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A reformáció 500. évfordulójára készülődve már eddig is számos kulturális 
értékkel gazdagodtunk. Többek között Czellárné Csiba Judit bölcsészdok-
tori értekezésének 2014-es kiadásával, amely Pathai Istvánról, az első du-
nántúli református püspökről szóló monográfia. 

A könyv keletkezése jóval messzebbre nyúlik. Szerzője a debreceni 
Egyetemi Könyvtár akkori munkatársaként 1978-ban egy antikvár könyv-
beszerzés alkalmával figyelemre méltó kiadványra bukkant, mely tartal-
mazta Pathai István ágendáját Az helvetiai confession való köröztyén 
paedikátoroknak Dunán innen, az egyházi szolgálatban való rend tartá-
sokról írattatott könyvechke címmel. Ez a mű mindeddig csak feljegyzé-
sekből volt ismert, egyetlen példányát sem tartották számon a könyvtárak. 
Németújváron jelent meg 1617-ben, s már ezért is nagy nyomdatörténeti 
jelentőséggel bír: korábban egyetlen 1617-es nyomtatványt sem ismertünk 
erről a helyről, így bizonyítottá vált a nyomda akkori működése. Teológiai 
és egyháztörténeti vonatkozásban sem kevésbé érdekes, hiszen a liturgia – 
az ágenda tárgya – a helvét irány önállósodásának lényeges része az evan-
gélikus–református különválás korában. Nyelvtörténetileg pedig nagyszerű 
lehetőséget kínál a korabeli egyházi kifejezésmód tanulmányozásához. A 
szerző akkoriban szakszerűen bemutatta a kiadványt,1 így az bekerült a 
Régi Magyarországi Nyomtatványok második kötetének címszavai közé. 
(RMNy, 1143A.) 

A mű felfedezője egyetemi doktori értekezését Pathai Istvánról készí-
tette, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Régi Magyar Irodalmi 
Tanszékén 1980-ban. Témavezetője dr. Bitskey István, bírálója dr. Bán 
Imre volt. Az imponálóan sokoldalú munka könyv formában csak 2014-ben 
jelent meg. Szerzője közben Svájcba költözött, de ott sem szakadt el az 
egyházi és kulturális élettől: a mai napig meghatározó szerepet játszik a 
svájci magyarok közösségében, többek között a Genfi Magyar Értesítő 
szerkesztésével.  

A református egyház figyelme akkor fordult a tanulmány felé, amikor a 
Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves fennállását ünnepelte. 
Ugyanis 1612-ben, a Körmendi Zsinaton jött létre egyházjogilag a helvét 
hitvallású egyházkerület a Dunántúlon. A kálvini irányvonal teológiai önál-
lósodása még Beythe István püspöksége alatt megszületett, az ún. „közös 
protestáns korszak” végén, ám a kerület második nagy korszakának (1612–
1734) első püspöke már Pathai István volt. S nem véletlenül választották 
meg éppen őt, hiszen az evangélikusoktól való különválás előtt is a helvét 
teológiai elvek érvényesüléséért küzdött következetesen. Egyháztörténeti 
érdemei miatt, valamint a róla szóló könyv értékeit látva került sor a 2014-
es kiadásra. A kerület a Pápai Református Teológiai Akadémiával karöltve 
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gondozza az Acta Theologica Papensia sorozatot, amelynek 14. köteteként 
nyomtatták ki az értekezést. Ajánlását Steinbach József, a Dunántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöke és dr. Bitskey István akadémikus, profes-
sor emeritus írta. 

Czellárné Csiba Judit könyvének egyik értéke a monografikus, össze-
foglaló jelleg. Szintetizálja a korábbi összefoglaló egyház- és irodalomtör-
téneti művek, illetve az újabb tanulmányok eredményeit. A korábbi szerzők 
elsősorban egyháztörténeti szempontból foglalkoztak Pathaival (Eötvös 
Lajos, Tóth Ferenc, Thury Etele, Földváry László, Zoványi Jenő, Kathona 
Géza), vagy életrajzát kutatták. Toldy Ferenc és Havran Dániel régi magyar 
irodalomról szóló munkáiban van némi szerepe Pathai Istvánnak, de iga-
zából Czellárné Csiba Judit nyújtja az első irodalomtörténeti elemzést írá-
sairól. 

