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Reformáció, mártirológia, exemplum1 

A címben szereplő három fogalom egymás mellé rendelése elöljáróban talán 
némi magyarázatot kíván. A reformáció fogalmát tágabb értelemben haszná-
lom, a hitújítás megjelenésétől a felvilágosodás jelentkezéséig terjedő mint-
egy két évszázad protestáns szellemiségét jelölöm vele. A mártirológia fogal-
ma is tágabb értelemben szerepel, azaz általánosságban jelöli az egész 
ókeresztyén és középkori hitvalló- és vértanúhagyományt. Végül exemplum-
nak - Tüskés Gábor meghatározása nyomán - az elvont fogalmak illusztrálá-
sára szolgáló funkcionális szövegegységet tekintem.2 Az alábbiakban refor-
máció, mártirológia, exemplum összefüggésében egyrészt azt vizsgálom, ho-
gyan jön létre a XVI-XVII. századi európai és hazai protestantizmus sajátos 
mártírium-értelmezése, másrészt pedig azt, hogy mindennek nyelvi meg-
fogalmazására a protestáns egyházi irodalom miként használja fel a klasszi-
kus retorikai hagyományból örökölt exemplumot. 

Reformáció és mártírium 

A XVI. századi reformátorok a korai keresztyénség és a középkor hitvalló- és 
vértanúhagyományának sajátosan új recepcióját alakították ki. Erre azért is 
sürgetően szükség volt, mert az ókeresztyén kor mártíriumának krisztoló-
giai, eszkatológiai és politikai motivációi a reformáció korában is adottak 
voltak. 

A mártírium krisztológiai indítékát a keresztyénség első századaiban 
Krisztus evilági működésének időbeli közelsége szolgáltatta, a reformáció 
korában pedig a teológiai gondolkodás és kegyességi élet krisztocentrikus 
megújulása. „Miért húzzuk hát ki magunkat abból az állapotból, amelyet 
Krisztus, a mi fejünk kénytelen volt magára venni - kérdi Kálvin az Institutió-
ban - , különösen mikor a mi érdekünkben vette magára, hogy nekünk önma-
gában adjon példát a türelemre?" Majd így folytatja: „ . . .a nehéz és sanyarú 
dolgok folytán, amiket szerencsétleneknek és rosszaknak tartunk, a Krisztus 
szenvedéseiben osztozkodunk, hogy amint ő az összes szenvedéseknek út-
vesztőjén át lépett be a mennyei dicsőségbe, úgy mi is különféle nyomorúsá-
gokon keresztül jussunk be oda."3 
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A mártíriumnak a reformáció korában megvoltak az eszkatológiai indíté-
kai is. A kor embere ugyanúgy a közeli világvég váradalmában élt és gondol-
kodott, mint az ókeresztyén kor hívői. A XVI. században az általános erköl-
csi, világnézeti válság és a török terjeszkedése állt ennek az apokaliptikus, 
eszkatológikus életérzésnek a hátterében. A keresztyén ember számára újra 
reális perspektívának tűnt tehát, hogy minél előbb „Krisztus jobbjára" kerül-
jön s elnyerje az élet koronáját, az újszövetségi ígéretek értelmében. Az eszka-
tológikus elemek különösen a lutheri irányzat történetteológiájában szem-
betűnőek, s a wittenbergi történelemszemlélet erőteljes hatása révén nálunk 
a helvét irány térhódítása után is meghatározóak maradtak a prédikátori iro-
dalomban, egészen a török kiűzéséig. 

Végül az ókeresztyén korhoz hasonlóan a mártíriumnak a reformáció ko-
rában politikai indítékai is voltak. Minden radikális hitújítási mozgalomnak 
ugyanis az a célja, hogy hívei politikai, jogi értelemben ártatlannak minősül-
jenek. E téren természetesen a vértanúság nyílt vállalása bizonyul mindig a 
leghatásosabb legitimációs eszköznek. 

Az elmondottak ellenére azt látjuk, hogy a mártírium kérdése a reformáto-
ri iratoknak nem vált meghatározó elemévé. Ennek okát két tényezőben ke-
reshetjük. Egyrészt a mártírium a keresztyénség történetében a szó szűkebb 
értelmében (vértanúság) sosem vált dogmává, hanem a hitéletnek olyan ele-
me maradt, amely a keresztyén hitgyakorlatnak bizonyos történelmi és élet-
helyzetekben velejárója ugyan - s ilyenkor maga az egyház is annak alázatos 
vállalására biztatott - , de semmiképpen sem előfeltétele annak. Másrészt a 
reformátori teológia - Zwingli, Luther, Bullinger, Kálvin egyaránt - egyedül 
Krisztus helyettes áldozatát ismerte el, s ezért elvetette a szentek - és ezek so-
rában természetesen a mártírok - imádását, ereklyéik tiszteletét. „Krisztus 
vére tisztít meg minket a bűntől - olvashatjuk Kálvinnál - , a búcsúk pedig a 
vértanúk vérét teszik a bűn eltörlőjévé... Az igazak nem adtak, hanem kap-
tak koronát... Bár mint testvérek meghalunk a testvérekért, azonban nincs 
olyan vértanú, kinek vére a bűnök bocsánatáért ömlött volna, amit Krisztus 
tett érettünk, s ezt nem azért tette érettünk, hogy őt utánozzuk, hanem hogy 
azon örüljünk."4 Látható, hogyan válik itt Kálvinnál a mártírium kérdése 
dogmatikai okok miatt nemkívánatossá. 

A reformáció éles határt von tehát Krisztus és a mártírok vére közé: tiszte-
letre méltónak tartja a mártírokat, vérüknek azonban nem tulajdonít érdem-
szerző hatást. A vértanúság lehetőségét természetesen Kálvin sem iktatja ki 
teljesen, sőt, a tágabb értelemben vett mártíriumot (hitvallást, tanúságtételt) 
különösképpen szorgalmazza, hiszen ő az a reformátor, aki éppen az önmeg-
tagadást, az életszentséget, a „kereszt szenvedését" tekinti a keresztyén élet 
lényegének. A mártírium megítélésében azonban kerüli a glorifikációt, az ir-
racionális elemeket, ugyanakkor igyekszik felmutatni a vértanúk követendő 
erkölcsi, hitbeli erényeit. Péter apostol feltételezett vértanúságáról például 
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így vélekedik: „Mikor ugyanis a reá várakozó véres halálra gondolt [már-
mint az apostol], az attól való borzalomtól elrémülve szívesen menekült vol-
na, viszont mikor az jutott eszébe, hogy Isten akarata hívja őt erre, akkor 
legyőzve és elnyomva félelmét, készségesen, sőt vidáman ment a halálra."5 

Kálvin elmélkedésének két mozzanata érdemel itt figyelmet, melyek majd 
a XVII. századi magyar reformátusság mártírium-felfogásának is meghatáro-
zó elemei lesznek. Az egyik a mártír kiválasztottságának hangsúlyozása, a 
másik pedig az emberi akarat szerepe, amely a kiválasztottban lelki és fizikai 
energiákat képes aktivizálni. A mártírokban igencsak bővelkedő angol puri-
tanizmus szigorú etikájának is bizonnyal ez az egyik mozgatója. 

Az ókeresztyén kor mártíriumát, Krisztus időbeli közelsége miatt, érthető 
módon az Újszövetség motiválta, s így eszkatológikus elemei is elsősorban 
onnan származnak. Az Újszövetség leginkább eszkatológikus és a vértanú-
ság kérdését is közvetlenül érintő fejezetének, János apostol Mennyei jelené-
sekről írott könyvének apostoli és prófétai eredetét viszont nemcsak a huma-
nista Erasmus, hanem maga Luther is kétségbe vonta, s csak a Mohács utáni 
években lett engedékenyebb.6 Kezdeti fenntartásaiban talán a mártíriumról 
alkotott újszerű reformátori felfogás is szerepet játszhatott. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a lutheri, melanchthoni történelemszemlélet erőteljes eszkatológi-
kus vonásai elsősorban nem újszövetségi eredetűek, hanem sokkal inkább 
egy Szent Ágostonig visszanyúló, ószövetségi és rabbinikus elemeket tartal-
mazó hagyományban gyökereznek.7 

Elővigyázatosságra intette a mártírium kérdésének megítélésében a refor-
máció korának gondolkodóit az a körülmény is, hogy a korabeli chiliasztikus 
(világvégváró) irányzatok - éppen a Jelenések könyvének egyik mozzanatá-
ra hivatkozva (Jel 20,4) - hirdették, hogy az ún. „első feltámadás" után Krisz-
tus ezer esztendőn át a hitükért vértanúságot szenvedett mártírokkal együtt 
fog uralkodni. Ez a felfogás bizonyos körökben olyan erősen továbbélt, hogy 
Geleji Katona István püspök még száz esztendő múlva is részletesen kitért 
cáfolatára egyik prédikációjában: 

