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Apokaliptikus váradalmak a középkori Magyarországon

A reformáció kora előtti magyarországi apokaliptikus várakozások feltérképezése 
nem könnyű, azt is mondhatnánk szinte lehetetlennek tűnő feladat. Nem véletlen, 
hogy mindeddig nem is akadt olyan vállalkozó szellemű történetíró, aki megpró
bálkozott volna ezzel. Az ok nagyon egyszerű. A rendelkezésünkre álló Árpád- és 
Anjou- kori források nem vagy csak alig-alig tesznek említést ilyen jellegű vára
kozásokról, vagy legalább egy sajátosan magyar vonatkozású eszkhatológia kora
beli létezéséről. A források inkább csak a XV. századtól kezdődően szaporodtak 
meg, melyben nem kis szerepe volt az obszerváns ferencesek a reformáció kora 
előtt Magyarországon még meglehetősen egyedinek számító történelemszemlélet
ének, s nem utolsósorban irodalmi- kulturális tevékenységüknek.

Az egyetemes apokaliptikus várakozásokhoz hasonlóan természetesen hazánk
ban is akkor erősödött fel a világ végének eljövetelétől való félelem, amikor a nem
zet valamilyen katasztrófa helyzetbe került, ami pedig többnyire -  s nyugodtan hoz
zá tehetjük, hogy érthető módon -  mindig egy-egy ellenséges külső beavatkozás 
képében realizálódott. Persze az sem volt mellékes, hogy ez a külső ellenség vallási 
szempontból hova sorolható, hiszen például ideológiai szemszögből nézve nem es
tek azonos elbírálás alá a XI. század folyamán két alkalommal is ránk támadó német 
keresztes seregek, illetve a XIII. században beözönlő pogány tatárok, valamint a 
XV.-XVI. században ellenünk felsorakozott iszlám török áradat. Igaz, a XI. századi 
korhangulat mindezt nem is indokolta. Ne felejtsük el, hogy a joachimista vonal a 
ferences rend megalakulása révén Európa szerte is csak a XIII. század közepére 
erősödött fel, mint ahogyan a valdens igehirdetők is e század végére jutottak el 
Magyarországra kiliasztikus eszméikkel. Az európai méretű nagy flagelláns mene
tek, majd a huszitizmus kelet-európai szellemi hatása pedig már tipikusan XIV.-XV. 
századi jelenség, mely hazánkban is itt hagyta lenyomatát a reformáció korára. IV. 
Béla királyunk koráig, vagyis pontosabban a tatár horda határainkon való megjele
néséig igazából nincs tanújele apokaliptikus várakozásoknak Magyarországon.
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„A rablóhadakjárta kifosztott országban általános volt a bizonytalanság és a 
törvénytelenség. Az emberek így a kemény törvényekkel szabályozott Ószövetség 
felé fordultak. Átvették a bűnökért ostorozás szemléletét. Saját életüket, elődeik 
történetét párhuzamba állították a biblia zsidó népével... Magyarországon sem 
csak а XIV. századra jellemző ez a párhuzam, bár kétségtelen, hogy ekkor élte 
virágkorát. A tatárjárás korától а XVI. -XV. századi puritanusokon keresztül a re
formkorig mindenütt megtalálható, mindig válságos időszakban jön elő. ” — írja 
Őze Sándor.1

A reformáció korának eszkhatológai vizsgálatánál ez a motívum még szám ta
lanszor előkerült. Érdemes azonban ezen a ponton egy rövid kitekintést tennünk 
arra а ХШ. századból származó levélre, melyet IV. Béla királyunk küldött IV. Kon- 
rád német uralkodónak. Lényegében kimondhatjuk, hogy ez az első olyan ránk 
m aradt forrás, amely ama bizonyos ószövetségi zsidó-magyar párhuzamot m eg
említi és a hazánkra támadó nem keresztény hitű “barbár” népeket, m int az isteni 
büntetés eszközeit tünteti fel. Figyeljük meg a dokumentumot:

„ Szívünk mélyéből fakadó keserű és fájdalmas panaszokba kell bocsátkoznunk, 
örömünket felváltó szomorúságot és szerencsétlenségünk gyászát kell jelentenünk, 
amely miatt egyben a kereszténység pusztulásától rettegünk. Mert Megváltónk a 
kor romlottságát, s a módfelett elhatalmasodott gonoszságot megsokallta, és a 
vihar oly annyira megnövekedett, hogy a hívek bárkája nem csupán hányódni kez
dett a hullámokon, hanem már-már el is süllyed, ha csak az Úr a könyörgők kiál
tásától és jajszavától megindulva a veszedelemtnel hosszasan küszködő népnek 
idő múltával segítségére nem siet. Mert Ó, akinek akarata mindeneket igazgat 
megengedte - mint szilárdan hisszük: az emberiség bűnei miatt -, hogy kelet felöl 
egy magát tatárnak nevező barbár népség jöjjön elő, mely miután pusztából kiraj
zó sáskahad módjára (vő. Jel. 9:3-a szerzőj nagyobb Magyarországot, Bulgáriát, 
Kun országot, valamint Lengyel- és Morvaországot néhány mind a mai napig el
lenálló vár és erősség kivételével feldúlta... Pedig mi erős hadsereggel akartunk és 
készültünk ellenállni, emberek és javak súlyos vesztesége árán meg is ütköztünk 
velük, de sorsunk mostoha lévén, az Úr, akibe reménységünk horgonyát vetettük 
bűneink miatt megengedte, hogy alul maradjunk. ”2