Pathai írásos műveiből kevés maradt fenn: az egyházban hitvitái és 
énekei voltak régóta ismertek. A Régi Magyar Költők Tára XVII/8. kötete 
három költői munkáját közli. Szerzőnk ezeken kívül is gazdagon merít a 
forrásokból. Külön fejezetet szán értekezésében a Pathai és pápai barátja, 
egyben munkatársa, Kanizsai Pálfi János latin nyelvű levelezésére. Ennek 
alapján jellemzi a néhai superintendens műveltségét, politikai és etikai 
nézeteit, rajzolja meg magánéleti és egyházi vezetői portréját. A szövegek-
ből olyan részleteket emel ki, amelyek gazdag korrajzzal veszik körül az 
életművet. Nemcsak Pathai személyiségét és gondolkodását ismerjük meg, 
hanem rajta keresztül a korabeli egyházi gyakorlatot is. Például amikor 
házassági válságokkal szembesül a református lelkész és közösség, milyen 
esetekben engedik meg a válást, és milyen módon szólnak bele a házastár-
sak életébe. Úttörő korszakról van szó, amikor mérlegre kerül, hogy a kö-
zépkori egyház hagyományából mit vetnek el, és mit, hogyan őriznek meg 
vagy alakítanak át. A mai olvasó nem is gondolja, hogy létezett még az 
orvos-papi szolgálat, amit minden felekezetben gyakoroltak, s hogy a har-
mincéves háború kezdetén milyen gondokkal küzdöttek az oktatás és 
nyomdászat munkatársai. Nem rajzolnak idilli képet a levelek az egyházfe-
gyelemről, a lelkészi kihágásokról. Egyszerre kellett az egyháznak külső és 
belső bomlasztó erőkkel küzdenie, s Pathai intézkedéseiből, kommentárja-
iból kiderül, hogy kiállta az emberség próbáját. Mint egyházszervező éber 
őre a helvét hitvallásnak gyakorlati teológiai kérdésekben is: nagy gondja 
van az úrvacsora részleteire (milyen kenyér, bor használható; milyen kö-
rülmények között szolgáltatható ki stb.), szigorúan ellenőrzi lelkészeit, nem 
engedi a lutheránus elhajlásokat. A levelezés is eszköze volt a lelkészi esz-
mecserének, az elvek tisztázásának. Külön fejezetet szentel a tanulmány 
szerzője a levelek stílusának, választékos, magas színvonalú latinságának.  

A monográfia tetemes részét teszi ki Pathai írói munkásságának mélta-
tása. Itt már magyar nyelvű, mindenkinek, „deáktalan” embereknek is 
szóló egyházi szövegek állnak a középpontban. 1592-ben született a kátéja, 
melynek címe: Az sacramentomokrol in genere. Ahogy a cím jelzi, elsősor-
ban az úrvacsoratanról szól, arról a kérdésről, amelyben a lutheri és svájci 
teológia nem tudott közös nevezőre jutni. Ez a sarkalatos probléma az első-
számú hittanítói feladat ebben a korban. A szerző ajánlásában kiemeli a 
magyar nyelv jelentőségét, és követve a 16. század prédikátorainak társada-
lombíráló hagyományát, elmarasztalja saját korát, hazájában a kultúrapár-
tolás hiányát. Tárgyalásában polemizál más úrvacsora-felfogásokkal, s itt 
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már nem csak a kevésbé tanultakra gondol: érvelését az egyházatyákig 
vezeti vissza, Cyprianusra, Cyrillusra, Tertulliánusra hivatkozik, valamint a 
helvét Bullingerre. A kérdést Jézus Krisztus személye kettős természetének 
problematikájába helyezi. 7 pontban cáfolja a brentianus, vagyis lutherá-
nus tanítást. Czellárné Csiba Judit a mű teológiai jellemzőit elsősorban 
Kathona Géza Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből (Bp., 
1974., 148-180.) c. írására támaszkodva foglalja össze. Kiemeli Béza hatá-
sát, amely Szegedi Kis István művein keresztül juthatott el a szerzőhöz. 
Nyelvi-stilisztikai szempontból a szöveg szólásokban és képszerű kifejezé-
sekben gazdag voltát elemzi. Még szemléletesebb lenne a fejtegetés, ha a 
nyelvi jelenségeket a szerző többször társította volna a megfelelő teológiai 
tételekhez, amelyek megértését hivatottak szolgálni. 

Pathai korábban ismeretlen alapművének, az agendának van a legna-
gyobb teológia- és egyháztörténeti hozadéka. Először is jelentőséggel bír, 
hogy Az Helvetiai confession valo Köröztyén Pradikátoroknak Dunán 
innen, az egyházi szolgálatban való rend tartásokrol irattatott 
könijvechke egy kötetben szerepel másik három teológiai művel (Gönczi-
féle artikulusok; Zoványi György: Canones ecclesiastici; 1667-es sárospa-
taki artikulusok), ami önmagában is teológiai fejlemény, koncepció. Ezen 
kívül kiderült, hogy a könyv tartalma más, mint eddig az utalások alapján 
hitték. Beleillik a 16. század óta folyamatosan megjelenő szertartáskönyvek 
sorába, Heltaitól Milotai Nyilas István művéig. Czellárné Csiba Judit az 
összehasonlításokból arra a következtetésre jut, hogy Pathai írása legin-
kább Meliuséval rokonítható. Témája a keresztség és az úrvacsora, továbbá 
– s ez rajta kívül egyedül Melius agendájában van így – a kiközösítés és az 
egyházmegkövetés szertartása. Napjainkban már Magyarországon is jelen-
tős szakirodalma van a liturgikának, s remélhetőleg a doktori értekezésnek 
ez a része kapcsolatba kerül a legújabb fejleményekkel. Az olvasó számára 
igazán akkor kerül a helyére a Pathai-féle erősen egyszerűsített liturgia, ha 
nemcsak a korábbi és későbbi református, hanem a korabeli katolikus és 
evangélikus tendenciákkal is összehasonlítjuk. A kiközösítés és megkövetés 
célja, tartalma és formája is olyan téma, amelynek fejlődését érdemes az 
egészen korai kereszténységtől figyelembe venni. 