Megvilágosodik ugyan innen egyszer s mind az is, melly rutul tévelygettenek légyen 
az első feltámadásnak értelme felől a chiliaszták, ezer esztendősök, akik megcsábulván a 
szent Jánosnak amaz írásában, Apoc. 20. 4, 5, nem t u d o m micsoda első feltámadás felől 
képzelődtenek, mintha a Christus nevéért mártyromságot szenyvedett szentek, a több 
embereknél elébb feltámadnának, és a Christusval e földön testestől, lelkestől ezer esz-
tendőkig uralkodnának, és ez volna az első feltámadás, a második pedig osztán lenne 
amaz utolsó, és közönséges melly az u tán ezer esztendőkvei következnék.8 

A magyar reformációnak a mártíriumról alkotott felfogását vizsgálva, min-
denekelőtt látnunk kell, hogy a Mohács utáni évtizedekben prédikátoraink a 
keresztviseléssel, sőt gyakran a tényleges vértanúsággal is fizikális közelség-
be kerültek. Ez alakította ki azt a történetteológiai gondolkodást, ami a török 
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kiűzéséig alapvetően meghatározta a magyarság önszemléletét, s ami a már-
tírium kérdésével is érintkezett. Ez a történelemszemlélet, részben középko-
ri hazai előzmények nyomán, részben wittenbergi hatásra erősen az Ószövet-
ségen tájékozódik. Ennek a szemléletnek a zsidó-magyar sorspárhuzam az 
alapja, mely szerint Isten bűnei miatt bünteti a magyar népet.9 Ez a gondolat 
azonban a mártírium kérdésében szinte föloldhatatlan feszültséget okoz. 

A Krisztus utáni első századok mártírjai szinte az időtlenségben éltek, amit 
a kor újszövetségi gyökerű eszkatológikus váradalmai teremtettek meg: 
programjuk életük krisztusi szellemű megélése volt. Ezzel szemben a XVI. 
század magyar prédikátorai - ószövetségi hatásra - a történések időbeliségét 
is átérezve, egész népüket igyekeztek prófétai módon megszólítani, bűn-
bánatra indítani. E törekvés drámai feszültsége abból adódik, hogy míg az 
egész népre nehezedő büntetés közösségi, addig a kiutat jelentő megtérés 
egyéni természetű. 

A kollektív büntetés és az egyéni megtérés között feszülő ellentmondás fel-
oldására három lehetőség kínálkozott. A legkézenfekvőbb áthidalást az egész 
népért hozott helyettes áldozat jelenthette volna, csakhogy a reformátori teo-
lógia az emberi áldozatnak ezt az érdemszerző formáját nem ismerte el. 
Ennek ellenére vannak ennek a szemléletnek nyomai a korabeli protestáns 
szellemű irodalomban. Sőt, a halálában is győztes, az egész népért áldozatot 
hozó keresztyén hős /vér tanú mítosza, ami a későbbi magyar nemzettudat-
nak is meghatározó eleme, XVI. századi protestáns környezetben fogalmazó-
dik meg először a Wittenbergben megjelenő Zrínyi-albumban (1587), amely 
később a Szigeti veszedelem egyik meghatározó szellemi forrásául is szolgált.10 

Ennek a latin nyelvű kiadványnak a szellemiségét természetesen nemcsak a 
wittenbergi reformáció, hanem a vele összefonódó kései humanizmus is for-
málja. A Zrínyi-albumnak a reformátori teológiától való „elhajlása" abban 
figyelhető meg, hogy a szigetvári hős /már t í r emlékét megörökítő antológiá-
ban az antikvitás szellemiségében gyökerező heroizmus és a keresztyén már-
tírium fogalma sajátosan összekapcsolódik. A Zrínyi-albumból а következő 
évszázadban kisarjadzó Szigeti veszedelem szintetizáló ereje éppen abban nyil-
vánul meg, hogy benne a heroizmus, a protestáns színezetű zsidó-magyar 
sorspárhuzam és a katolikus mártírium-felfogás (helyettes áldozat) szépen 
megférnek egymással.11 

Szintén csak részben bibliai gyökerű a kollektív büntetés és az egyéni meg-
térés feloldásának az a módja, amely egy sajátos (teológiailag nem indokol-
ható) szerepcserén alapul: az egyén mártíriuma helyére ebben az esetben a 
közösség, az egész magyarság szenvedése lép. Tényleges mártíriumról azon-
ban itt azért nem beszélhetünk, mert az egyház Szent Ágoston óta vallja, 
hogy mártírrá nem a szenvedés ténye tesz önmagában valakit, hanem az 
igazság mellett való kiállása. A zsidó-magyar sorspárhuzam a népnek nem 
az igazságért való küzdelmét, hanem bűnös voltát hangsúlyozza, s ez nem 
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éppen a mártírok erénye. A század derekán ugyancsak népszerű „propug-
naculum Christianitatis" (a keresztyénség védőbástyája) és „Querela Hun-
gáriáé" (Magyarország panasza) toposz tartalma már erősebben mutat ja a 
közösségi mártírium ismérveit, keresztyén színezetük mellett azonban ezek 
is erősen a humanista műveltséghez kapcsolódnak, jóllehet közvetítésükben 
a korabeli protestáns értelmiség játssza a meghatározó szerepet.12 

A feszültség feloldásának harmadik útja - ugyancsak a zsidó-magyar sors-
párhuzam keretében - a protestáns mitizáció, azaz annak hangsúlyozása, 
hogy Isten egy kiválasztott fejedelem vagy hadvezér személyében szabadítót 
küld, mint ahogy azt az Ószövetség kiválasztott népével tette. Itt a két nép 
sorspárhuzamából láthatóan a kiválasztottság eleme válik hangsúlyossá. 
Ennek a szemléletnek is kimutathatók a középkorba visszanyúló gyökerei. 
A protestáns mitizáció XVII. századi jelentőségére a közelmúltban Heltai Já-
nos hívta fel a figyelmet Melotai Nyilas István prédikációs kötete13 kapcsán, 
melynek szemléleti alapját a Dávid király-Bethlen Gábor fejedelem párhuza-
ma képezi.14 Heltai János utal rá, hogy ez a mitizációs törekvés a század má-
sodik felében is folytatódik. Szőnyi Nagy István Gustav Adolf-életrajza15 

mellett különösen szembetűnő a század közepe táján a Rákóczi család körül 
kialakuló protestáns mitizáció, melyben Medgyesi Pál16 udvari prédikátor-
nak volt meghatározó szerepe. Kassa városának visszavétele után Thököly 
Imrét udvari papja, Lippóci Miklós ugyancsak ennek a szemléletnek a jegyé-
ben nevezi következetesen Gedeonnak.17 

A protestáns mitizáció persze már csak áttételesen kapcsolódik a mártí-
rium kérdéséhez, hiszen a mitizáció során kiemelt ószövetségi szerepek ép-
pen ellentétét képezik a vértanú szerepnek: Dávidnak, Gedeonnak vagy 
Josiásnak nem a szenvedése, hanem éppen a győzedelmes volta kap hang-
súlyt. A mártírok világához köti őket azonban kiválasztottságuk és az igaz-
ság melletti kiállásuk, azaz egy másfajta történelmi helyzetben akár mártírok 
is lehetnének. A mártír és a mitizált keresztyén szabadító alakja közötti lénye-
ges különbség azt a hatalmas változást is jelzi, amely a XVI-XVII. század for-
dulóján a magyarság önszemléletében végbement: a tizenöt éves háború 
nyomán kézzelfoghatóvá váltak a török kiűzésének esélyei. 

A kollektív büntetés és az egyéni megtérés között feszülő ellentmondás fel-
oldására irányuló szellemi kísérletek mellett - különösen a XVI. században -
a magyar protestáns prédikátorok leggyakrabban a szenvedés/büntetés elfo-
gadására szólítják fel híveiket. A Mohács utáni évtizedeknek ez a „hivatalos" 
magyar protestáns teológiai álláspontja. Ebben a gyakorlatban azonban nem 
csupán a megváltoztathatatlan sors passzív elfogadását kell látnunk, hanem 
egy olyan, részleteiben is végiggondolt teológiai megfontolást, amely a ke-
reszthordozás tényének különös jelentőséget tulajdonít, jóllehet magát a 
mártíromság fogalmát a katolikus féltől való elhatárolódás miatt kerüli. Dé-
vai Bíró Mátyás és Melius Juhász Péter teológiai gondolkodását elemezve 
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Bucsay Mihály figyelt fel arra, hogy a két magyar reformátor a békességes tű-
rést, a kereszthordozást olykor egyenesen „sakramentom"-rxak nevezi,18 azaz 
a teherviselésnek önmagán túlmutató, már-már üdvösségszerző, szakramen-
tális jelleget tulajdonítanak: 

K[érdés]: Ha Krisztus meghalt ér tünk és ő szenvedett, hát miért szenvedünk és miér t 
halunk meg? 