Ugyanazt az aggodalmat erősítette meg XI. Gergely pápa is egy, а IV. Béla 
királyunknak küldött 1241. jún ius 17-re keltezett levelében:

„... Mert ahogy az emberiség bűneinek lármája erősödött, felszállt a Minden
ható fülébe, s arra kényszerítette őt, aki mintha nem látná mind ez idáig hallgatott, 
aki a népe megjavulását béketűrven várta, hogy a visszásságok megtorlására kar
dot rántson, s az utálatos gaztetteket a vétkesek által kihívott súlyos büntetésével 
tüntesse el türelmessége elől. ”3
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Végül pedig hadd világítsunk rá egy korabeli siralmas ének felidézésével, hogy 
a zsidó-magyar történelmi párhuzam, illetve a külső ellenség szerepének - jelen 
esetben a tatár -  az isteni büntetés eszközeként való azonosítása mennyire eleven 
volt már a XIII. századi köztudatban is.

„Istene a mindenségnek, ki megítélsz minden népet... /Saul háza fdiszteustól 
Jákob magva ahogy pusztul, sabeustól Jóbnak nyája, Isten ártatlan báránya ak
ként hullanak ezek/  Betelt, amit Dávid hajdan énekelt a gyászos dalban, nincs ki 
holtakat temessen, ott hevernek temetetlen nagyurak és főpapok .../Nem csoda ha 
leverettek, halálukban prédái lettek, mert a köznép, s a nagyobbak jó  erkölcsöt 
megrontottak, s bűnben éltek mindenütt. ”4

A történelemből jól ismert tény, hogy a hazánkat érintő tatár expanzió, ami
lyen heves és pusztító erejű volt, olyan hamar véget is ért. A veszély elmúltával 
kezdetét vette Magyarország újjáépítése, az úgynevezett “második honalapítás”. 
Mint ahogyan a tatárjárást megelőző két és fél évszázados időszakból igen nehéz 
feladat volna apokaliptikus várakozásoknak akár csak a nyomait is feltárnunk tér
ségünkben, úgy igaz ez a megállapítás a tatárjárás utáni közel két évszázadra is. 
Ennek oka talán abban ragadható meg leginkább, hogy az Árpád-ház kihalását 
követő Anjou-dinasztia idején a gazdasági és politikai stabilitás, valamint a külpo
litikai sikerek lényegében nem is indokoltak egyfajta világvége hangulat kialaku
lását, s még kevésbé annak esetleges kibontakozását. Ilyen szempontból tehát a 
XIV. század egy viszonylag békés periódus volt. A százéves háború következtében 
Franciaországban és Angliában kirobbant, nem ritkán apokaliptikus színezetű pa
rasztmozgalmak úgy tűnik ebben a században közvetlenül még nemigen éreztették 
ideológiai hatásukat Magyarországon. A korszak egyetemes eretnekmozgalmai 
jórészt szintén érdemi hatás nélkül maradtak térségünket illetőleg. A nagy angol 
előreformációs mozgalom, melyet wyclifízmusnak, vagy lollardizmusnak is neve
zünk, közvetlen hatást a XIV. század folyamán szintén nem gyakorolt társadal
munkra, közvetetten azonban igen, méghozzá a huszitizmuson keresztül. Ez az 
ideológiai hatás azonban már átvezet bennünket a XV. századba, a Luxemburg- 
dinasztia korába. A híres XIX. századi cseh történetíró, Frantisek Palacky ekkép
pen fogalmazta meg a huszitizmus általános értelemben vett apokalipszis-ideoló
giáját, illetve a reformáció- kori magyar közgondolkodásban is oly kiemelkedő 
szerepet játszó zsidó-keresztény történelmi párhuzamot:

„ / A husziták/már nyilván látták, hogy elérkezett Dániel prófétajövendölésé
nek beteljesedése. Megjelent a szent helyen a pusztító utálatosság, az isteni igaz
ságkigúnyolása, káromlása, elfojtása és eltiprása, az Antikrisztus haragjának ál
szent dicsőítése a jóság és szentség leple alatt. Kinek ne sajdulna meg a szíve? Ki 
ne sajnálkozna, jajveszékelne és sírna, ki ne kiáltana Istenhez Izrael Egyiptomban 
szenvedő fiaival együtt? Hiszen az ő jajkiáltásuk eljutott Istenhez, az Úr meghal
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lot ta panaszukat, s ígéretére emlékezve kiszabadította őket... Hogy az egész nem
zetet felkelésre, harcra buzdítsák, apokaliptikus színekben festették le a szörnyű 
jövőt, a sok nyomorúság napjait, az isteni bosszú óráját. Magyarázták Máté evan
géliumának 24. fejezetét, melyben Krisztus beszél eljövetelének, s a világ végének 
jeleiről. Tagadhatatlan, hogy ezek a jelek némi fantáziával és átérzéssel könnyen 
ráillenek a saját korukra... Csehországban tehát kezdtek újraéledni azok a 
chiliasztikus nézetek, amelyeket még az őskeresztény hívek hirdettek, de az egyházi 
atyák utóbb elvetettek. ”5

