
KÖZLEMÉ NYE K  
Az „igényre szabott” 1610-es Fides Iesv et  Iesvitarvm?  Szolnoki Zsolt  
A latin nyelvű Fides Iesv et Iesvitarvm magyar fordítását Kecskeméti C. János tokaji második prédikátor készítette el. A nyomtatvány Bártfán je-lent meg 1619-ben,1 abban az évben, amikor a jezsuitáknak menekülniük kellett Felső-Magyarországról Bethlen Gábor fejedelem, Rákóczi György és a cseh protestáns rendek szövetséges hadai elől.2 A Fides Iesv et Iesvi-tarvm magyar története/fordítástörténete azonban majdnem tíz évvel korábban kezdődött: Kecskeméti C. János munkája már 1613-ban – azaz Pázmány Péter Kalauzának első pozsonyi kiadásával egy időben – készen volt.3 A fordításának alapját képező latin nyelvű, 1610-es oppenheimi Fides Iesv et Iesvitarvm pedig magyar vonatkozású. Ez a 17. századból elsőként számon tartott újabb latin nyelvű edíció valószínűleg a Heidelbergben tanuló Pécseli Király Imrének és diáktársainak, továbbá a Makai Máté nagyszombati iskolamester felszólításának eleget tevő Szenci Molnár Albertnek a közbenjárására jelent meg.4 Kecskeméti C. János a „nemzetkö-zi jezsuitaellenes polemikus irodalom egyik fő darabjának” számító Fides Iesv et Iesvitarvm-fordításával magyarul közvetített európai vitákat olva-sóközönsége számára.5 Az 1610-ben összeállított latin szöveg ugyanis egy-szerre kívánt vitába szállni nemcsak a kölni jezsuiták által jegyzett 1560-as ún. Censvra Coloniensisszel, hanem egy korábban megjelent nyomtatvány-nyal, a holland jezsuita Petrus Canisius katekizmusával is.6 Ezek a Fides Iesv et Iesvitarvm által cáfolni kívánt katolikus munkák két különböző, egy-egy káté körül német földön kialakult vita darabjai.7 Vásárhelyi Judit az elsősorban Kecskeméti C. János magyar fordításá-ra, fordítási technikájára koncentráló tanulmányában hat latin nyelvű Fides Iesv et Iesvitarvm-kiadást említ meg.8 Ezek között olyan eltéréseket figyelhetünk meg, melyek véleményem szerint a magyar fordítás alapját 
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képező 1610-es nyomtatvány felépítését, végleges formáját befolyásolták. Az oppenheimi kiadás változtatásait a korábbi kiadványokat felhasználva feltételezhetően oly módon hajtották végre, hogy a kész munka megfelel-hessen a magyar területek konfesszionalizációját kísérő vitáknak, azok aktuális igényeinek. Tanulmányomban az 1610-es latin kiadvány szerkeze-tét szeretném megvizsgálni, emellett pedig az egyik jelentős – a felekezeti önmeghatározást egyértelműen mutató – tartalmi „áthangolását” is kissé bővebben ismertetni.  A Fides Iesv et Iesvitarvm 1610-es kiadásának körülményei A kutatás számára ismert Makai Máté nagyszombati iskolamester 1610. évi februári levele, melyben arra kérte a külföldön tartózkodó Szenci Molnár Albertet, hogy röpiratokkal segítse itthon zajló polémiáikat. Makai elküldte az „akkorában elhiresedett gunyiratot a jesuiták ellen”, a Fides Iesv et Ies-vitarvmot is, abból a célból, hogy annak külföldön sokszorosított kész példányait ő itthon, „Nagyszombatban osztogathassa.”9 A latin nyelvű Fi-des Iesv et Iesvitarvm Magyarországon fellelhető valamely példányának a Heidelbergben tanuló Pécseli Király Imrére, Samarjai Jánosra és Kanizsai Pálfi Jánosra bízott latin újrakiadása azért volt itthon rendkívül fontos, mert „eszközt” láttak benne. Mégpedig olyan eszközt, melynek segítségével „sikeresen védekezhettek a lelkipásztorok, sőt a közepesen képzettek is a pápisták zaklatásai ellen”. 1611-ben Rátkai György nagyszombati lelkész aztán a magyarra fordítását is kérte Szenci Molnártól, mely akkor nem valósult meg.10 Ipolyi Arnold a Fides Iesv et Iesvitarvm kiküldésének kö-rülményeivel kapcsolatban úgy említi meg az egészen 1608-ig Komjáton szolgáló kálvinista prédikátort, Veresmarti Mihályt,11 mint aki ellen saját hittársai részéről szükséges a polemikus fellépés.12 Veresmarti gondosan előkészített, már 1604 és 1605 között fontolgatott konverziója nyilvánosan éppen 1609–1610 tájékán zajlott. Ebben a katolikus hitre térésben döntő szerep jutott Forgách Ferenc esztergomi érseknek, valamint egy 1607 nya-rától neki szolgáló,13 kiváló tehetségű jezsuitának, Pázmány Péternek.14 Asztalos András, aki az 1600-as évek első évtizedében formálódó nagy-szombati kálvinista közösség védőbástyája és, mint hivatalt viselő gazdag 