F[elelet]: Krisztus az örökké való kínunkat, halálunkat vette és rontotta el. Még az ez 
idő szerint való háborúságokat is elrontotta, úgy hogy ne ártsanak lelkünknek, hitünknek, 
sőt próbáik legyenek az Isten szerelmének, az örök életnek, a dicsőségnek és boldogság-
nak jegyei és sakramentomai legyenek, hogy megéledünk, megszabadulunk [...]. A testi 
halál csak álom, tisztulás, általmenés az életre a romlásból [...]. A testi háborúság tisztu-
lás, Jézus Krisztus követése.19 

A szenvedés, a keresztviselés passzív elfogadását hirdető prédikátori ma-
gatartás a XVII. század második felében, Zrínyi halála, az Erdélyi Fejedelem-
ség hanyatlása és a gyászévtized eseményei nyomán, érthető módon újra 
megerősödik. A lélek békéjét kereső kontemplativ szemlélet ebben az idő-
szakban utat nyit a dogmatizmusba merevedett ortodox protestantizmusnál 
spirituálisabb és profetikusabb kegyességi irányzatok - puritanizmus, cocce-
janizmus, pietizmus - előtt, melyek természetesen a mártíromság iránt is na-
gyobb fogékonyságot mutatnak. 

Mártírtörténetek mint exemplumok a XVII. századi hazai protestáns 
egyházi irodalomban 

A mártírium motívumának XVII. századi magyar protestáns irodalmi megje-
lenésével közel tíz esztendővel ezelőtt foglalkoztam először, a század refor-
mátus prédikátorainak exemplum-használatát vizsgálva.20 Az exemplumnak 
mint funkcionális szövegegységnek a természetéből következően akkor első-
sorban arra figyeltem, hogy a bibliai, történeti, természeti históriák, fabulák, 
legendák, ördögi történetek mellett a keresztyén mártirológia milyen elemei 
élnek tovább a XVII. századi protestáns prédikációs gyakorlatban, s hogyan 
épülnek bele a szövegbe. Az már akkor is feltűnt, hogy a puritanizmus tér-
hódításával, a század derekától jelentős fordulat következett be a hazai pré-
dikátori gondolkodásban, de e kérdést akkor mélyebben nem elemeztem. 

Nem sokkal később Szikszai György Mártírok oszlopa (Pozsony, 1789) c ímű 
mártíréletrajz-gyűjteményének modern kiadásához készítettem utószót.21 

A körülmények akkor nem engedték, hogy a felvilágosodás korában keletke-
zett terjedelmes munka hazai prédikátori forrásait vizsgáljam, így az előz-
ményekre vonatkozóan egyszerűen összegeztem mindazt, amit korábban az 
exemplumokkal kapcsolatban megfigyeltem: „A protestáns egyházak szelle-
mi energiáit a reformációt követő két évszázadban a dogmatikai és egyház-
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politikai csatározások kötötték le, a reformációt megelőző másfél évezred iro-
dalmának értékelésére nemigen maradt energiájuk. A szentek liturgikus tisz-
teletének elutasításával többnyire az első századok mártírjai is kiestek érdek-
lődésük középpontjából. A máskülönben közös keresztyén örökség így kato-
likus hagyományként rögződött a későbbi tudatban. Amennyiben protestáns 
egyházi írók a XVI-XVII. században az első századok mártírjaira hivatkoz-
nak, azt többnyire szűkszavúan, a csodás mozzanatokat gyakran elhanyagol-
va, elsősorban példázatos hithűségüket kiemelve teszik."22 

Az exemplum-használatra vonatkozó akkori megállapításaimat fő vonalai-
ban ma is érvényesnek tartom. Időközben azonban - különösen Szőnyi Nagy 
István Mártírok koronája (Kolozsvár, 1675) című munkájának megismerése 
nyomán - rá kellett jönnöm, hogy a mártirológiai, hagiográfiai hagyomány 
protestáns recepciója nem merül ki pusztán a mártírtörténetek exemplum-
ként való használatában, s a kérdésnek, különösen a puritanizmus és a pie-
tizmus megjelenése után, jelentékeny retorika- és kegyességtörténeti vonat-
kozásai is vannak.23 Szőnyi Nagy István munkáját tanulmányozva ugyanak-
kor az is nyilvánvalóvá vált, hogy maga az exemplum-használat kérdése is 
összetettebb, mint ahogy korábban gondoltam, hiszen abban nem csupán a 
másfél ezer éves keresztyén mártírhagyomány szűkülése, hanem lényeges 
bővülése is megfigyelhető. Azaz már a reformáció kezdeti időszakában létre-
jön egy sajátos protestáns mártirológiai hagyomány amely egészen a XVII. 
század végéig folyamatosan bővül. 

A mártírhagyomány szűkülése a XVII. századi exemplumokban 

A mártírhagyomány szűkülése szorosan összefügg a szentkultusz reformáto-
ri átértelmezésével. A szentté avatott keresztyének nem voltak feltétlenül 
mártírok, de a középkori szentkultuszban kiemelt szerepet töltöttek be a vér-
tanúk. A reformáció tagadta a szentek közbenjáró szerepét, s helyette inkább 
a „szentek egyességét" (communio sanctorum) hangsúlyozta. Ugyanakkor 
az egyéni életszentségre különös figyelmet fordított. A szent fogalma tehát az 
elérhetetlennek tűnő mitikus magasságokból leszállt a mindennapok világá-
ba: bárki élete megszentelődhetett azáltal, hogy elfogadta a felé áramló iste-
ni kegyelmet. A megszentelődésre - Kálvin nyomán - különösen a XVII. szá-
zadi puritánok hivatkoznak előszeretettel.24 Ettől kezdve gyakori jelenség, 
hogy a prédikátor igehirdetése elején „Szentek" megszólítással illeti a gyüle-
kezetet. Ennek a hagyománynak még a XVIII. század elején is vannak nyo-
mai. Nádudvari Péter szászvárosi református lelkész az 1720-as években írt 
és elmondott egyházi beszédeiben például következetesen él ezzel a gyakor-
lattal: „Láttuk már azt, Szentek! hogy az ember...25 - kezdi egyik prédikáció-
ját. Egy másik exordiuma pedig így indul: „Eleget szólottunk Szentek! a 
hitről..."26 
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Ami a középkori egyház kanonizált szentjeit illeti, a reformátorok egyetér-
tettek abban, hogy ők annyiban érdemlik meg a hívő ember tiszteletét, 
amennyiben sorsuk a hitből és kegyelemből való megigazulást példázza. 
A reformáció szigorú rostáján így szinte csak az ókeresztyén kor vértanúi 
maradtak fenn. A középkori hagiográfiai hagyományból ezért majdnem ki-
zárólag csak a róluk szóló történetek jelennek meg exemplumként a XVII. 
századi protestáns prédikációirodalomban. A korai keresztyénség jól ismert 
alakjai természetesen csodatetteiktől jórészt megfosztva állnak itt előttünk: 
a prédikátorok elsősorban erkölcsi, hitbeli állhatatosságukat hangsúlyozzák. 
Dömötör Ákos protestáns exemplum-katalógusa szerint a magyar igehirde-
tők leginkább az alábbi ókeresztyén mártírtörténeteket idézik: Polükarposz 
máglyahalála, Szent Ignác mártíriuma (máglya vagy oroszlánverem), Szent 
Lőrinc máglyahalála, Szent Kozma és Dámján ikerpár mártíriuma (máglya, 
nyíl, esetleg kard).27 

A protestáns ortodoxia időszakában keletkezett egyházi beszédekben28 

olykor még nyoma van a mártírtörténetekben a legendás, csodás elemeknek, 
később azonban, a puritanizmus térhódításával a mártírok emberarcú hit-
hősökké formálódnak. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy míg a század 
eleji prédikátorok (Kecskeméti Sánta János, Alvinczi Péter, Geleji Katona Ist-
ván) gyakran csak sematikusan, katalógusszerűen felsorolják a vértanútörté-
neteket, addig a század második felének pietisztikusabb, spirituálisabb ke-
gyessége a történetek leegyszerűsítése mellett is kedveli bizonyos részletek -
különösen a szenvedések - plasztikusabb, barokkos színezetű kiemelését. 
Ami az exemplumok szövegbeli beágyazódását illeti, az ortodox prédikáto-
rok leginkább a terjedelmesebb „exordium"-okban vagy magában az igema-
gyarázatban helyezik el ezeket az elemeket, a puritánok viszont átviszik a rá-
szabásba, az ún. „usus"-okba. Statikus, historizáló elemből a mártírtörténet 
így válik dinamikus, életszerű, gyakorlati tényezővé.29 