Tóth Szabó Pál történész ugyanakkor így fogalmazta meg szinte utalás szerűen a 
magyarországi husziták apokaliptikus jellegű várakozásait, melyek szerinte legfel
jebb csak közvetett módon gyakoroltak befolyást az 1437-es esztendő eseményeire:

„ ...Kiviláglik ez abból is, hogy az erdélyi jobbágyok követeléseikben messze 
mögötte maradtak a huszita szocialistáknak. Ezek új világot akartak a földön te
remteni, melyben nem lesz király, úr és jobbágy, de mindnyájan egyenlők, testvé
rek lesznek, azok készek voltak a fennálló politikai és társadalmi rendben megma
radni. ”6

A szerző egyebek mellett arra is utal, hogy a magyarországi husziták elsődle
ges célja nem kimondottan a világvége eljövetelére való figyelmeztetés volt, ha
nem sokkal inkább az erkölcsök megjavítása, illetve erkölcsi megújhodásra való 
törekvés. Igaz a huszita mozgalom ezt a célkitűzést már Csehországban sem érte 
el.7

Marchiai Jakab inkvizítor huszita-tétel összeállításából ugyan még az is kide
rül, hogy a mozgalom követői szerint „ az Isten népét kiközösítő papok az ördög és 
az Antikrisztus részei ”8, de egy jól kidolgozott eszkatológia hiánya, illetve a for
rásanyagok számának szűkössége következtében főleg a magyar vonatkozású hu
szita ideológia apokaliptikus vetületének feltérképezése ma még igen nehéz fel
adatnak tűnik.

A XV. század második felében, mely az úgynevezett reneszánsz pápaság idő
szaka volt a vallás- és közerkölcsi normák igen gyors ütemben szálltak egyre lej
jebb. Ez volt az az egyháztörténeti időszak, melyre Gergely Jenő megfogalmazása 
szerint kiemelten jellemző, hogy az egyházfők „ inkább államférfiak és hadvezé
rek voltak, mint elhívott főpapok.” 9

Az egyházi állapotok természetesen Magyarországon is siralmasak voltak. A 
klérus erkölcstelen életviteléből származó közöny az egész társadalmat áthatotta. 
Az egyház tekintélye rohamosan hanyatlott, mellyel mintegy fordított arányban 
növekedtek a társadalom egyes rétegei, illetve tagjai által elkövetett különféle „egyé
ni és szociális bűnök”. Kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen már közvetlen módon 
ide eredeztethető az a később csúcspontra jutott reformátori eszme, miszerint a 
jogos isteni büntetés pontosan e bűnök nyilvánvalósága miatt éri nemzetünket.
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Szeremlei Sámuel éppen ezzel összefüggésben egy 1496-ban -  tehát évtize
dekkel a reformáció előtt -  írott érseki levélből tárt fel igen hasznos gondolatokat: 
„ Péter kalocsai érsek már a felől panaszkodik; hogy a nép nem jár gyónni, s nem 
veszi fe l a szentséget, mely bűneiért az Isten a pestist és a törököket bocsátotta 
rá. 0

A bűn büntetésének ily módon valón értelmezése persze már korábbi források
ban is felbukkan, melyekből a zsidó-magyar történelmi párhuzamok felemlegetése 
sem hiányzik. Mindez igen szoros összefüggésben van a tatár utáni második nagy 
keleti ellenség, a török megjelenésével. Nem véletlen, hogy Péter Katalin kutatá
sai nyomán éppen 1456-ból kerültek felszínre adatok egy hazánkban másolt kó
dexből, melyek alatt a korábban már említett zsidó-magyar analógiák szabályos 
“gyűjteményét” kell érteni.11

Minél inkább fenyegette a török Magyarországot, annál inkább felerősödtek 
ezek a gondolatok, amint az szembetűnik az 1496-ban kibocsátott érseki levélből. 
A Dózsa-féle parasztháború idején, mely eseménysorozat közvetlen előzménye 
volt mind a Magyarország elleni végső török agresszió nyitányának, mind pedig a 
reformáció magyarországi térhódításának, ismét tanúi lehetünk az apokaliptikus 
várakozások fokozódásának térségünkben. Az obszervánsok ideológiai tevékeny
ségének lényegében az 1510-es és 20-as évek jelentették a csúcspontját, hiszen az 
általuk már jó  ideje ostorozott pápasággal szemben most a parasztháború kitörése, 
a reformációs eszmék beáramlása és az iszlám határainkon való feltűnése erős 
fogódzót biztosított a korábbi kiliasztikus nézetek újrafogalmazásához. Székely 
György több helyen is rámutat cikkeiben az apokaliptikus történelemszemlélet 
folytonosságát feltételező kapcsolódási pontokra, mely nem csak az egyetemes, de 
a magyar történelemben is kifejezésre jutott a nagyobb tömeg (értsd: paraszt) moz
galmak révén. Korántsem beszélhetünk tehát sajátosan magyar jelenségről az apo
kaliptikus várakozások mibenlététnek felderítésekor, ezért szükséges a történelem 
horizontális és vertikális síkjain egyaránt kutakodnunk.

