerint megközelíteni a terminust. Amikor a 
XVII. század végén a kölesei zsinat alkalmával (1688 novemberében) Kör-
mendi Péter püspök alávetette magát az esperesek vizsgálatának, három 
szempont szerint értékelték. Tudományára nézve ortodoxusnak, egyház-
kormányzatára nézve hűségesnek, életére nézve szentnek és kegyesnek ítél-
tetett.53 A tudományos, szépirodalmi és hitéleti szövegekből az első néző-
pontra is találhatunk választ, az egyháztörténeti és egyéb történelmi feljegy-
zésekből a második pontról viszonylagos képet alkothatunk, azonban a har-
madik alig látszik megválaszolhatónak. A három nézőpont együttes érvénye-
sítése, több szempont és módszertani megközelítés komplementer alkalma-
zása árnyalhatja az eddigi sematikus eszmetörténeti torzulásokat. Ezzel a tu-
dományelméleti nehézséggel együtt kíséreltük meg felvázolni a Martonfalvi-
tanítványok lelki körképét. 

A Goeters-féle református pietizmus kategória azért nyújt kiváló értelme-
zői nézőpontot, mert Martonfalvi professzor egyéniségének, vezetői stílusá-
nak, ha tetszik managementjének lényegére világít rá. Az egymással szem-
mel láthatólag szöges ellentétben állók is megfértek a kollégium falai közt, 
miközben minden évben szabályosan végigellenőrizték a hallgatóság tanul-
mányi előrehaladását, erkölcsi és magatartási kultúráját. Ahol az óprotestáns 
hitű és a merészen újító lelkületű is kapott adandó alkalommal támogatást, 
hogy külföldi akadémiákon vértezze fel tudását, az az iskola maximálisan 
teljesítette nevelői feladatát: a jól megerősített tudáson alapuló szabad gon-
dolkodásra helyezte a hangsúlyt. A „Lélekben és igazságban" elvén, a bibli-
kus közösségépítés talaján álló „alkalmazott kegyesség" a református pietiz-
mus lényege. 
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BENDA Kálmán-IRINYI Károly, A négyszáz 
éves debreceni nyomda (1561-1961), Bp., 1961, 
332-339. 

30 Az alábbiakban következő listákon sze-
replő művek beazonosításához lásd ZOVA-
NYI Jenő, Magyar Protestáns Egyháztörténeti 
lexikon, szerk. LADÁNYI Sándor, Bp., 1977.3 

(PEtL) Külön jelöltem (kurziválással) a Debre-
cenben megjelent, debreceni lelkipásztor 
vagy tanár által kiadott vagy Martonfalvi-
tanítvány munkákat. Debreceni Pellionis János, 
Debrecen, 1663; id. Köleséri Sámuel, Debrecen, 
1666, 1677; Drégelypalánki János, Debrecen, 
1667/1682, 1692; Csúzi Cseh Jakab, Debrecen, 
1668, 1680, 1682; Nánási Lovász István, Ko-
lozsvár, 1670; Nánási Vas Gábor, Kolozsvár, 
1675; Perneszi Osztopányi Zsigmond, Kolozs-
vár, 1676, 1678; Szőnyi Nagy István, Debrecen, 
1681; Debreceni Kalocsa János, Debrecen, 1693; 
Huszti Szabó István, Debrecen, 1698; Debreceni 
Ember Pál, Debrecen, 1700. 

31 RÁCZ István, Protestáns patronátus. Deb-
recen város kegyurasága, Debrecen, 1997, 90. 

32 В ARTH A Boldizsár, Rövid krónika [...] 
Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokrúl, 
Debrecen, 1666. Bev. ell., sajtó alá rend. 
OZSVÁTHNÉ KRANKOVICS Ilona, Debre-
cen, 1984, 16., 19. HBmL forráskiadványai 2. 

33 TÓTH Ferenc, Túl a tiszai [...] Püspökök 
élete, Győr, 1812. 

34 DPL 1905, 609. 
35 BARTÓK István, „Sokkal magyarabbúl 

szólhatnánk és írhatnánk". Irodalmi gondolkodás 
Magyarországon 1630-1700 között, Bp., 1998, 
211-219. 