A mártírhagyomány átértelmezése természetesen befolyásolja az exemp-
lumok nyelvi kifejtettségének mértékét is. A századelő igehirdetői többnyire 
még ráérősen mesélnek, a századvégiek azonban már csak két-három mon-
datot szentelnek egy-egy elbeszélésnek. Kecskeméti Sánta János 1615-ben 
még így ecseteli Szent Lőrinc mártíriumát: 

Egy Lőrinc n e v ű római káplán felől olvassuk, h o g y mikoron sokféle k inzó szerszámok 
vet te tnek eleiben, az t felelte, hogy mindenkoron k ívánta azféle vendégsége t . Decius ró-
mai polgár először az lábát eltöreti, tüzes érccel megsütöget te t i , az skorp iókka l megszag-
gatja , megégetteti . Mikor pedig az egyik oldala jól megsü l t volna, az praefec tushoz for-
du lván , mond: „Conver te pa r t em corporis satis c r e m a t u m quid tu is vu lcanus a rdens 
egeri t ." Praefectus inverti jubet, t une ille: „Cocctum dévora et e x p e r m e n t u m cape, sit 
c r u d u m an a s s u m suavius ." Azaz: 
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„Fordí tsd m e g tes temnek részét, 
Ki már eléggé megéget , 
És lásd meg, az te nagy tüzed 
Kit meggyúj tot tá l , mit tehet. 
Praefectus fordí tani hagyja , 
Amaz m o n d : Megfőt t már, egyed 
És megpróbá lván , lá thadsza 
Nyersen-é vagy sülve jobb."3 0 

Látható, hogy a prédikátor itt még a legenda egészen pontos és viszonylag 
részlete visszaadására törekszik, a párbeszéd latin nyelvű idézése is a törté-
net hitelességét hivatott erősíteni. Tó feus Mihály erdélyi püspök 1683-ban 
ugyanezt a legendát azonban már egyetlen mondatba sűrítve adja hívei elé: 
„Szent Lőrincz is, midőn megfűtötték a keresztyéni vallásért, Domitianus 
idejében, ezért mondotta azt (amint írják) a Tisztartónak: Egyél immár, mert 
megsült, én az én Istenem dicsőségéért eledelül adtam tenéked magamat."3 1 

Mártírtörténeteik forrását a XVII. századi prédikátorok szinte sohasem ne-
vezik meg. Talán azért, mert ezek a barokk korban még rendkívül népszerű, 
gyakran idézett esetek voltak, ismerhették a protestánsok által is használt 
Legenda Auraiból vagy Hondorff nálunk is kedvelt nagy exemplum-gyűjte-
ményéből, a PromptnariumhóX?1 

A hithűség példáiként idézett mártírok mellett a korabeli prédikátorok oly-
kor más, vértanúságot nem szenvedett szentekre is hivatkoznak, elsősorban 
védőszentekre. Ezek az utalások azonban - szemben az előzőekkel - szinte 
kizárólag polemikus élű megnyilatkozások. Ilyenkor éppen az ellenkezője ér-
vényesül annak, amit a mártírtörténetek esetében láttunk: míg a vértanúk 
élettörténetéből a protestáns teológiai tanítással is összeegyeztethető eleme-
ket emelnek ki a prédikátorok, addig a védőszentek életéről szinte egyáltalán 
nem is esik szó, inkább az alakjukhoz kapcsolódó hagyomány válik a polé-
mia tárgyává: 

Az többi között szen t Miklós püspök rő l azt beszélik a Legendából , hogy m i d ő n 
Lyciából Aegyp tusba m e n n e az tengeren, nagy háború t ámad , ugy annyira , hogy az hajós 
mes te rek is kéte lkedtek megmaradások felől, h a n e m Miklós püspöknek imádságáér t tar-
ta t tanak meg, és ezér t m ind ez óráig az pápások szent Miklóst tart tyák az vizén já róknak 
ó ta lmazójának, és így imádkoznak neki: Sancte Nicolae, tu nos ad p o r t u m Arabe, per tua 
suf f ragia , az az: Szent Miklós, Te minke t vígy az ki folyó helyre, az te esedezésid által. 
Ezenképen tüz el len Agothának, az gabona termésér t Sodocusnak, az t u d o m á n y é r t 
Kathal in aszszonnak, d ö g h halál ellen Róchusnak imádkoznak . így menyi országh, tarto-
mány, fő várasok, t e m p l o m o k vadnak , m i n d külön segétőt és óta lmazót szerzet tenek. Ma-
gyar országot add ig b ízák az Szűz Mária pát r ic in iumjára , hogy egyszer is, másszor is, az 
p o g á n y bir tokába ejték.3 3 
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Alvinczi Péternek a korra jellemző polemikus megnyilatkozásából jól lát-
ható, hogy a prédikátor nem a védőszentek személyét támadja, sőt még csak 
nem is életszentségüket vonja kétségbe, hanem legendáikban egyszerűen 
exemplumszerű illusztrációt keres a reformáció egyik alapvető tanításának 
igazolására. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a korai újkor magyar protestáns prédi-
kátorai a keresztyén mártírok és szentek életét érintő exemplumaikban 
alapvetően a hitvallások szellemében nyilatkoztak meg. A II. Helvét Hitval-
lás például így nyilatkozik erről a kérdésről: 

. . . nem vet jük m e g a szenteket , se n e m vé lekedünk róluk tiszteletlenül. El ismer jük 
ugyanis , hogy ők Krisz tus élő tagjai, Isten barátai , akik dicsőségesen meggyőz ték a testet 
és a világot. Szeret jük tehát őket, min t testvéreinket , sőt nagyra becsüljük is, ha n e m is va-
lamely imádássze rű tisztelettel, h a n e m róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és mél tó di-
cséretünkkel,3 4 [...] a m a g a helyén és idején a prédikác iókban nem haszonta lan do log a 
szentek emlékezeté t a n é p f igyelmébe ajánlani és a szentek szent példái t követés véget t 
m indenk i elé odaáll í tani .3 5 

Végül a mártírhagyomány szűkülésének kapcsán egyetemesebb egyház- és 
művelődéstörténeti kitekintésben arról is szólnunk kell, hogy a hagiográfiai 
elemek dogmatikai és polemikus hátterű protestáns kritikájával egy időben 
Európa-szerte megindul - elsősorban a humanista szövegkritika hatására - az 
a tudományos igényű tényfeltáró munka, amely a korai keresztyénség iratai-
nak, köztük az ún. mártíraktáknak kritikai szellemű elemzését is megkezdi. 
Ez a folyamat is hozzájárul - gyakorlatilag felekezetektől függetlenül - a kö-
zépkori mártírhagyomány szűküléséhez. J. Bollandus bocsátja útjára az Acta 
Sanctorum (Antwerpen, 1643) című forráskiadványt, melynek mára már több 
mint 60 kötete jelent meg. Nevezetes emellett Th. Ruinart Acta Martxjrum... 
(Párizs, 1689) című sorozata, valamint C. Baronius olasz bíboros Annales eccle-
siastici című 12 kötetes egyháztörténete (Róma, 1588-1607). A XVII. század 
második felében újra megpezsdülő hazai hitvitázó irodalomban már nyoma 
van e kiadványok hatásának. Czeglédi István Baroniusra hivatkozva vonja 
kétségbe több szent (Kristóf, György, Katalin, Anna, Margit) létezését,36 Tolnai 
F. István Kalauza pedig Szent Katalin mártíriumát.37 Az első magyar nyelvű 
protestáns mártirológium szerzője, Szikszai György38 debreceni prédikátor vi-
szont, felhagyva a korábbi századok polemikus hangvételével, mint általáno-
san elfogadott tekintélyekre hivatkozik mindhárom kiadvány esetében. 

Л mártírhagyomány bővülése - a protestáns mártirológia kérdése 

A mártírhagyomány imént tárgyalt szűkülésével, azaz a középkor szent- és 
mártírkultuszának erőteljes megrostálásával párhuzamosan már а XVI. szá-
zadban megkezdődik a hitújítás saját vértanúinak számbavétele, katalogi-
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zálása is. Ezeknek az üj, protestáns mártíroknak az alakja körül nem alakul 
ki - elsősorban dogmatikai okok miatt - a középkori szentek glorifikálásához 
fogható dicsfény, a legenda műfajának bizonyos ismérvei azonban olykor 
szembetűnően jelen vannak ezekben a mártírtörténetekben is. 