Bölcsészdoktori értekezés esetében különösen fontos szempont egy al-
kotó műveinek esztétikai jelentősége, nyelvi-irodalmi értéke. Czellárné 
Csiba Judit az 1613-ban keletkezett, majd 1626-ban Pápán kinyomtatott 
hitvitázó iratot emeli ki mint Pathai prózaírói munkásságának csúcspont-
ját. Címe: Amaz Het Fiev es tiz sarw fene ruháztatot parázna Babilonnak, 
mely az eo tisztatalan paráznaságának, arany pohárba toeltoet 
reszegetoe utálotossagával meg részegétoette az foeldnec lakozoit 
mezételensegenek tuekoere, s közvetlen ihletője – szerzője bevallása sze-
rint – Pázmány Péter Kalauza. Célja az olvasót két diák párbeszédén ke-
resztül meggyőzni, hogy az igaz vallás a református. Lényegében a katoli-
cizmus teljességre törő bírálatáról van szó, annak bizonyításáról, hogy a 
Szentírás és Krisztus rendelései helyett „emberi csinálmányok” terepe a 
pápás egyház. Az érvelésben mind bibliai, mind antik források, mind pedig 
16–17. századi hitvitázó írók gondolatai szerepelnek, s a tanulmányszerző 
szerint ezek Szegedi Kis István Speculumából kerültek ide. Sőt erre maga 
Pathai utal, szemben más hitvitázókkal, akik ezt elhallgatják, de írásaik 
nyilvánvalóan tükrözik Szegedi hatását. A „parázna Babilonnak […] 
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tüköre” tehát elsősorban nem tartalmának vándoranyaga miatt különleges. 
Inkább szenvedélyes, szarkasztikus hangneme, képszerű, szemléletes, sok-
szor manierista hatású kifejezésmódja miatt. Nem kevésbé erőteljes stílus 
ez, mint a híres kortársé és ellenfélé, Pázmány Péteré. A korabeli szólások-
nak, közmondásoknak is tárháza ez a mű. Szinte sajnáljuk, hogy a tanul-
mányt nem kíséri szöveggyűjtemény, amelyben az idézeteken kívüli 17. 
századi anyagot olvashatnánk, s még többet élvezhetnénk a korszak ízes 
nyelvezetéből. 

Pathai három költői művéről sokoldalú, alapos elemzéseket írt 
Czellárné Csiba Judit. A két ének – Szent az úr és szent az ő neve, valamint 
Sok rendbéli próbák vadnak raytunk az életben – protestáns énekesköny-
vekben maradt ránk, sőt az utóbbi katolikus gyűjteményben is szerepel. A 
harmadik mű, az epigrammafordítás a kortársak számára mint hitvitázó 
szatirikus szöveg volt érdekes, mivel Johanna női pápa esetét aktualizálja, 
használja a katolicizmus ellen. A tanulmány összehasonlítja Magyari Ist-
ván, Janus Pannonius és Pathai latin szövegváltozatait, így érzékeltetve, 
hogy Pathai magyarra fordítása mennyivel vaskosabb az eredetinél. Részle-
tesen foglalkozik a szöveg időmértékes verselésével, kiemelve, hogy a kora-
beli magyar nyelvű hexameterek között ezek a sorok a szabályosabbak közé 
tartoznak. 

Nemcsak költőként, de fordítóként is számon tartjuk Pathai Istvánt. 
Feljegyzések tanúsítják, hogy magyarra ültette Juan Luis Vives spanyol 
humanista nőneveléssel foglalkozó művét, de sajnos a szöveg nem maradt 
fenn. Czellárné Csiba Judit azonban mégis tud ebből Pathait jellemző kö-
vetkeztetéseket levonni, mivel ismeri az eredeti mű tartalmát, szigorú, 
puritánok számára is követendő erkölcsiségét. Gazdagítja a néhai szuperin-
tendens portréját, hogy küldetésének érezte a nők erkölcsi nevelését és 
művelődését gyarapítani, korszerű és keresztény szellemben. 

Nem csak egy tanulmánnyal lettünk gazdagabbak a Pathai Istvánról 
szóló monográfia elolvasása után. S nem csak a 17. századi vallási életről 
lett pontosabb képünk. Előremutató, ihlető írással találkoztunk, mely több 
tudományág számára is hasznosítható. 

(ism.: Goór Judit) 
 

 