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polgár, annak egyik legjelentősebb anyagi támogatója volt,15 erről a készülő áttérésről be is számolt Szenci Molnár Albertnek 1610. február 20-án kelt levelében.16  A nagyszombati események szerepe az 1610-es Fides Iesv et  Iesvitarvm kiadásában A fenti két, egymással valószínűleg összefüggő eseményből annyi bizonyo-san kiolvasható, hogy az 1610-es latin nyelvű Fides Iesv et Iesvitarvm első-sorban Nagyszombatnak köszönhette megszületését. A nyomtatvány kelet-kezésének okait tehát jobb megvilágításba helyezhetik a 17. század első másfél évtizedének e városhoz köthető, szempontunkból fontos történései: úgymint a nagyszombati jezsuita kollégiumalapítás, Forgách Ferencnek e városból irányított rekatolizációs törekvései, Nagyszombat felekezeteinek konfesszionális villongásai, valamint a jezsuiták szellemi térnyerésének, misszióinak kezdetei. Az 1551-es bécsi és az 1556-os prágai jezsuita kollégiumalapítás után Magyarországon Nagyszombatban jött létre kollégium és rendház 1561-ben, Oláh Miklós esztergomi érsek jóvoltából. Ezt az első alapítást azonban a protestánsok ellenállása és egy 1567-es tűzvész hamar elpusztította.17 1605-ben Bocskai csapatai elől az 1599-től Vágsellyén működő jezsuita kollégiumból a tanulók és a rendtagok Bécsbe menekültek, az épületet pedig a hajdúk felgyújtották.18 A Bécsbe menekített vágsellyei kollégiumi könyvtár megmaradt állományát 1607-ben Nagyszombatba küldték, s ugyanezen évtől Forgách Ferenc esztergomi érsek mellett tartózkodott Pázmány Péteren kívül Dobokay Sándor, a vágsellyei kollégium korábbi rektora is.19 A bécsi béke és az 1608. évi törvények azonban jogilag állták útját a további jezsuita kollégiumalapításoknak. A protestáns rendek az ehhez szükséges alapítványok tételét a rend ingatlanbirtoklási jogának megtagadásával akadályozták meg.20 Mindezek ellenére a 16–17. századi távolsági kereskedelemben jelentős szerepet betöltő szabad királyi város-ban, Nagyszombatban mégis elkezdődött a jezsuita-letelepítés lassú előké-szítése. S mivel az esztergomi érsekséget és káptalant 1543-ban ide mene-kítették, Forgách Ferenc alkalmasnak vélte, hogy püspöki székhelyeként is funkcionáljon. Így a nagyszombati kollégium 1615-ben megnyithatta kapuit a diákság előtt.21 Forgách Ferenc már nyitrai püspökként felkarolta, anyagilag támo-gatta a Vágsellyén, majd Znióváralján megtelepedő jezsuitákat, ösztönözte 
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missziós tevékenységüket és hitvitáikat, sőt az erőszakos katolikus temp-lom-visszafoglalásoktól sem riadt vissza. Pázmány Pétert 1601 és 1603 között többször Forgách Ferenc püspök mellett találjuk: segítette egyház-megyei püspöki vizitációiban, továbbá ő javasolta azt Forgáchnak, hogy látogatásait terjessze ki a káptalanra is, s hogy a trienti zsinat határozatai-nak megfelelő szabályokat írjon elő a papi testületnek.22 Az 1604-es pozso-nyi diétán Forgách a protestáns vallásgyakorlat korlátozásában és az addig lutheránus kézen levő kassai székesegyház fegyveres katolikus visszavéte-lében való részvállalásával még inkább kivívta magának a protestáns ren-dek ellenszenvét. A nehezen tető alá hozott bécsi békét követően, mivel Rudolf szerint nem volt méltóbb jelölt a posztra, Forgách Ferenc 1607 júliusában esztergomi érseki kinevezést kapott.23 A protestánsok szabad vallásgyakorlását lehetővé tevő 1608. évi országgyűlést követően Forgách Ferencnek minden valószínűség szerint szerepe lehetett a katolikus több-ségű Nagyszombat kálvinista prédikátorának és iskolamesterének eltávolí-tásában.24 A jobbágyok szabad protestáns vallásgyakorlatát is lehetővé tevő 1608. évi országgyűlés után,25 az oppenheimi Fides Iesv et Iesvitarvm kiadásának évében, 1610-ben Thurzó György nádor protestáns zsinatot hívott össze. Ez a gyűlés megteremtette az „evangélikus egyháznak a kato-likusokétól