


metszeten Luther alakja legiti-
málta Thököly Imre politikáját.
A magyar nemesi viseletben

látható Thököly a magyarországi evan-
gélikus egyházat védi, amelyet a protes-
táns egyházi viseletben ábrázolt, jobb
kezében Bibliát tartó Luther Márton
reprezentál. Az égi szférából odaidézett
Luther alakja Thököly személyét is di-
csőíti, kiemelve tevékenységét a 17. szá-
zad végi aktuális politikai és katonai krí-
zisekből. Luther az egyház alapítójaként
és a teológia doktoraként a protestáns
vallásgyakorlat törvényekkel biztosított,
évszázados szabadságát jelenítette meg
a képen. 

ProTesTáns ProBLéMák
A kép harmadik szereplőjének, egy jel-
képes jezsuita szerzetesnek a jelenléte
elsősorban az 1660–80-as évek feleke-
zeti konfliktusaira utal. Az 1546-ban el-
hunyt Luther alakjának és a III. Pál pápa
által 1540-ben elfogadott jezsuita rend
képviselőjének szembeállítása többféle
ellentétet jelez. A 17. század második
felére egyre kiélezettebbé vált a jó hírű
evangélikus iskolák és a kiváló színvo-

nalú jezsuita oktatás magyarországi ri-
valizálása. A Habsburg uralkodó által tá-
mogatott jezsuita iskolák, kollégiumok
mind biztosabb gazdasági háttérrel ren-
delkeztek s mind nagyobb teret foglal-
tak az evangélikus többségű szabad ki-
rályi városokban is. 

A nagyszombati egyetem mellett
1657-től Kassán jezsuita akadémia
műkö dött, amelyet 1660-ban ismert el
I. Lipót császár, míg a protestánsok szá-
mára nem engedélyezett felsőfokú okta-
tási intézményt. A metszeten Luther
alakja az országhatárokon átívelő pro-
testáns felekezeti összetartozást jelké-
pezi, mely az oktatás területén a 17. szá-
zad második felében prosperált, tanulási
lehetőséget és ösztöndíjat biztosítva a
magyarországi evangélikus diákok szá-
mára például Wittenbergben, Tübingen-
ben, Jénában, Lipcsében, Marburgban,
Königsbergben, Odera-Frankfurtban. Az
eperjesi evangélikus „líceum” létrehozá-
sában fontos szerepet játszott a Német-
római Birodalom protestáns fejedelmei -
nek anyagi és politikai támogatása. 

Az evangélikus városi polgárok és
köznemesek által 1665-ben alapított s
1667-től bölcseleti teológiát és kurrens
államelméleti tudást is nyújtó eperjesi
kollégiumban tanult Thököly Imre és ké-
sőbbi politikai körének több tagja. A
Thököly politikai pályafutását bemutató

korabeli német nyelvű röplapokon szel-
lemi háttérként gyakran kiemelték
eperjesi iskoláztatását, miközben az
akadémiának szánt intézményt 1671-
ben politikai okokból bezárták, s csak
1682-ben nyílt meg újra.

Az 1682-es metszet – a kora újkori
képi publicisztikáknak megfelelően –
sokféle jelentésréteget sűrített magába,
melyet a kortársak a történeti tradíció
és az aktuális információk birtokában
együttesen értelmeztek. Míg a képen a
három személy ábrázolása visszafogot-
tabb, a szereplők feje felett megjelenő
angyalok és ördögök harca komoly krí-
zisre utal. A protestáns történetírásban
„gyászévtizednek” tekintett 1671 és
1681 közötti időszak hatalmas megráz-
kódtatást jelentett a magyarországi
protestánsok számára. A Nádasdy Fe-
renc, Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc
1671-es kivégzését követően I. Lipót
császár által bevezetett nyílt abszolu-
tizmus korlátozta a Wesselényi-mozga-
lomban fontos szerepet játszó felső-
magyarországi protestáns köznemes-
ség és városi polgárság politikai moz-
gásterét és vallásgyakorlatát. A szabad
királyi városok vezetésében kötelezővé
tették a katolikusok 50%-os arányát, el-
vették és főként jezsuitáknak adták a
protestáns templomokat, paplakokat
és iskolákat. 
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Apoteózis és politika
LuTher MárTon és ThököLy IMre közös áBrázoLásA