36 RMKT XVII/10, 76. sq. 
37 ZOVÁNYIJ., i. т., 41. 
38 TÓTH S., i. т., 53. 
39 A debreceni kollégium rektoriáiról való 

gondoskodásra, a kollégium számára való 
adománygyűjtésről: TÓTH S., i. т., 53-71.; A 
templom és az iskola (tanárok) javára tett tes-
tamentumról: RÁCZ István, Debreceni végren-

deletek 1595-1847, Debrecen, 1983, 20. A 
HBmL forráskiadványai 8; Halotti beszédek-
ben és prédikációs előszókban is találkozunk 
a személyes támogatásra való utalással: id. 
Köleséri Sámuelt Szabó Pál (RMK I, 1279, 
1281, 1283), ifj. Rápóti Pap Mihályt Jenei Mi-
hály (RMK 1,1451) debreceni polgár segítette. 

40 Wade mecum, 72-112., 131-154. 
41 PEtL, 138. 
42 BARTÓK I., i. т., 286., 294. 
43 SZIGETI Jenő, Protestáns népi olvasmá-

nyok a 19. században az Alföldön, Ethn, 1973/3, 
332-341. 

44 BODONHELYI József, Az angol puritán-
izmus lelki élete és magyar hatásai. Debrecen, 
1942, 61. 

45 „Lásd a' Prax. piet. ötödik akadályát a' 
Kegyességnek, p. 231. 232. 233. edit. Varad." = 
SZENTPETERI István, Ördög szára bordája, 
Kézirat, 1712-3. In: TtREK, R 618, 77v. 

46 Sajnos pont a Martonfalvi-kötet hiány-
zik (MKsz 1918:84). A többi nagyrészt fenn-
maradt: Temetési pompa (Bocskai Újlaki F. fe-
lett, 1674); Sympathia memoriae (ifj. Köleséri 
Mihály, 1679); Parentatio lugubris (Nógrádi 
Mátyás, 1681); Brabeum vitae (id. Köleséri Sá-
muel, 1683); Hedera poetica (Felvinczi Sándor, 
1686); Epicedium (Szenczi A. Pál, 1691); Honor 
posthumus (Szilágyi Tönkő Márton, 1700.). 

47 TÓTH S„ i. т., 50-53. 
48 SpFüz 1863:757; Szőnyi N. István 1675, 

Tolnai Sz. Mihály 1676, Nagyari József 1683 
(kéziratos). 

49 Jelölés a 29. jelzetben alkalmazott mó-
don. Itt a textusként választott zsoltárt is jelöl-
tem. - Ima (Köleséri Sp. 1666; Szántai Mihály 
Kolozsvár, 1676; Szőnyi Nagy István Debrecen, 
1681; Szatmárnémeti Mihály Debrecen, 
1685/1703; Kézdivásárhelyi Ma tkó István 
Debrecen, 1691; Filepszállási Gergely Kassa, 
1694; Szatmári Pap János Kolozsvár, 1707); -
Psalmusok (Debreceni Kalocsa János 
Sp/Lőcse, 1662-7 db; Nógrádi Mátyás Kolozs-
vár, 1672-51. Ps.; Szatmárnémeti Mihály 
Kolozsvár/Lőcse, 1679-teljes; Tófeus Mihály 
Kolozsvár, 1683-teljes; Bándi P. Sámuel 
Franeker, 1690-68. Ps.; Debreceni Ember Pál 
Debrecen, 1698-29. Ps.; Pápai Páriz Ferenc 
Kolozsvár, 1710—teljes). 
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50 Jelölés az előzőhöz hasonlóan. - Pestis 
(Szepsi W. András Sp-1662; Debreceni Kozma 
András disp-1662; Komáromi Csipkés 1664; 
Felvinczi Sándor 1679; Pápai Páriz Ferenc Ko-
lozsvár, 1690); égi jelenségek (Komáromi Csip-
kés 1665; Kisztei Péter Kassa, 1683; Huszti Sza-
bó István 1705); Apokalipszis (Szatmári Ötvös 
I. Szeben, 1668; Komáromi Csipkés Kolozsvár, 
1673; Vecsei M. István Franeker, 1690). 

51 TÓTH S., i. т., 48., 53., 55., 70. 
52 MAKKAI László, Ráday Pál és a magyar 

művelődés = Ráday Pál Emlékkönyv. Ráday Pál 
1677-1733. Előadások és tanulmányok születésé-
nek 300. évfordulójára, szerk. ESZE Tamás, Bp., 
1980, 118.; KATHONA Géza, Debreceni Ember 
Pál 1661-1710, ThSz, 1961, 220. 

53 TÓTH S., i. т., 66. 
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