„A Dózsa-parasztháborúban ugyanúgy megtalálható az ideológia vallásos 
formája, mint általában az európai parasztháborúkban... A huszita bibliafordítás 
hazai előzménye után chiliasztikus nézetekkel és gyakorlattal találkozunk Dózsa 
György és Mészáros Lázár eszmevilágában is ... A felkelők kiválasztottságának 
hitét több külföldi forrás is szinte egyidejűén fenntartotta, (a ceglédi kiáltvány 
“benedictae gentis cruciferorum ” szavainak variánsai): keresztesek áldott népe. 2

„A kiválasztottság hite élt a késői cseh huszitizmusban, amely az 1514-es ma
gyarországi eseményeket is befolyásolta” -  írja Székely egy másik tanulmányá
ban.13 Székely kutatásait Szűcs Jenő a későbbiekben több ponton is alátámasztotta, 
kiemelve egyúttal azon sajnálatos tény fontosságát, hogy a korszak apokaliptikus 
várakozásainak semmilyen konkrét forrásanyagával nem rendelkezünk. „ Végíté-
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let, Antikrisztus, ezer éves birodalom: éjfélé képzetek felmerülhettek és szerepet 
játszhattak, de semmiforrásszerű nyomuk”' 4 Az itt-ott megbúvó utalásokból, kül
földi jelentésekből, prédikációkból, kiáltványokból és sokszor utólagos leírások
ból tudunk csak tájékozódni a homályban, de inkább sejtjük, mintsem pontosan 
ismerjük a kor apokaliptikus eszmevilágának mibenlétét. Kardos Tibor kutatásai 
nyomán jelenleg úgy tűnik, hogy а Х1П. században élt és sokak által egyszerűen 
csak forradalmi ideológusnak nevezett15 ferences Petrus Olivi -  aki maga is a 
joachimista gondolkodás továbbfejlesztője -  Apokalipszis kommentárjából indul
tak ki a reformáció előtti évek radikálisan kiliasztikus világvége hírnökei. Eszerint 
a keresztes parasztok kiválasztottság tudata is innen eredhetett.16 A jelzett hírnö
kök az obszerváns ferencesek köréből kerültek ki, de amint a kutatások alapján 
Szűcs Jenő írja „természetesen ismét csak lehetetlen forrásszerűen igazolni, hogy 
éppen Olivi Apokalipszis kommentárjai forogtak 1514 előtt közkézen ”.17

Mindössze annyi valószínűsíthető, hogy az 1510-es pestisjárvány idején két 
szlavóniai barát írásba foglalta és terjesztette „csodás látomásait” a végítéletről, 
melyekről fennmaradtak latin nyelvű részletek. Részben ezek hatására 1511-1513 
között már lokális flagelláns mozgalmak törtek felszínre szintén hirdetvén a közeli 
véget. A szükségszerű vég okait a tipizáló bűnök lajstroma tartalmazta, melyek 
konkrét besorolásukat már csak a reformáció idején nyerték el. Körülbelül ennyit 
tudhatunk tehát dióhéjban a reformáció korát közvetlenül megelőző esztendők 
magyarországi apokaliptikus várakozásairól. A sűrű homály csak a reformáció ki
robbanása után kezd oszladozni, s áll össze a kép egységes egésszé. Ebben pedig 
nem kis szerepe volt a korabeli hiteles források hirtelen megszaporodásának, me
lyek majd mindegyike arra enged következtetni; hogy Magyarországon is sokak 
részéről befogadásra talált az a Németországból származó, noha merőben újnak 
nem nevezhető apokaliptikus ideológia, melyet a reformáció szülővárosáról 
wittembergi történelemszemléletnek nevezünk. Ez a szemlélet oly mértékben ha
totta át a magyarországi reformátorok eszkhatológikus hátterű gondolkodásmód
ját, hogy egy rövid kitekintés erejéig semmi esetre sem haladhatunk el mellette.

A reformáció kirobbanása után, a török magyarországi behatolása következté
ben valami olyan elemi erővel törtek felszínre Európa-szerte az apokaliptikus vá
rakozások, melyet az öreg kontinens lakói soha azelőtt nem tapasztalhattak ilyen 
élénken, s főleg ilyen hosszan. A reformált hit teológusainak nagy része intenzív 
próféciakutatásba kezdett, abban reménykedve, hogy kitartó szorgalom és buzgó 
tanulmányozás révén sikerül kiolvasni az írásokból az előttük álló utolsónak hitt 
események történéseit. Sokan voltak kíváncsiak az Antikrisztus kilétére, az ázsiai 
agresszornak eme „utolsó napokban” betöltött szerepére, sőt még a második ad
vent pontos idejére is, bár ez utóbbi számíthatóságának helyénvalósága tekinteté
ben erősen megosztottak a vélemények. A jelzett apokaliptikus várakozások euró
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pai epicentruma Németország, s ezen beül is a reformáció fellegvára, Wittemberg 
volt. Lényegében itt fejlődött ki ez a speciális, eszkatológiai alapú történelem- 
szemlélet, mely a korábbi évszázadokból nagyon sok apokaliptikus elemet egyesí
tett magánban. Jelen tanulmányunk keretei között nyilván nem tekinthetjük fel
adatunknak e történelemszemlélet teljes körű bemutatását, de mivel a magyaror
szági reformáció többek között eszkatológiai szempontból is igen erősen kötődött 
Wittemberghez, így néhány ezzel kapcsolatos ismérvet azért célszerű megemlíte
nünk.