Protestáns hitvallók szenvedéseiről először német krónikák, kalendáriu-
mok és vigasztaló könyvecskék adnak hírt az 1530-as években.39 A protestáns 
hithősöket és mártírokat is magukba foglaló első enciklopédikus kiadványok 
az 1550-es években jelennek meg. Ludovicus Rabus (1524-1592) strassburgi 
teológus, majd ulmi szuperintendens 1552-58 között megjelenő nyolckötetes 
életrajzgyűjteménye tekinthető az első ilyen jellegű lutheránus szellemű kom-
pendiumnak.4 0 Rabus munkájának első kiadása még nem ismeri az idő-
rendet: levelek, röpiratok, életrajzok, és más dokumentumok vegyesen szere-
pelnek benne. Az 1571-72-ben megjelenő kétkötetes folio-változat rendezi 
először kronologikus rendbe a hatalmas forrásanyagot. Rabus munkájának 
második kötetében (1554) érkezik el saját korához. A vértanúk sorát itt Husz 
János és Prágai Jeromos nyitja, megteremtve ezzel a protestáns mártírhagyo-
mány német változatát. 

Mártíréletrajzokat is szép számmal tartalmaz Georg Major (1502-1574) 
Wittenberg-vártemplomi lelkész, majd teológiai tanár Vitae Patrum címen 
ugyancsak 1574-ben Wittenbergben megjelenő munkája, mely a szentek le-
gendáinak a reformáció szellemében megtisztított változatát közli. Az elő-
szót maga Luther Márton írta, hangsúlyozva, hogy a szentek legendáit az 
idők során az ördög rontotta meg: 

Többek között a Sátán dühének n e m kis műve, hogy a történeteknek, v a g y mint neve-
zik, a Szentek Legendá inak a lehető legtöbbjét e lpuszt í to t ta és ame lyeknek fennmaradá-
sát e lszenvedte (b izonyosan n e m jóakaratból) , ostoba mesékkel és is tentelen hazugságok-
kal annyira megronto t ta , hogy az igazsághoz sokkal j obban hasonlí tanak és ezeknél hasz-
nosabbak a népek b izonyos meséi.41 

Ugyanebben az időszakban jelennek meg az első kálvini szellemű exemp-
lum-gyűjtemények is. John Fox(e) (1516-1587), anglikán lelkész, aki Rabus 
munkájának megjelenésekor német földön él emigrációban, 1554-ben 
Strassburgban,42 1559-ben Bázelben43 jelentet meg mártíréletrajz-gyűjtemé-
nyeket. Foxe-nál, Rabusszal ellentétben, Wiclif nyitja a protestáns vértanúk 
sorát, s a német hithősök mellett szép számmal szerepeltet francia és angol 
hitvallókat is. Foxe művének folytatásaként jelenik meg 1563-ban Heinrich 
Pantaleon (1522-1595) bázeli orvos, történész Martyrium Históriája, mely az 
európai kontinens reformáció korabeli mártírjainak legteljesebb katalógusa. 

Rabus, Foxe és Major műveivel egy időben, 1554-ben lát napvilágot a Kál-
vin és Béza baráti köréhez tartozó Jean Crespin (1500-1572) genfi nyomdász 
életrajzgyűjteménye francia nyelven.44 Crespin a német gyakorlatot követve 
itt még Hússzal kezdi a mártírok sorát, a következő évi kiadás és az 1561-re 
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négykötetesre duzzadt munka további edíciói Foxe nyomán azonban már 
Wiclifig nyúlnak vissza. Crespin Rabusszal szemben abban is a Foxe-féle ha-
gyományt követi, hogy mártíréletrajzaiból nem igyekszik mindenáron el-
hagyni a csodás elemeket. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy bár egy-egy már-
tír német földön is akadt, a lutheri reformáció szellemében működő gyüleke-
zetek a vértanúságot a saját bőrükön többnyire nem tapasztalták meg. Szá-
mukra a mártírium inkább távoli, történeti tényezőnek tűnt. Ezzel szemben 
a helvét irányt követő gyülekezetek - különösen francia és angol nyelvterü-
leten - sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben működtek, évtizedeken át pusz-
ta létük is bizonytalan volt. Ez az élet-halál küzdelem olyan egyházi irodal-
mat eredményezett, melyben a mártírium fölértékelődött s benne az Istennek 
tulajdonított csodás szabadulás vagy Isten közvetlen büntetése egyaránt he-
lyet kapott, mint váradalom vagy mint megélt valóság. A megtapasztaltak le-
írása a mitizálás s ezzel együtt a stilizáció olyan fokát eredményezte, ami 
Rabusnál nem jellemző, s mely gyakran a középkor legendairodalmának is-
mérveit mutatja.45 

A hazai protestáns egyházi irodalomban a XVII. század első felében jobbá-
ra a mártírhagyomány német változata hatott, elsősorban Andreas Hondorff 
(1530-?) Promptuariumának46 közvetítésével.47 Ennek okait aktuálpolitikai 
tényezők mellett elsősorban a korabeli magyar peregrináció németországi fő 
irányában kereshetjük. Ebben az időszakban ugyanis Wittenberg, Heidel-
berg, Marburg és Odera-Frankfurt egyetemein végzett teológusok irányítot-
ták a hazai protestáns egyházi életet. A csoda, a misztikum elemeit háttérbe 
szorító Rabus-féle hagyomány különben tökéletesen megfelelt a korabeli 
protestáns ortodoxia kegyességi és hermeneutikai gyakorlatának,48 mely a 
mártíriumban elsősorban statikus, historizáló argumentációs eszközt látott. 
A németalföldi és angliai peregrináció erősödésével, a század második har-
madától, de különösen a század közepétől kezd tért nyerni egyházi irodal-
munkban a Foxe-féle hagyomány, ami az egyre erősödő hazai ellenreformá-
ciós környezetben és a személyesebb puritánus kegyesség jegyében a protes-
táns mártirológiai örökséget újra aktualizálja. 

Lássunk ezek után néhány konkrét példát az elmondottakra. Kecskeméti 
Alexis János 1621-ben megjelent prédikációs könyvében ortodox szellemben 
a protestáns hitvallók hithűségét, a pápa tudományával való szembeszegülé-
sét emeli ki. A hitvallók katalógusa ezáltal tárgyilagossá, történetivé, már-
már sematikus felsorolássá válik. Szenvedésükről, esetleges vértanúságukról 
alig esik szó: 

Az t u d ó s Emberek közzü l , a kik eleitől fogvan ellene mondo t t ak a Papa t u d o m a -
nyanak . Pé ldául vadnak Ber t ramus , élt 840. esz tendőben Chr i s tu s Urunk szüle tese utan, 
a ki el lene m o n d a a Transubstant ia t ionak a Miseben. Vicleff János elt 1383. e sz tendőben 
Chr is tus U r u n k születese u tan . A ki az Romai Papat, neveze t szerint Ant ichr is tusnak 
m o n d a es m i n d e n t u d o m á n y i t az szent i ras kívül hejaban va lónak monda . A kiér t vege-
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zetre halala u t an 41. esz tendőkkel a Papa testet is, fel asattata, es m e g egettete. Példa H u s z 
János, á ki ellene m o n d a á Papa t u d o m a n y a n a k 1405. Esz tendőben Chris tus U r u n k 
születese u t an , es meg eget te tek erőtte. Példa az mi időnkben Luther Marton, á ki e l lene 
monda á Papa t u d o m a n y a n a k 1517. esz tendőben Chr is tus Urunk születese utan. Es sok-
szor kevan t az Chris tus neveer t Mar tyromsagot szenvedni , de n e m engedtet ik neki.4 9 

Kecskeméti Alexis hithősei Isten eszközei csupán a pápaság elleni küz-
delemben, alakjuk nem egyénített. Glorifikálás vagy mitizálás helyett a 
prédikátor cselekedeteik tárgyszerű megítélésére és bemutatására törekszik. 
A tettek, időpontok megjelölésére szolgáló nyelvi formulák már-már kínos 
egyhangúsággal ismétlődnek az idézett lajstromban. A szöveg írójának érez-
hetően nem volt aktualizáló szándéka. Hasonló érzésünk támad Alvinczi Pé-
ter, Margitai Péter, Geleji Katona István igehirdetéseit olvasva. A XVII. szá-
zad elején még Szenei Molnár Albert ír a legmélyebb átéléssel, már-már pró-
fétai lendülettel az európai protestáns hithősökről, Scultetus heidelbergi 
prédikátor nyomán, a reformáció 100. évfordulójára készített jubiláris prédi-
kációjában: 

