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A református egyház
története 1608–1715

A XX. század elsõ felében volt egy értékes egy-
házi könyvsorozat Református Egyházi Könyv-
tár címmel. Ebben a sorozatban jelent meg Ré-
vész Imre  Magyar református egyháztörténet I.
kötet (Debrecen, 1938) címû könyve, amely a
reformáció korának eseményeit tárgyalja1608-ig.
A tervek szerint ezt további kötetek követték
volna. Az elsõ kötet magában is önálló egész.
Mivel az idõközben püspökké választott szerzõ a
következõ kötet megírását már nem tudta vállal-
ni, a szerkesztõi bizottság Nagy Géza kolozsvári
teológiai tanárt, egyháztörténészt kérte fel, hogy
folytassa a megkezdett mûvet, és írja meg a XVII.
század magyar református egyháztörténetét. A
Református Egyházi Könyvtárbizottság tervbe
vette a harmadik kötet, a XVIII. század egyház-
történetének a megíratását és megjelentetését is,
de ez csak terv maradt.

Nagy Géza (1887–1971) a két világháború
közötti idõben az egyháztörténet professzora volt
a kolozsvári Református Teológián, számos ta-
nulmány és könyv szerzõje, a baseli egyetem dísz-
doktora.

A kisebbségi sorsban élõ egyháztörténész az
1950-es évek elejére elkészítette a XVII. századi
magyar református egyház történetét. A kézira-
tos kötetek kiadásra készen álltak.

Az eredeti mû egy-egy példánya a Debreceni
Kollégium Nagykönyvtárába, a budapesti Ráday
Gyûjtemény Könyvtárába, 2004-ben pedig az
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába ke-
rült. A kiadása több mint ötven éven keresztül
csak ígérgetés, hosszú, eluntatásig menõ biztatás
maradt. 1985-ben a szerzõ évek hosszú során át
írt munkájából mindössze egy kivonatos munka,
az eredeti mûnek egyharmad része jelent meg
Fejezetek a magyar református egyház 17. szá-
zadi történetébõl címmel a Ráday Gyûjtemény
kiadásában, Benda Kámán odaadó törõdésével, a
Hollandiai Református Egyház támogatásával.

2005-ben jelentkezett egy magánkiadó, az
Attraktor Kiadó, amely vállalta a nagy összefog-

laló mû kiadását. A kiadó a Historia Incognita
sorozatával azt a nemes célt tûzte maga elé, hogy
a XIX–XX. század meghatározó történészeinek
és társadalomtudósainak az írásait sajtó alá ren-
dezze. Jelentõs emberi és anyagi áldozatával le-
hetõvé tette, hogy ebben a sorozatban ismertté
váljon az egyháztörténet teljes kézirata.

Két kötetben, közel ezeroldalas terjedelem-
ben jelent meg 2008 elején Nagy Géza életének
legnagyobb vállalkozása, egyháztörténeti mun-
kásságának koronája, A református egyház tör-
ténete 1608–1715.

A tárgyalt kor történetének megírását legin-
kább szorgalmazó Révész Imre bírálati jelenté-
sében a következõket írta a 1337 oldalt kitevõ
gépiratról: „Tulajdonképpen még ez a terjede-
lem is kevés lett volna a felölelt anyag számára,
ha Nagy Géza nem ennyire mestere a szintézis-
nek, ha óriási anyagtudását […] nem lett volna
képes abban a logikusan és életteljesen tagolt,
gondosan és szabatosan rendszerezett összképbe
foglalni, amelyben az mûve lapjain elõttünk áll.”

Nagy Géza történelemfelfogása vallásos szem-
léletében gyökerezik. Mindig a keresztyéni tör-
ténelemszemlélet összefüggéseiben nyilatkozott.

Protestáns teológusként (nem pedig mûve-
lõdéstörténészként) mindig meglátta az Isten-
nek a történelemben és a mi életünkben meg-
nyilatkozó teremtõ és megváltó munkáját.
Ugyanakkor azt is vallotta, hogy mivel az is-
teni akarat embereken keresztül érvényesül, a
történelem az egyes emberek személyében és
életmûvében ragadható meg.