Maga Luther a nemzeti történelmeket összefonódottnak látta az emberiség hit
történetével. Szilárdan hitte, hogy a történelem valamennyi eseménye és szereplő
je Istennel áll kapcsolatban, általa megy végbe és általa működik.18 A vittembergi 
professzor, mint az Ószövetség állhatatos kutatója az iszlám agresszió árnyékában 
Ezékiel próféta könyvéből olvasta ki a Góg képében testet öltő török veszedelem 
ígéretét (lásd. Ezék. 38-39. fej.) Az esetleges támadástól azonban mégsem félt, 
hiszen jóra nevelő „tanító mestert” látott az ellenségben, akit Isten küldött azt 
elkorcsosult kereszténység megfegyelmezése céljából.19 Pontosan ezért nem tar
totta helyénvalónak a törökellenes „keresztes” háborút sem, hiszen ha a török egy 
eszköz Isten kezében, akkor az ebben való harc Isten akaratának semmibevételét is 
jelentené.

A keresztény ember mindössze két dolgot tehet, amivel jobbra fordíthatja sor
sát: imádkozhat és bűnbánatot gyakorolhat. A törököt csak Isten tudja kiűzni Euró
pából, de Ő ezt kizárólag akkor teszi meg, ha a keresztény világ felismeri bűneit, s 
azokat őszintén meg is bánja. Ellenkező esetben a pusztulás elkerülhetetlen.20 A 
német társadalmat -  főleg a XVI. század első felében - pontosan az ilyetén való 
pusztulástól való rettegés jellemezte, ami jól kivehető a korabeli újságok cikkei
ből.21 Luther az antikrisztológia kutatásával is kiemelkedően sokat foglalkozott. 
Kezdetben az úgynevezett kettős, majd a szimpla Antikrisztus elmélet elfogadása 
mellett tette le voksát, miszerint a pápaság, az Antikrisztus megtestesülése, de a 
török mindössze „flagellum Dei”, vagyis „Isten ostora” .22 Vele szemben Melanchton, 
Buliinger és sokan mások viszont egyértelműen a kettős Antikrisztus létezését han
goztatták, miszerint a pápaság a lelki, a török pedig a testi Antikrisztus. 
Wittembergben ugyanakkor a dánieli próféciák tanulmányozására is nagy figyel
met fordítottak. Luther, Josephus Flavius, Augustinus és Beda nyomvonalán ha
ladva a Dániel könyvében szereplő négy vadállatot maga is négy nagy ókori biro
dalommal azonosította ti. Babilonnal, Medo-Perzsiával, Görögországgal és Ró
mával. A fenevad tíz szarva közül kiemelkedő kis szarvat (corvus parvum) ugyan
akkor a törökkel azonosította melynek már csak ezért is apokaliptikus szerepet 
tulajdonított.23 Ezt a képzetet Luther hamarosan összekapcsolta a zsidó rabbinizmus 
talmudi irataihoz fűződő apokaliptikus spekulációival, ami a jelen földi történe
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lemre kiszabott időszakot hatezer esztendőben határozta meg, s melynek vége a 
hetedik évezred úgynevezett világszombatjába torkollik.24 (Lásd erről a Talmud 
Sanhedrin című misna könyvéhez tartozó gemára XI. részének XXIX. fejezetében 
szereplő illési revelációt és vő. a Zsolt. 90: 4-el.)

Lényegében bő egy évezreddel korábban Augustinus már ezeket az alapokat 
szinte teljes egészében lefektette a De Civitate Dei című művében, melyet Luther 
némileg átformált, illetve aktualizálta az ebben olvasottakat Heerpredikt című írá
sában. Ahogyan Luther eszkhatológiájának kidolgozásakor nem hagyta figyelmen 
kívül a nagy teológus elődök felismeréseit, kommentárjait, úgy táplálkozott a ma
gyar reformáció a wittembergi teológiából. Ez alól pedig a teológia végidővel kap
csolatos diszciplínája, az eszkatológia sem volt kivétel. Ezen nem is csodálkozha
tunk annak tudatában, hogy a magyar reformátorok első nemzedékének döntő több
sége a wittembergi egyetemen végezte teológiai tanulmányait, s hallgatta Luther, 
Melanchton és más kiválóbbnál kiválóbb oktatók előadásait. Nagyon érdekes meg
figyelni, hogy még akkor is, amikor a XVI. század második felében már több híve 
volt hazánkban a helvét mint a német reformációnak. Az eszkatológia területén a 
második reformátori nemzedék javarészt továbbra is a wittembergi tanításhoz iga
zodott. S hogy ez valójában mennyire így van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az antikrisztológia területe, hiszen a magyar reformátorok egyik része e tekintet
ben Luthert, míg a másik Melanchtont követte.25

A lutheri szimpla antikrisztusi elméletet vallotta magáénak többek között Far
kas András, Ozorai Imre, Szkhárosi Horváth András, Szegedi Gergely, Benczédi 
Székely István, Félegyházi Tamás, Thúri Farkas Pál, Huszár Gál, míg a kettős 
Antikrisztus tanát Batizi András, Méliusz Juhász Péter, Károlyi Gáspár és mások. 
A kutatások alapján -  s erre Botta is egyértelműen rávilágít -  a szimpla Antikrisz
tus tannak Magyarországon több híve volt, mint a kettősnek. Ennek oka pontosan 
nem ismert, de talán Luther nagyobb fokú ismertségének, korából és tapasztalatá
ból is adódó tekintélyének is köszönhető. Idővel azonban egyre kevesebb jelentő
sége volt már annak, hogy a török Antikrisztus-e vagy sem. A lényeg az, hogy 
ellenség volt, ellensége a magyarságnak, de ellensége az egész keresztény Európá
nak is. A XVI. században s főleg a tizenöt éves háborút megelőzően még aligha 
lehetett tudni, hogy a Török Birodalomban mekkora erőtartalék rejlik, így az ex
panziótól való rettegés emberileg teljesen érthető volt. A keresztény Nyugat sze
mében az addig megvetett, Keletről bevándorló magyarság szerepe felértékelő
dött. Ily módon vált hazánk a XVI. század első évtizedeiben a „kereszténység vé
dőbástyájává” .26