Itten m e g kellene beszél lenünk, mely sok számta lan emberek Spanyolországban , 
Olaszországban, Franciában, Scotiában és Németo r szágban megölet te t tenek hol t i tkon, 
hol ped ig nyi lván való közönséges helyeken az Evangé l iumnak igaz t udományáé r t . . . az 
Albai Herceg azzal dicsekedet t , hogy őmaga az akkori ha t esz tendőben , midőn Belgiának 
Guberná to ra ő volna, t izennyolcezer ember t öletett volna meg . . . Franciaországban az 
ezerö t százha tvannégy esz tendőtő l fogva ezerötszáz és nyolcvanhat esztendeig, a zaz h u -
szonkét e sz tendőknek fo rgásában száz és negyvenezer emberek pecsételtették m e g az 
önnön vérekkel az igaz Religiót, hogy azokról ne szóljunk, akiket a második Henr i cus ki-
rály regnálása alatt azelőtt megperzsel tenek, megéget tenek, amelyek oly nagy ál lhata tos-
sággal men tenek a tűzre és mindhalál ig az igazságról oly ny i lvánvaló vallást tö t t enek 
hogy osz tán ezerötszáz és ha rminchá rom esz tendőben elkezdték a jámbor Mar ty roknak 
nyelveket kimetélni , hogy a néppe l ne szólhatnának. 5 0 

Az előbbinél jóval emelkedettebb hangnem Szenei Molnár Albert írói kva-
litásain túl itt természetesen a különös jubileumi alkalomnak is köszönhető. 
Prédikációjának történetiségen alapuló gondolatmenete egyúttal jelzi annak 
a sajátos szemléletnek a megerősödését, mely szerint a protestantizmus mint 
„ecclesia in ecclesiam", mint a „hitvallók és mártírok egyháza" igyekszik ön-
magát meghatározni. Ez a gondolat a Foxe-féle mártírhagyomány jegyében a 
század második felében teljesedik ki. Míg az ortodox típusú igehirdetés in-
kább a tudós teológusok mártíriumát részesíti előnyben (Wiclif, Husz, Jero-
mos, Luther), addig a puritanizmus térnyerése után a prédikációk egyre 
gyakrabban idézik a mindennapok mártírjait is. A német és angol-francia 
mártírhagyomány a gyakorlatban természetesen nem mindig válik szét éle-
sen, s erről Köleséri Sámuel igehirdetésének exemplumanyaga tanúskodik. 
Nála ugyanis Scultetus és Foxe mint exemplumforrások békésen megférnek 
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egymás mellett, amikor egyik beszédében arra keres példákat, hogy a hit 
kegyelemből van, nem pedig emberi tudásból vagy adottságokból szárma-
zik: 

Egy ember m á s t megeröss í the t a hitben, m a g a ped ig idegen lehet a hittül. Egy Pend-
leton nevti A n g l u s Prédikátor, Már ia királyné ide jében megerősíté hi t iben egy Saunde r s 
nevii Prédikátor társát, intvén ötet arra, hogy m e g m a r a d n a végig abban az igasságban, 
mellyet prediká l lo t t és azt véréve l is megpecsétel lye. Amaz ugy is cselekedett, dicsős-
ségessen Már ty romságo t szenvede t t , de ez, Hi t tü l szakattá lött. Foxus in Act et Mon. 
Mar tyrum. Scul te tus is emleget egy Speiserus János nevü A u s p u r g u m i hires Prédiká tor t 
Német O r s z á g b a n 1523-ban, ki az Evangel iomot olly nagy ha t a lommal predikál lot ta , 
hogy sok ny i lván való parázna Aszszonyok a n n a k predikállására meg tértenek s jo Ke-
resztyénekké löt tenek, de maga a n n a k utána Páp is tává lött és s i ra lmas vége lött. Scultetus 
Annal. Pag. 118. így a gyertya s zépen világolhat egyebeknek az ő m u n k á l k o d á s o k b a n , d e 
maga az u tán ru t bűzzel aluszik el.51 

Az eddigi példák azt mutatják, hogy a protestáns mártír-exemplumokat 
prédikátoraink meglehetősen szűkszavúan fejtik ki, s így hagiográfiai ele-
mek alig ismerhetők fel bennük. Úgy tűnik, hogy a protestáns prédikáció ter-
jedelmes volta ellenére sem igen viselte a legendás elemeket. A kevesebb for-
mai, retorikai kötöttséggel bíró, műfajilag is sokszínűbb hitvitázó iratokban, 
különösen a XVII. század második felében azonban már nagyobb műgond-
dal megalkotott protestáns legendákat is találunk. A protestáns egyházi iro-
dalomnak ebben a korábbiaknál erősebben barokkizáló korszakában Czeg-
lédi István, Szöllösi Mihály, Szőnyi Nagy István, Tolnai F. István tudatosan 
emelik be a felekezeti polémiába a hatáskeltés retorikus eszközeit. A német 
irodalom kedvelt Husz-legendáját, melyben a cseh előreformátor máglyaha-
lála előtt megjövendöli a reformáció 100 évvel későbbi győzedelmét, Tolnai F. 
István Kalauza így adja elő: 

Bizván azért szegények [Husz János és követői] e Császár [Zs igmond] leveléhez, a meg 
emiitett Syna tban el mennek és az erősségeket a mellyel igyeket s t u d o m á n y o k a t gyá-
molgaták a m i n t az idő s ott lévő személyek do lga engedé, elő hordák . Kivá l tképpen 
penig a Disputa t io erről vala, ha az Urvacsoráját ké t szín alatt, az az, kenyérrel és borral 
kelleneé a kösségnek ki szolgál tatni? De midőn e Conciliombéli Atyák látnák, hogy őket 
értelmek mellől el nem vonha tnák , és hogy a mit nék ik parancsolnának arra őket n e m ve-
hetnék, azt végzik , hogy e levenen m e g égettessenek. Halván ezt S igmond Császár, szegé-
nyek mellet kezd intercedálni, nék ik tött hitit és esküvés i t forgatván. De e Synat, hogy a 
császár ké te lkedő lelki i smeret inek eleget tégyen, és annak h á n y ó d ó habját le csende-
síthesse, azon Synatban , a 19 Szék Canonát koholá , a holott e vagyon: Az Ere tnekeknek 
adot hitet n e m kell meg tartani, ha elsőben azoknak meg térítésében minden uta t és mó-
dot el követ tek. Es hogy a Császá r is nem tartozik az okkal hitit fel szabadí tani . Szegény 
H u s János e k e m é n y és Istentelen sententiát ha lván az Istenre apellál, és midőn i m m á r az 
Szent Mar tyr t 1415 esz tendőben , mint egy Eretnekek vezére égetni vitetnék, profet iai 
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lélektül indít tatván a derék Reformatio felöl illyen szóval jövendöl, m o n d v á n : Engemet 
már l u d a t meg sü t tök (mert Csehül H u s anyit tészen, m i n t lud), de el jü a ha t tyú , a mely-
lyet m e g nem süthe t tek , Száz esz tendő múlva , Istennek s nékem is meg kell felelnetek. Bé 
is telék e jövendölés, m e r t Száz esz tendő múlva fel gyuj tá Isten Luther M á r t o n és több ke-
gyes lelkek által a m i n t fellyebb meg hal lók a Reformatio derék világát . . . Esz tendő múlva 
szegény H ie ronymus Pragensis, H u s János Tisztbéli Társa is azon m ó d o n m e g égettetik. 
An. Chris t i 1416 [...]. De vallyon Pápás Uraim, e szent Mar tyromok halálokkal az evan-
gél iom világát el ó l tha táké , és az igaz Reformata vallást meg gátolhatáké? N e m semmi-
képpen , sőt a választot t híveknek az álhatatosságra ezzel ők akarat tyok kívül is nagy és 
szép pé ldá t szolgál tatának.5 2 

Tolnai leírásában tisztán megfigyelhetők a szentek legendáinak hagyomá-
nyos, tartalmi, formai, retorikai jellegzetességei: a nem bőbeszédű, de vi-
szonylag részletes cselekmény, a mártír szembesítése a világi és egyházi hata-
lommal, a disputa, melynek során a mártírt elítélik, a mártír utolsó, szenten-
ciózus vagy profetikus szavai. A legenda végén megjelenő Luther-szimbólum 
(hattyú) a középkori szentek attribútumaira emlékeztet. Érdekes, hogy a re-
formátus szerző a szent jelzővel illeti a protestáns mártírokat. Ezt a történetet 
mégis megkülönbözteti az igazi legendáktól az, hogy nem válik a kultusz ré-
szévé, lejegyzése és emlékezetbe idézése pusztán tanulságként szolgál.53 

Olykor azonban a fentebb már érintett protestáns mitizáció keretében an-
nak is van nyoma, hogy Isten választott embere mártíriumának az egész nép-
re nézve üdvösségközvetítő szerepet tulajdonít a prédikátor. Az imént idé-
zett Husz-legenda analógiájára a később maga is mártíromságot szenvedő 
Czeglédi István így elmélkedik II. Rákóczi György koporsója fölött: 

Á m m e g ölék H u s z Jánost! (Cseh nye lven a Ludat) De, nem sok Idő mú l v a , Ha t tyú 
t á m a d a hamvábül . Ki tudgya? talán e mi Kegyelmes U r u n k vérit is, csak a csírázásra, s 
g y ü m ö l c s hozásra ve te t te a Pogány a fö ldben? Romlására fogh ez a Töröknek következni! 
mer t m e g h kel m é g h e Nagy Fejedelmet (ha kesöre is) Eleveníteni az Egész Keresz-
tyénségnek. 5 4 

Czeglédi István eszmefuttatásának két fontos tanulsága van: egyrészt szép 
példáját mutatja annak, hogyan magyarosodik a nemzetközi vándormotí-
vumként ismert Husz-legenda a hazai protestáns mitizáció keretében, más-
részt igazolja e tanulmány egyik korábbi feltételezését, hogy a protestáns 
mitizáció és a mártírium hagyománya valóban összekapcsolódik. 