immár teljesen független autonóm szervezetét”.26 A zsolnai zsinat ellen Forgách érsek rögtön 1610. április 17-én óvást nyújtott be, érvénytelennek nyilvánítva annak határozatait. Nyomatékul 1610 nyarára tartományi zsinatot kívánt összehívni, ami azonban csak 1611-ben valósult meg Nagyszombatban.27 A nagyszombati ferences kolostort a Bocskai-felkelésben (erőszaktól sem mentesen) a kálvinista híveknek Illésházi István foglalta el. Forgách Ferenc ezt 1609-ben visszaadta eredeti tulajdonosainak.28 Az épülettől megfosztott nagyszombati kálvinisták az istentisztelet számára egy közös épületet kaptak. A református iskola továbbra is a tehetős laikus, Asztalos András egyik házában kapott helyet. E fennálló kedvezőtlen helyzet orvos-lására a közösség a következőkkel fordult Nagyszombat felé: adjon át a 
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toraik elkergetése ellen tiltakozó protestáns rendek Forgáchot nevezték meg azon hu-
szonkettedik törvénycikk szellemi atyjaként, mely a már lefolytatott országgyűlés után 
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özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról. Szerk.: Heltai János – Tasi 
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városvezetés a kálvinistáknak egy katolikus templomot és külön iskolahá-zat, prédikátoraik, tanítóik fizetését pedig közköltségből finanszírozza. A katolikus többségű város ezt megtagadta,29 majd a vita odáig fajult, hogy a kálvinista prédikátor és iskolamester eltávolítását is kilátásba helyezte. A nagyszombati reformátusok először Illésházi István nádorhoz fordultak segítségért. A nádor 1609. március 24-én kelt parancsában az 1608-as országgyűlés határozataira hivatkozva szólította fel Nagyszombat tanácsát a szabad vallásgyakorlat tiszteletben tartására. A kálvinisták, Hollósi Már-ton nevű prédikátoruk áprilisi halála után, Rátkai Györgyöt, iskolamester-nek pedig Makai Mátét hívták meg. Az így megerősített református értel-miség, Asztalossal az oldalán, ismét szembeszegült a nagyszombati vezetéssel. A kálvinisták patrónusának, Illésházi nádornak augusztusi halá-la után azonban Nagyszombat újra felszólította a gyülekezetet iskolájuk bezárására és a tudta nélkül behozott tanító elbocsátására. A kialakult helyzetről az év vége felé már II. Mátyás is értesült: október 12-én parancs-ban szólította fel a várost a „vallási villongások” beszüntetésére. A katoli-kus lakosság ennek ellenére kiűzte a prédikátort és iskolamestert.30 A jezsuiták szellemi térnyerését legmarkánsabban 1603-tól, Magyari István sárvári lutheránus prédikátornak szánt Feleletétől kezdve, Pázmány Péter munkássága fémjelzi. Ennek csúcspontja a pozsonyi sajtót 1613-ban elhagyó Kalauzának első kiadása.31 Mivel Pázmány legfőbb célja a katoli-kus álláspont kialakítása volt a nyilvánosság számára, így már első, For-gách Ferenc felszólítására elkészített és az ő költségén kiadott,32 1603-as hitvitájában sem érdemi válasszal szolgált Magyari felvetésére, hanem tematizálta „a különböző egyházak, a római és az újító felekezetek történeti régiségének, időbeli folyamatosságban való létezésének” problémáját.33 Azaz felismerte, hogy a római egyházon kívül már létezik más egyház is, mellyel szemben szükséges a katolikus álláspont kialakítása. Kecskeméti C. János a Kalauz megjelenésének évében, 1613-ban készítette el a Fides Iesv et Iesvitarvm magyar fordításának kéziratát,34 három évvel azelőtt, hogy a reformátusok konfesszionális önmeghatározása, a Második Helvét Hitval-lás első magyar fordítása egyáltalán megjelent volna. Szenci Csene Péter a Kalauz kibocsátása, az ellenreformáció szellemi előretörése ellenében adatta ki a hitvallás fordítását 1616-ban.35 Így a katolikus kontroverz-teológiai arzenált jelentő Kalauz megjelenése is nagymértékben hathatott az addig a végleges szakadást nem szükségszerűen tudatosító felekezetek önmeghatározására. Veresmarti Mihály – az állítólag lelke megmentéséért zsinatokat sürgető, hittársainak vádaskodó leveleket küldözgető kálvinista 

                                                   