A korabeli magyar közfelfogás szerint azonban ez a védőbástya csak akkor 
tudott eredményesen és hosszú ideig kitartani, ha a magyarság őszintén megbánja 
bűneit, vagyis itt is szoros összefüggés mutatkozik Luther társadalomelméletével.
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Reformátor eleink bűnfelfogását Őze Sándor kutatásai nyomán a következőkép
pen kategorizálhatjuk: fő bűnök, szociális bűnök az Isten személye ellen elkövetet 
bűnök.27 Az első csoportba olyan típusú vétkek tartoznak, melyeket az eredendő 
bűnre, illetve az abból fakadóan a minden emberben fellelhető bűnre való hajlam 
létéből adódnak. Ide sorolható például a kevélység, torkosság, bujaság, hiúság, 
fösvénység, harag, restség, stb. A második csoportba tartozó bűnök elkövetői első
sorban az uraságok, aki nyúzzák, fosztják az egyszerű embereket, melyet Isten 
nem néz jó szemmel. A harmadik csoportba azok a fajta bűnök tartoznak, melyek 
elkövetői közvetlenül Isten személye ellen vétkeznek beszédükkel vagy magatar
tásukkal. Ilyen bűnök pl. a lelki paráznaság, illetve bálványimádás, a káromkodás, 
az Isten nevére való esküdözés stb. A számunkra talán legérdekesebb dolog azon
ban, amivel a XVI. század teológusai, sőt maga a közvélemény foglalkozhatott, az 
minden bizonnyal nem más, mint a végítélet közelsége jeleinek, vagy éppenséggel 
pontos idejének kutatása. Az egyes protestáns és katolikus teológusok természete
sen nem egyformán közelítették meg ezt a kérdést, sőt a paletta még tovább széle
sedett, amikor a hagyományos irányzatok mellett megjelentek a reformáció népi 
vagy radikális irányzatai is. Igaz a reformáció századának első felében hazánkban 
még viszonylag egységes maradt a reformáció, s amint ezt jeleztük, a wittembergi 
történelem szemlélet akkor is domináns maradt, amikor már a kálvini hitelvek egyéb
ként túlsúlyban voltak a magyar protestantizmuson belül.

Az egyik legrégibb ilyen vonatkozású hazai protestáns szövegemlékünk Batizi 
Andrástól származik, aki az 1544-ben írt nevezetes költeményében wittembergi 
mintára osztotta fel három nagy korszakra a világtörténelmet:

„Egész ez világnak állapotja lészen hatezer esztendő, osztón vége lészen /Az 
két első ezer úgymond üres lészen /  Második két ezer törvény alatt lészen /  Az 
harmadik két ezer Krisztus után lészen/De ha ez kétezer teljesen nem lészen /  Ez 
világ bűneiért az bizonnyal lészen /  Kiért az ítélet hamarabb meglészen. ”28 Az 
idézett sorok azt bizonyítják, hogy a magyar reformátorok sem zárták ki annak 
lehetőségét, hogy az „utolsó időszak” úgy megrövidítetik, hogy talán már az ő 
idejükben bekövetkezhet a végítélet. S, hogy ennek bizonyos jeleit Batizi már fel
ismerni is vélte a különféle természeti jelenségekből, arra verse következő sorai
ban konkrétan is utalt:

„Azért az ítélet immár elközelgett /  Mert már jobb részére a jegyek möglettek, 
melyeket az Krisztus nekönk megjelentett / Az szent írásokba nekünk beíratott / Az 
napban, az holdban nagy jelek lőttének /  éhségek, szükségek, döghalálok lőttek /  
Nagy földindulások, nagy hadak voltának /  Tengernek zúgási immár sokak 
voltak...Azért minden ember kezéhez tekintsen / És az bűneitől minden megretten
jen /  Isteni félélembe О magát foglalja /  És várja nagy vígan az Űr Jézus Krisz
tust. ”29 Az ítélet közeli eljövetelének tehát bizonyos természeti jelei vannak -  írja
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Batizi (vő. Mt. 24, Mk. 13, Lk. 21. fejezetek), ám a világdráma földi vonatkozása
inak utolsó eseménye Krisztus földi megjelenése lesz. (vő. Jel. 19.) Mintegy két 
évtizeddel később Méliusz már kimondottan a törököt nevezte meg a végítélet 
eseménysorozata előfutárának, melynek jelenlétét Isten a magyarság bűneiért en
gedte meg. „ ...Leszen ez főképpen hamar az ítélet elüt, de az ítéletig valami hadak 
támadnak mint ez esztendőben az Isten, a Sátán és Antikrisztus által a két császárt 
megszállotta...Mindezeket Isten csinálja, a hadakat pusztítást, háborút, az nép 
bűneiért. ”30