A mártírhagyomány XVII. századi protestáns színezetű bővüléséről szólva 
végül arról a jelenségről kell még szót ejteni, amit a német szakirodalom el-
len-legendának (Anti-Legende) nevez.55 

A protestáns mártírhagyományból egyre inkább kiszoruló csodahit az el-
len-legendában részben újraéled. Az ellen-legenda hőse mindig az igaz hit 
(esetünkben a protestantizmus) ellensége, akin mesterkedései után végül be-
teljesedik Isten büntetése, s általában rettenetes és látványos kínok között fe-
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jezi be életét. Ezeknek az elrettentést szolgáló történeteknek legfőbb forrása 
Jobus Fincelius (1526-1589) Wunderzeichen56 című igen népszerű munkája 
volt, melynek exemplumanyaga részben Hondorff Promptuariumába is be-
épült. 

Az ellen-legenda hőse szinte minden tekintetben ellentéte a mártírnak. 
Gyakran még az ördöggel is szövetségre lép, s így tetteit és különösen halá-
lát eszkatológikus jelek kísérik. A hazai prédikációirodalomban alig van nyo-
ma, viszont a XVII. század vitairataiban annál gyakoribb jelenség. A prédi-
kátorok különösen a pápákról szóló históriákat öltöztetik szívesen az ellen-
legenda köntösébe. Kiemelkedően fontos szerepet játszik ez a műfaj a gyász-
évtized (1670-es évek) apokaliptikus, eszkatológikus elemekben tobzódó 
egyházi irodalmában. Szőnyi Nagy István Mártírok Koronája (Kolozsvár, 
1675) című munkájának előszavában egy egész sor ilyen elbeszélést idéz 
Fincelius nyomán. Szőnyi annak a gondolatnak a jegyében, hogy az „Isten 
Anyaszentegyházának ellenségei penig mindenkor rútul vesztenek el...", 
előbb ószövetségi (a zsidókat üldöző fáraó a tengerbe vész, a Baálnak áldozó 
Jézabel rettenetes halála, Dániel árulóit széttépik az oroszlánok stb.), majd új-
szövetségi (Júdás felakasztja magát, Heródes férgek martaléka lesz stb.) pél-
dák sorát hozza, végül pedig az egyház történetének jellegzetes eseményeire 
utal. A tizenhét egyháztörténeti exemplumból öt a reformáció korából való. 
Az utóbbiakban szembetűnő a hitelesség látszatát keltő részletezés, a meg-
győző előadásmód: 

Egy vén Pap, Fo rchemiumban , Bambergai Püspökség alatt lévő városban, midőn a 
praedikál ló székbül szent Pál, I Corinth. II. Részből az 12 Úr vacsorájának igéjit magya-
rázná , a Pápis ták Tévelygésit s ama bá lvány i m á d ó Misét is halálban o l ta lmazná . Láttya 
hogy a Misében a S a c r a m e n t u m csak egy szinü: Mert a pohár t , edgyik részi t a Sacra-
m e n t u m n a k a kösségtül el vonnyák . Sz. Pál pen ig két szin alatt, mind kenyeret m ind bort 
osztogat a Cor in thúsbél ieknek: azért egyiknek (gondollya) vagy a szent Pál t u d o m á n y á -
nak, vagy a misének, mel ly a Pápa t u d o m á n y a egaznak a más iknak penig h a m i s n a k kell 
lennie. Azt is t udgya , hogy az Ecclesia n e m csalatkozhatik, nagyobb annak min t a szent 
í rásnak méltósága. Sőt a Szent írás is csak fabula (ugy tartya) ha egy n y o m o n n e m jár a 
Pápa és Romai Ecclesia ér telmével . Azér t boszszankod ik Sz. Pálra, m ié r t hogy a 
Cor in tusbél ieknek a p o h á r t is el osztotta, s azért igy f eddőd ik az Apostollal: Vaj Pál! Pál! 
Bár ha a te t u d o m á n y o d igaz, s bár ha a misében egy szin alatt a Sacramentom n e m igaz, 
az ö rdögök el s zaggassanak s innen el r agadgyanak engemet . Ismét fo rdú lván a kösség-
nek igy szólla: Ha a Pápa t u d o m á n y a n e m igaz, nem i r tózom a Sátánnak rabja lenni s lel-
kemet zálogúl néki adni . O h Jesus! Nagy itéletű Isten! m i d ő n ezeket nagy csudálkozással 
s reszketéssel hal laná a kösség: Imé azonnal a t emp lomban nagy ropogás, harsogás , zör-
gés, csat togás t ámad , m i n d e n e k meg indú lnak , a székek, képek, oltárok romlanak s ki-
csinyben hogy a kő falak is egyben n e m omlanak . El jöve azonban, ret tenetes szél vészel, 
egy iszszonyu nagy fekete ember, ki ö rdög vala, a Papot m e g kapá, a n é p n e k láttára el 
r agadá s mind e mái nap ig is sohol többé a p a p az emberekti i l n e m találtatott. Lett ez 1557. 
Esztend. N a g y hétben. Job. Fincelius. Lib. 3. d e miraculis.57 
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Ebben az ellen-legendában bizony nem a hagiográfia szabályai szerint 
építkező történetről van szó, hanem a reformáció egyik alapvető tanítása (két 
szín alatti úrvacsora) mellett érvelő, didaktikus színezetű, ugyanakkor elret-
tentő célzatú tanmeséről, melynek történelmi hitele - a hitelesség illúzióját 
keltő elemek (konkrét helyszín és időpont, részletekre is utaló beszédmód) -
legalább annyira kérdéses, mint azoké a középkori legendáké és mártírtörté-
neteké, melyeket ugyanebben a korban a protestantizmus élesen bírált. 

A korszak protestáns ellen-legendáinak kedvelt alakja volt Franciscus 
Spira. Bornemisza Pétertől kezdve alakja gyakran feltűnik a hazai egyházi 
irodalomban is.58 A róla szóló példázatos történet szívós továbbélését jelzi, 
hogy az exemplumot Nádudvari Péter 1741-ben megjelenő prédikációs köte-
te is mint közismert történetet idézi: 

A nagy Uri emberek , kik e világi veszendő jóknak szeretedért , a m e g e s m é r t igazságot 
el tagadják, bár csak a Spira Ferenc f a t u m á t forgatnák elméjekben. Nagy jószágú, nagy be-
csületű ember vala ez Pa tav iumnak Citadelle nevü városában, az igazságot megesmér te , 
s vallotta, ki m i d ő n bé vádol tatot t volna , eleiben tették, hogy akár a megesmér t igazságot 
közönséges hel lyen, a Templomban tagadja vissza, akár szép jószágától s tisztségétől 
megfosz ta tván , számkivetésbe küldet tessék. Jószágának szerelme ötet anyira e lragadta , 
hogy a Szent Lélek nyi lván való ösztökéllése ellen a megesmér t igazságot e l tagadá. Mind-
járt a Lelki e smére tnek kinzása körü l vette, el lenségévé lett a szent Lélek, aki ellen vétke-
zett , és rettenetes kínokkal kétségben való esésben hólt meg, irtóztató pé ldá t h a g y v á n 
azoknak, akik Méltóságokat , becsületeket , gazdagságoka t a megesmér t igazságnál na-
gyobra becsüllik. Itt vagyon ennek helye: Inkab kell engedn i az Istennek, min t az embe-
reknek. Csel. 5: 29.59 

A mártírhagyomány protestáns színezetű átrendeződése - különösen az el-
len-legenda műfajának megjelenése - jelzi, hogy a protestáns mártirológiából 
sem tűnt el teljesen a csodás elem, sőt bizonyos pontokon éppen újraéledésé-
nek lehetünk tanúi. A korai újkor embere ugyanis felekezeti hovatartozástól 
függetlenül vonzódott a csodahithez, hiszen létének továbbra is a transzcen-
dens értékrendszer adott értelmet. A reformáció nem a csoda kiiktatását cé-
lozta, hanem annak a bibliai alapú keresztyén hitnek a megújítását, amely 
lényegéből fakadóan számol a csodával. A keresztyén mártirológia protes-
táns újraértelmezésének tehát elsősorban nem világképi, hanem dogmatikai 
okai vannak. 