1682 körül készülhetett az a metszet, amelyen Luther Márton látható Thököly Imre
és egy jezsuita szerzetes társaságában. Bár a három, egész alakos szereplő 

a viselete és az arcvonásai alapján is felismerhető, az iratszalagokban elhelyezett felirat
és egy rövid vers is segít a kép értelmezésében. Luther és Thököly felett egy hozsannázó

angyal száll, aki Luther felé tollat, Thököly felé pedig koronát nyújt, míg a jezsuita 
szerzetes felett az ördög repked. A kép szimbolikus olvasatát megjegyezhető 

módon egyszerűsítette le a felirat: „Amit doktor Luther létre hozott, 
a hős Thököly védelmezi, az ördög akarata ellenére is.” 
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Thököly Imre apoteózisa, 1682
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A felekezetek közötti versengést fel-
váltotta az erőszakos abszolutista kato-
likus térítési politika, amelynek csúcs-
pontja az 1674-es prédikátorperek idő-
szaka volt, amikor több száz protestáns
prédikátort és tanítót idéztek Pozsony -
ba, hogy áttérésre kényszerítsék őket. A
protestáns prédikátorok kollektív elíté-
lése és gályarabságba küldése hatalmas
nemzetközi felháborodást és tiltakozó
propagandát váltott ki protestáns terü-
leteken, I. Frigyes Vilmos brandenburgi
és II. János György szász választófejede-
lem, valamint Hollandia és Svédország
aktívan fel is lépett a magyarországi gá-
lyarabok kiszabadítása érdekében. 

A száműzött, elmenekült vagy gálya-
rabságból szabadult magyarországi pro-
testáns lelkészek és tanítók nemcsak eg-
zisztenciához jutottak a Német-római
Birodalomban, hanem emlékirataikban
protestáns közösségük mártíromságá-
nak történetét is közzétették. Csak Jé-
nában és Wittenbergben 150 nyomtat-
vány foglalkozott a magyarországi pro-
testánsok sorsával, de Londonban,
Amszterdamban, Hágában, Bernben és
Zürichben is metszetekkel illusztrált
nyomtatványok tudósítottak szenvedé-
sük stációiról, jelentős presztízsveszte-
séget okozva I. Lipót császárnak, aki
eközben Franciaországgal folytatott
konfliktusában szövetségesként számí-
tott a protestáns hatalmakra.

Az IsTenI IGéT
védeLMező ThököLy
A metszet közvetlen politikai jelentés-
rétegét a középpontba állított Thököly
Imre testesíti meg. A kompozíció mű-
velt készítője ügyelt arra is, hogy Thö-
köly Imrét ne katonaként, hanem poli-
tikusként ábrázolja. Thököly nem ki-
vont szablyát vagy buzogányt tart a ke-
zében, hanem könyvet, mert – amint a
felirat is kiemeli – az isteni igét védel-
mezi. A képen nincs utalás konkrét, ak-
tuális politikai vagy katonai eseményre,
így alkalmas a hosszabb távú politikai
reprezentáció közvetítésére. A metszet-
hez képest kevésbé kvalitásos kétstrófás
vers is csak általánosan utal Thököly ka-
tonai fellépésére. 

Az 1657-ben született Thököly Imre
már 1678-tól látványos katonai sikere-
ket ért el a bujdosók, elbocsátott vég-
vári katonák, üldözött protestáns köz-
nemesek élén. 1680-ban a szoboszlói
gyűlésen fővezérré választották. 1681-
re I. Lipót kormányzata is felismerte
felső-magyarországi befolyásának jelen-
tőségét, és a majd húszévnyi szünet
után újra összehívott országgyűlésre is

meginvitálták Thökölyt, ő azonban nem
kötött kompromisszumot, s a fegyver-
szünetet is felmondta. Thököly 1682-
ben állt hatalma csúcsán, amikorra Kés-
márk után Kassát és Eperjest is sikerült
elfoglalnia. A gazdag szabad királyi vá-
rosok nemcsak biztos gazdasági hátte-
ret, stratégiai központot jelentettek,
hanem a protestáns városi egyházi és vi-
lági elit nemzetközi kapcsolatrendsze-
rét és szellemi bázisát is. Egy bécsi csá-
szárpárti röpirat szerint Eperjes lett a
„rebellió műhelye”. 

A Luther alakját megidéző kép való-
színűleg ebben az időszakban keletke-
zett, amikor Thökölyt nemcsak a kato-
nai erő, hanem az evangélikus városi
polgárság jó része is támogatta. 1682
nyarán Thököly feleségül vette Zrínyi
Ilonát, így a Rákóczi-birtokok és kulcs-
fontosságú várak is Thököly irányítása
alá kerültek. 1682 őszén azonban IV.
Mohamed szultántól uralkodói jelvénye-
ket kapott, Ibrahim nagyvezír Fülek ost-
románál athnamét (vagy berátot) adott
át Thökölynek, amellyel az erdélyi feje-
delmek hatalmát szokta a Porta elis-
merni. A metszeten az angyal által nyúj-
tott korona utalhat Thököly felső-ma-
gyarországi hatalmának törökök általi
elismerésére. Ez azonban felségsértés-
nek számított, még akkor is, ha nem a
Szent Korona szerepel az ábrázoláson.
Kérdés, hogy a szabad vallásgyakorlat
védelmezésén túl Luther alakjával lehet-
e legitimálni az uralkodói hatalommal
való teljes szembefordulást, szakítást. 