Kulcsár György viszont már Batizihoz hasonlóan ismét a végítélet közelségére i 
mutató természeti jelekre “a napban vagy a holdban való fogyatkozásokra és a 
„csillagoknak hullásira” hívja fel a figyelmet.31

A végítéletre mutató előjelek legteljesebb összefoglalását azonban Károlyi 
Gáspár adta híres-nevezetes Két Könyvében. A második könyv jobbára csak azzal 
foglalkozik, hogy „ micsoda jelekből esmérjük meg az Istennek ítéletinek közel 
való volát. ”32 Érdekes megfigyelni, hogy nála már nemcsak természeti, de külön
féle társadalmi jelek is felbukkannak, valamint azt, hogy nem kizárólag a török 
jelenléte mutatja számára a vég közelségét. Lényegében teljesen wittembergi min
tára tárja elénk történelemszemléletét33, mely nagy vonalakban, vázlatosan öleli 
fel az egész világtörténelmet. Koncepciójából nem hiányzik sem a már ismertetett 
háromszor kétezer éves felosztás, sem a Dánieli négy világbirodalom eszméje. 
Ezek éppúgy szerves részét képezik ama Károlyi által felsorolt és részletesen ki
fejtett kilenc jelnek (régiesen jegynek), mint a holdban, a napban, és a csillagok
ban bekövetkező változások, az igaz hittől való elszakadás, a fösvénység és irigy
ség, az időjárás szélsőségei, a tudás gyarapodása stb. Ami viszont különösen fon
tos Károlyinál is az az, hogy még csak kísérletet sem tett Krisztus visszajövetele 
idejének pontos meghatározására a Mt. 24:36 alapján történő elvi megfontolásból, 
miszerint „ arról a napról és óráról senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak 
az én Atyám egyedül ”. A reformáció radikálisabb irányzatainak képviselői ezt az 
alapelvet többnyire sem külföldön sem idehaza nem érvényesítették.

Úgy tűnik Méliuszt Károlyinál jobban foglalkoztatta a végítélet időpontjának 
meghatározása, de “mérsékelt” reformátor módjára még ő is óv a fölösleges, sőt 
igeellenes számítgatásoktól melyeket egyszerűen csak “babonaságnak” nevez. „A 
negyvenkét hónap teszen negyedfél esztendőt az az 1260 napot: ide fö l Dánielből 
időnek és időnek és fele időnek azaz negyed fé l esztendőnek mondja: e beszédek
ből nekik azt hozzák, hogy az világ csak 1672 esztendeig áll. Nekik 1848 esztende
ig, az az immár 1566 esztendő után csak 106 esztendő lőnne az ítéletig. De ez 
bizonytalan, Isten ezt eltitkolta, bolondság arról tudakozni, amit Isten eltitkolt. ”.34

A végidő katolikus értelmezése abban tért el legmarkánsabban a hagyomá
nyos protestáns tanítástól, hogy az hajlamosabb volt a végítéletet a távoli jövőbe
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helyezni, s nem bízott annyira az utolsó időszak radikális megrövidülésében sem. 
Ebben persze a magyar katolikus teológusok éppúgy a nemzetközi “normát” kö
vették, mint a protestánsok, csak míg az előbbieknél Róma, addig az utóbbiaknál 
Wittemberg számított etalonnak. Hazánkban a XVI. század második felében két 
olyan mértékadó katolikus teológus is tevékenykedett, akik általános teológiai, 
valamint egyházszervezeti alapkérdéseken kívül kifejezetten eszkatológiával is 
foglalkoztak (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a számbelileg igencsak meg
csappant katolikus tábor méreteihez képest ez egyébként nem is rossz arány.) Itt 
nevezetesen Telegdi Miklósról és Monoszlóy Andrásról van szó. Telegdi a protes
táns prédikátorokhoz hasonlóan minden kétséget kizáróan elismerte, hogy a török 
valóban Isten büntető eszköze, ám de a büntetés legfőbb oka abban határozható 
meg, hogy az eretnekek (értsd: protestánsok) már eddig is „sokakat kiszakasztot
tak a Krisztusnak aklábái ”.35

Hiszen „voltak immár a mi nemzetünk között is alattomba Lutherek tanítvá- 
nyi...akik az Úr szent nevét szidalmazzák, igéjét megutálják, a szentségeket és 
szenteket káromolják... annak okáért reánk bocsátó az pogány törököket, azokkal 
bünteti és ostorozza az emberek istentelenségét ”.36

Másutt ezt írja : „Eljön a harag napja ...Az ítéletnapján Isten már senkin sem 
könyörül ...Az ítélet helyéről és idejéről tudakozódunk úgy tetszik hiába való do
log”.31 Monoszlóy Telegdihez hasonlóan Antikrisztunak nevez mindenkit, aki 
másokat kiszakít az Anyaszentegyház kötelékéből.38 Ezzel mintegy párhuzamosan 
annak bizonyításán fáradozik, hogy a pápa semmiképpen sem lehet Antikrisztus, 
amire a történelmi érveket sorakoztat fel. Mivel pedig nézete szerint mégis lesz 
egy konkrét antikrisztusi személy „kiben valóban a Sathan fog lakozni”, de ez 
még nem jött el, így világos, hogy még nincs itt a végidő -  hangzik Monoszlóy 
érvelése.39 Mindazonáltal ő annyival túllép Telegdin, hogy a protestáns szerzők 
némelyikéhez hasonlóan rövid kitekintést tesz a számok világába, s nyíltan kije
lenti, hogy: “Az világ kezdetűül fogva immár 5500 esztendő múlt e l”, s ha hinni 
lehet az egyházatyáknak, akkor körülbelül ‘‘még 450 marad hátra”.40