A kora újkori katolicizmus a maga legendáival és megelevenedő Mária-
kultuszával még szinte korlátlan teret biztosít a csodának. A protestantizmus 
visszafogottabb. Szigorú belső aszkézise kezdetben tagadja a csoda minden 
változatát. A XVI. századi reformátorok többnyire ezért idegenkednek a már-
tírium kérdésétől. Legfeljebb akkor tesznek némi engedményt, ha a csodának 
olyan változatával van dolguk, amely a tanítás szolgálatába állítható. Ezért 
kegyelmez Luther Márton és Heltai Gáspár az állatmeséknek. A barokk irra-
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cionálisabb hajlandósága, „telhetetlenebb képzelete"60 a protestantizmust 
sem hagyja teljesen érintetlenül. A XVII. század második felétől tért nyerő 
pietisztikus kegyesség újra gyermeki módon hinni kezd a csodában, s ehhez 
a csodahithez a kor világképének megfelelően eszkatológiai és démonológiai 
elemek is társulnak. Mint láttuk, a hazai egyházi irodalomban ezt a tenden-
ciát a protestáns mártirológia kiteljesedése, az ellen-legenda műfajának meg-
jelenése jelzi. A mártír ium iránti fogékonyság erősödésének persze kegyes-
ségtörténeti és világképi elemeken túl nálunk konkrét egyházpolitikai okai is 
vannak: itt elsősorban a gyászévtized eseményeire és annak gazdag irodal-
mára gondolhatunk. Ennek mártirológiai vonatkozásai azonban már egy 
újabb tanulmány tárgyát képezhetnék. 

1 E tanulmány egy készülő monografikus 
igényű munka része, mely a Bolyai János Ösz-
töndíj támogatásával készül. Egy másik feje-
zete már megjelent Mártírium, puritanizmus, 
retorika címmel (It, 2000/1, 51-71.). 

2 TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő 
egyházi irodalom európai kapcsolatai, Bp., 1997, 
84-88. 

3 KÁLVIN János, A keresztyén vallás rend-
szere, Pápa, 1909, I. kötet, 673. A latin nyelvű 
szöveg Kálvinnál így hangzik: „Cur nos ergo 
ab ea conditione eximanus , quam subire 
Christum caput nostrum oportuit: praesertim 
quum nostra causa subierit, ut nobis in seipso 
patientiae exemplar exhiberet? [...] U n d e 
etiam insignis consolatio ad nos redit, in re-
bus duris atque asperis, quae adversae malae-
que existimantur, nos Christ i passionibus 
communicare: ut q u e m a d m o d u m ille a malo-
rum omnium labyrintho in gloriam caelestem 
ingressus est, ita in eandem per varias tribu-
lationes deducamur. . ." joannis Calvini Opera 
Selecta, Volumen IV, Ins t i tu t ions Christianae 
religionis 1559 librum III continens, Chr. 
Kaiser, München, 1931,161-162. 

4 KÁLVIN, i. т., 643-644. 
5 I. т., 245. 
6 LUTHER Márton, Előszók a Szentírás 

könyveihez, Bp., 1995. Mint a kiadványból ki-
derül, Luther két alkalommal írt előszót a Je-
lenések könyvéhez. 1522-ben még kétségei 
voltak annak apostoli és prófétai eredete felől, 
1530-ban viszont úgy látja, hogy e könyvet 
„napra nap forgatnunk kell, mert Isten igéjét 
tanítja és a hitet védelmezi. . . , a prédikátort 

hivatalára oktatja, abban megtartja, elhívja és 
fegyelmezi" (160-161). 

7 KATHONA Géza, Károlyi Gáspár történel-
mi világképe. Tanulmány a magyar protestáns re-
formátori apokalyptika köréből, Debrecen, 1943. 

8 GELEJI KATONA István, Váltság Titka II, 
Várad, 1647, 996, RMNY, 2197. 

9 A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésé-
hez lásd: HORVÁTH János, A reformáció jegyé-
ben, Bp., 1957, 40. ŐZE Sándor, „Bűneiért bün-
teti Isten a magyar népet". Egy bibliai párhuzam 
vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi iro-
dalom alapján, Bp., 1991 és: GYŐRI L. János, 
Izráel történelmének és a magyar nép történetének 
párhuzama a XVI-XVII. századi magyar prédiká-
tori irodalomban = Szivárvány. A Magyar refor-
mátusok III. Világtalálkozójának Erdélyi Emlék-
könyve. Kolozsvár, 1998, 239-250. 

10 De Sigetho Hungáriáé propugnaculo (Zrí-
nyi-album), Wittenberg, 1587. Hasonmás ki-
adása: MTA I roda lomtudományi Intézete, 
Bp., 1987. Szabó András kísérő tanulmánya az 
általunk felvetett kérdést is érinti. 

11 A Zrínyi-kérdésnek kiterjedt irodalma 
van, az itt felvetett gondolathoz az alábbi írás 
adott inspirációt: HANKISS János, Európa és a 
magyar irodalom, Bp., 1939, 114. 

12 IMRE Mihály, „Magyarország Panasza". 
A Querela Hungáriáé toposz a XVI-XVII. század 
irodalmában, Debrecen, 1995, Lásd „A refor-
máció szemléletvál tozása" című fejezetet 
(166-173). 

13 MELOTAI Nyilas István, Szent Dávidnak 
huszadik zsoltárának rövid prédikációk szerint va-
ló magyarázattya, Kassa, 1620, RMNY 1216. 
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14 HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidel-
bergi peregrinusok, Bp., 1994. Lásd a „Kálvinis-
ta teokrácia és protestáns mitizáció" című fe-
jezetet (155-161). 

15 SZŐNYI Nagy István, Kegyes Vitéz, Deb-
recen, 1675, RMK 1,1174. 

16 Medgyesi prédikátori munkásságának 
értékeléséhez lásd: TARNÓC Márton, Erdély 
művelődése..., Bp., 1978,94-103. 

17 LIPPÓCI Miklós, Jubileum Ecclesiae 
Evangelecae Cassoviensis..., Lőcse, 1682, RMK 
1, 1290. Új kiadása: Bp., 1938. 

18 Dr. BUCSAY Mihály, Méliusz katekizmu-
sa, Studia et Acta Ecclesiastica III, Bp., 1973. 
Bucsay a 244. lapon a 77. jegyzetpontban fejti 
ki véleményét e kérdésről. 

19 MELIUS Juhász Péter, Katechismus Calvi-
nus János írása szerint, Debrecen, 1562. RMNY, 
182. Az idézetet a modern kiadásból vettük: 
BUCSAY, i. т., 244-245. 

20 Exemplumok а XVII. századi magyar refor-
mátus prédikációkban (doktori értekezés, kéz-
irat, 1991) A dolgozat főbb gondolatait össze-
gezi az alábbi tanulmány: GYŐRI L. János, Az 
exemplumok szerepe XVII. századi református 
prédikációinkban, Studia Litteraria XXXII, Deb-
recen, 1994, 157-170. 

21 SZIKSZAI György, Mártírok oszlopa, Har-
mat - Koinonia, Bp., 1996, 237-250. 

221. т . , 245. Hasonló megállapításra jut 
DÖMÖTÖR Ákos is, lásd: A magyar protestáns 
exemplumok katalógusa, Bp., 1992, 11-12. és 
90-102. 

23 Ez i rányú észrevételeimet Puritanizmus, 
mártírium, retorika című tanu lmányomban 
összegeztem (It 2000/1, 51-71.). 

24 BODONHELYI József, Az angol purita-
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1942,143-147. 
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káció, Kolozsvár, 1741, XXXVI. tanítás, 331. 
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mártirológia" című fejezetét, 11-12. 

28 Az ortodox prédikációs gyakorlat kérdé-
séhez lásd: KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, 
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séhez lásd: KECSKEMÉTI, i. т., 88-106. 

30 KECSKEMÉTI Sánta János, Három fő és 
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I, 1302. 
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Hist. Lit. Hung. XXV (1988), 15-30. 
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283, RMNY, 1583. 
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badi Béla), A Magyarországi Református Egy-
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35 I. т., 186. 
36 CZEGLÉDI István, Sión vára..., Kolozs-

vár, 1675, 257, RMK I, 1187. 
37 TOLNAI F. István, Igaz Keresztyéni és 

Apostoli Tudomány s vallás Útára vezető és az 
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1679, 878-879, RMK I, 1236. 

38 SZIKSZAI, i. т., GYŐRI L. János utó-
szava, 247. 

39 BRÜCKNER, Annamarie und Wolfgang, 
Zeugen des Glaubens und ihre Literatur = 
Volkserzählung und Reformation, Herausge-
geben von Wolfgang BRÜCKNER, Berlin, 
1974, 521-579. 
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