A XVII. század küzdelmes életérõl már ko-
rábban is számos tanulmány jelent meg, de
összefoglaló munka nem készült róla. Akkor is
úttörõ jelentõségû a mû, ha Nagy Géza megelége-
dett volna a kiterjedt irodalom eredményeinek az
összegzésével. Vallotta, hogy a múlt alapos isme-
rete lehetetlen az elsõrendû források ismerete nél-
kül. Ezért visszanyúlt az eredeti forrásokhoz, átta-
nulmányozta a XVII. század egész egyházi és val-
lásos irodalmát, a protestáns munkákat, de a kato-
likus vitairatokat is. Munkáját adatgazdagsága miatt
a XVII. századi egyháztörténet valóságos kézi-
könyvének is tekinthetjük, igazi kincsesbánya.
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Nagy Géza részletesen ismerteti a három rész-
re szakadt Magyarország politikai történetét is,
mintegy háttérként az egyház fejlõdéséhez. Itt
nem törekedett önálló kutatásra, átvette a két vi-
lágháború közötti magyar történetírás eredmé-
nyeit. Mûvében a két nagy református vallási
irányzat: az ortodoxia és a puritanizmus kitelje-
sedésének, illetve egymáshoz való viszonyának
a feldolgozását adja. Az események tömkelegében
felismerte a fontossági sorrendet, nem halmozta az
adatokat, nem annyira az idõpont volt fontos szá-
mára, mint az események és ezek résztvevõi. Ki-
emelte a kölcsönhatásokat, meglátta az egymásnak
feszülõ ellentéteket és konzekvenciákat vont le, kö-
vetkeztetéseivel, értékeléseivel rávilágított a fejlõ-
désre, hidat épített az élet valósága felé.

Mûvében különös érdeklõdéssel fordul erdé-
lyi fejedelmek felé. Részletesen foglalkozik
Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, I. Apafi
Mihály, II. Rákóczi Ferenc kiemelkedõ szolgá-
lataival, az ellenreformációban Pázmány Péter
szerepével. Bemutatja a vallásüldözést, a gálya-
rabság szomorú eseményeit, de a vallási meg-
egyezések alakulásait is. Az egyház külsõ törté-
netével párhuzamosan áttekinti az egyház belsõ
életének és munkájának fontos területeit: a zsi-
natokat, a gyülekezeteket (városi, mezõvárosi,
falusi gyülekezeteket), a püspökök, lelkipászto-
rok, kollégiumi tanárok, rektorok küzdelmes éle-
tét és munkásságát, a gyülekezeti munkát, az ige-
hirdetést, az iskolázást, a külföldi tanulmányutak
eredményeit, a szeretetmunkát, a missziói törek-
véseket, az egyház jogi testületeinek kialakulá-
sát (az egyházkormányzást), az egyházmegyék,
az egyházkerületek és a presbitériumok szere-
pét. Képet kapunk az egyházban tevékenykedõk
ismereteirõl, vallási felfogásáról és világszemlé-
letérõl. Foglalkozik a babonával, a boszorkány-
sággal, a káromkodással, a tobzódással, a paráz-
nasággal. Emberek, egy egész társadalom lép

elénk: arisztokraták, nemesek, polgárok, jobbágy-
parasztok, akiket egységbe fûz a kálvinista egy-
ház a maga puritánságával, rendszeretetével,
következetességével, de fegyelmével, szigorú-
ságával és komor etikai elveivel is. Egy érde-
kes világ rajzolódik ki elõttünk, amely egyál-
talán nem idealizált, a szerzõ nem kendõzi a
hibákat, és nem túlozza el az eredményeket.
Tárgyilagosan ismerteti a XVII. századi refor-
mátus egyházi életet.

Stílusa eleven, vonzó, olvasmányos, egyálta-
lán nem száraz. Írásmódjával életközelbe tudja
hozni az egyháztörténet eseményeit, hõseit. De
nemcsak a nagy tanítók vagy a nagy fejedelmek
ábrázolása figyelemreméltó nála, hanem az egy-
szerû emberek képmutatás nélküli kegyessége is.

Nagy Géza fõmûvének ilyen sorsa – megírá-
sa után közel hatvan évvel jelent meg – talán
annak is tulajdonítható, hogy kényszernyugdíja-
zása után is megmaradt annak, aki volt: magyar
népét és református egyházát szeretõ tanárnak.
„Bátor, szókimondó, ama nehéz idõkben féle-
lemtõl mentes igehirdetésére emlékszem, mely-
ben kifejtette, hogy magyarnak lenni nem szé-
gyen, nem bûn, hanem feladat” – írja róla Csiha
Kálmán erdélyi püspök, aki már csak nyugdíjas
korában hallgathatta a professzort.
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Felhívás szerzõinkhez! Ismételten kér-

jük, hogy a közlésre szánt fotókat kü-

lön fájlban is küldjék el, mert a kéz-

iratba beágyazott felvételeket csak mi-

nõségromlással tudjuk átemelni. Kö-

szönjük. – A szerk.