A XVI. századi világvégevárás csúcspontját természetesen Magyarországon is 
a népi vagy radikális irányzatok megjelenése jelentette. Ideológiai és számmiszti
kái szempontból az unitarizmus ehhez közvetlen átmenetet valósított meg. A kato
likusból evangélikus, majd evangélikusból református, s végül unitáriussá vált lel
kész, Dávid Ferenc nem túl következetesen ugyan, de visszavonhatatlanul 1570-re 
jövendölte meg a világ végét. Az ő álláspontja szerint azért bünteti Isten a törökkel 
a kereszténységet mert az a 325-ös niceai zsinat óta téves úton jár, elfogadván az 
Athanasius- féle trinitárius tanítást. Mivel a reformáció korábban keletkezett irány
zatai ezt a „tévedést” nem igazították helyre, így azoknak tagjai a Szentháromság 
Isten létezésének elfogadásával Róma vakvágányára tévedtek. Következésképpen
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az egész kereszténység bűnben vesztegel, az istenkáromlás bűnében, de az Úr né
hány esztendőn belül szabadítást szerez hűségeseinek -  írja 1567-ben. Megfogal
mazása szerint az Antikrisztus romlását, a mennyei trombiták megzendülését, va
gyis a világ végének eljövetelét „az 1570-es esztendőre várják a hívek” .41 Ezt a 
várakozást akarta személyesen is révbejuttatni Karácsony György, kinek Debre
cen környéki népi mozgalma bizonyos szempontból a német Müntzer 1524-es 
mozgalmára emlékeztet. A Karácsony-féle felkelés leverése után azonban úgy tű
nik, hogy a középkori apokaliptikus várakozások is leszálló ágba kerültek, ponto
sabb kifejezéssel élve elhalványultak. Nyilvánvaló, hogy e mozgalom elfojtása 
önmagában véve erre a tényre még nem ad elégséges magyarázatot, hiszen való
színűleg ez esetben is több tényező együttes hatásáról beszélhetünk. Megemlíthet
jük még itt a századvég török ellenes harcait, hiszen a tizenöt éves háború szétzúz
ta a török verhetetlenségének mítoszát, de legalább ennyire ide sorolhatjuk a Bocs
kai, majd Bethlen vezette Habsburg-ellenes küzdelmek ideológiai hatását, mikor 
is a harc már nem a bibliai kis szarvként aposztrofált török, hanem a kereszténynek 
nevezett német ellen folyt.42 S akkor meg nem is beszéltünk a sikeresnek tűnő 
ellenreformáció és a Nyugatról lassan hozzánk is begyűrűző protestáns ortodoxia 
hatásáról. A XVII. század közepén a török utolsó, átmeneti sikerei ugyan megsem
misítették a Bocskai - felkelés által a köztudatba belevésődött és szintén ószövet
ségi analógián alapuló „a magyar mint választott nép” mítoszát, de a XVI. századi 
apokaliptikus korhangulatnak ekkor már sem az ideológiai, sem az időbeli feltét
elei nem voltak adottak, hiszen az „Isten ostora” a század végére végleg elhagyta 
hazánk térségét. A bibliai kis szarv letörése, a korai buzgó protestáns szellemiség 
hanyatlása, valamint a felvilágosodás együttes hatása következtében a XVIII. szá
zadban már aligha volt létalapja apokaliptikus várakozásoknak, noha maga a je 
lenség helyenként és időnként azért felütötte fejét a későbbiek során is, mint aho
gyan ez napjainkban is tapasztalható. Tanulságképpen megállapíthatjuk, hogy az 
annak idején oly nagyon várt világvége sem a középkorban, sem azután nem kö
vetkezett be mindezidáig. A XVI. századi teológusok által több helyen is említett 
450-500 esztendő látszólag meg sem rövidíttetett oly módon, ahogy abban a kor
társ teológusok reménykedtek. Analógiájukból kiindulva viszont úgy tűnik, hogy 
az általuk kiszámított - s a  jelen korig meg nem rövidítetett - időperiódusból 
néhány évtized még mindig hátra van. Melyikünk tudhatja pedig biztosan, hogy 
mit hoz még számunkra a jövő ...?
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Tibor Tonhaizer

Apocalyptic expectations in medieval Hungary

There has been no monography written on the apocalyptic expectations of the pre- 
Reformation period in Hungary. Our sources, mainly the charters donot even con
tain data suitable for a synthetic assessment. The ideological phenomena of this 
character are for the first time to be traced in connection with the activities of 
Observant Franciscans in Hungary. The paper makes the first attempt in Hungar
ian scholarship to collect the motifs that here abnd there appear from the 13th cen
tury onwards in charters, diplomatic writs, religious and seculars texts that are 
strongly related to the phenomenon under investigation. The historical situations 
of the Mongol Invasion of 1241, the plague epidemic of 1510, the peasant revolt of 
1514 were all alike propitious to lay the ground to intensify apocalyptic expecta
tions. The struggles of the 16th century against the Ottoman, the Reformation as 
becoming deeply rooted stand as major ranges on which the expectations are to be 
lined up. The paper makes an effort to make a survey of and analyse these motifs.
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