A metszeten nincs utalás Thököly „tö-
rökösségének” kérdésére, miközben
nagyszámú korabeli röpirat és gúnyvers
bizonyítja, hogy mennyire megosztotta
a felső-magyarországi protestánsokat az
Oszmán Birodalomhoz való viszony, a
hódolás kérdése, különösen úgy, hogy
már a prédikátorok elleni perben is vád-
ként szerepelt az együttműködés a törö-
kökkel. Thökölynek 1682-ig protestáns
német területeken kedvező volt a meg-
ítélése, tucatnyi nyomtatott életrajz mu-
tatta be családja evangélikusokat támo-
gató 17. századi szerepét, wittenbergi
kapcsolatait, majd üldöztetésüket 1671-
től s Thököly katonai erényeit, sikereit.

A Porta által Thökölynek nyújtott
nyílt támogatás azonban 1682-től meg-
változtatta ezt a pozitív képet. Bécs
1683. évi török ostromától, amikor Thö-
köly seregei Pozsonyig vonultak az ost-
romlóknak háttértámogatást biztosítva,
még negatívabbá vált a kép. A magyar-
országi evangélikusok számára onnan-
tól kezdve nagy kihívást jelentett, hogy
a katolikus, császárpárti propagandá-

ban bemutatott „törökös” Thökölytől
különválasztva jelenítsék meg a magyar-
országi protestánsok helyzetét, különö-
sen a szabad királyi városok ostromai s
1685-ös visszafoglalása idején. 

hoL nyoMTAThATTák?
Bár a metszeten több monogram is sze-
repel, mégsem lehet biztosan azonosí-
tani sem a készítőt, sem a kiadási he-
lyet. A Thökölyt dicsőítő röplapok
döntő többségén nincs megjelölve al-
kotó, sőt nyomdahely sem. Felső-Ma-
gyarországon az 1660-as évektől inten-
zív hitviták zajlottak, nyomtatott formá-
ban hetente közzétett prédikációkkal,
szellemes röpiratokkal a városi világi eli -
tet is bevonva, s ehhez a szellemi közeg-
hez az 1682-es metszet képi programja
is illeszkedik. A Wittenbergben tanult
Samuel Brewer irányítása alatt 1665 és
1699 között virágzott a lőcsei nyomda,
s a sárospataki fejedelmi nyomda is ha-
tékonyan működött, míg a kassai városi
nyomda 1677 és 1694 között elsősor-
ban katolikus műveket jelentetett meg. 

Mégsem valószínű, hogy valamelyik
felső-magyarországi szabad királyi vá-
rosban jelent volna meg az ábrázolás,
mert a bizonyítottan ott vert érmékre
teljesen más Thököly-portré került.
Ennek a metszetnek a Thököly-portréja
félalakos változatban azonban több
nagy délnémet nyomdaközpontban,
Nürnbergben, Augsburgban készített
nyomtatványon is szerepelt. Thököly
1682-ben közzétett többoldalas életraj-
zának egyik címlapján kisebb változta-
tásokkal úgy adták ki ezt az ábrázolást,
hogy Thököly jobbjában könyv helyett
buzogányt, baljában pedig Magyaror-
szág térképét tartja. 

Thököly jellegzetesen magyaros öltö-
zetű és hajviseletű ábrázolásának széles
körű elterjedését mutatja, hogy Rómá-
ban is felbukkant a XI. Ince pápa meg-
rendelésére készült röplapokon 1685-
ben. Ekkor Thököly Imrének a váradi
pasa általi elfogatását többtucatnyi
német, olasz és latin nyelvű röplap gú-
nyolta, kipellengérezve „királyságát”, ké-
pileg is megjelenítve letaszítását a trón-
ról, kibukását a hatalomból, illetve ko-
rábbi szövetségesének elvesztését.

Luther Márton alakja az 1682-es ma-
gyar vonatkozású metszeten azt bizo-
nyítja, hogy a magyarországi evangéli-
kusok helyzetének alakulását az össz -
európai protestáns közvélemény figye-
lemmel kísérte, a kortársak számára
hangsúlyozva az országhatárok feletti
felekezeti összetartozás értékét, jelen-
tőségét és megtartó erejét.
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