29  IPOLYI, 1875. 368–369. p. 
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31  RMNy 1059. 
32  Bevezetés. In: Felelet Magyari könyvére. In: Pázmány Péter Összes Munkái. Sajtó alá 
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33  HELTAI, 2005. 120. p. 
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35  HELTAI, 2008. 188. p. 
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prédikátor –36 nagyszombati konverziója csak egyetlen epizódja annak a folyamatnak, mely az 1600-as évek első évtizedeiben jellemezte a Jézus Társasága missziós tevékenységét. Mint azt már említettem, az 1608-as törvények útját állták a rend kollégiumalapításainak. A fő- és középrangú családokat érintő, elsősorban a Társaság működésének köszönhető rekato-lizálási hullámban ezért a kollégiumok helyett a jezsuita missziók játszot-tak fontosabb szerepet.37 A missziók azért kiemelten fontosak, mert az általuk életre keltett új katolikus elit biztosított anyagi és jogi hátteret a Társaság hosszú távra történő itthoni berendezkedéséhez.38 Az eszköznek, kézikönyvnek tekintett Fides Iesv et Iesvitarvmot érin-tő élénk levelezés nyomán megszülető új, 1610-es oppenheimi kiadás a lelkipásztoroknak és közepesen képzetteknek nyújthatott hatékonyabb segítséget a pápistákkal és ezen belül minden bizonnyal az egyre sikere-sebb hittérítői munkát is végző jezsuitákkal folytatott konfesszionális po-lémiáik alkalmával. Ezt a Fides Iesv et Iesvitarvm magyar fordítását végül 1613-ban ténylegesen elkészítő Kecskeméti C. János munkássága csak még inkább megerősíti. Ő ugyanis felhasználta saját művét Pázmány Péter Ka-lauza 13. könyvére adott Feleletének 1618-as összeállításakor.39  A latin Fides Iesv et Iesvitarvm szerkezeti felépítése és műfaja A mindeddig eldöntetlen szerzőségű, elsőnek tekinthető 1573-as,40 latin Fides Iesv et Iesvitarvmhoz a strassbourgi lutheránus teológiai professzor, Johann Marbach írt Praefatiót. Ebben élesen támadja az apostoli successi-ót és a pápa szentírás-magyarázó hatalmát. Az ezt követő főszöveg capu-tokban szembesíti a jezsuiták hamis és Jézus igaz tanításait.41 A Társaságét saját kiadványukból, az ún. Censvra Coloniensisből idézi,42 az ezt megcáfo-
                                                   
36  JANKOVICS, 1992. 275. p. 
37  MOLNÁR, 2009. 99. p. 
38  MOLNÁR, 2009. 28. 

39 VÁSÁRHELYI, 1981. 264. p. 
40  Vásárhelyi Judit a legelőször 1573-ban megjelent latin Fides Iesv et Iesvitarvm szer-

zőségével kapcsolatban két személy nevét említi: Johann Fischartét és Johannes 
Piscatorét, akik közül az elsőt tartja valószínű szerzőnek. Továbbá a Fischartra jellem-
ző gúny hiányára is figyelmeztet. VÁSÁRHELYI, 1981. 256–258. p. Ursula Paintner 
újabb kutatásai azonban Johann Fischert, azaz Johannes Piscatort nevezik meg. A 
német kutatónő azzal indokolja álláspontját, hogy a Fides Iesv et Iesvitarvm kizáróla-
gosan teológiai jellegű argumentációja inkább Piscator vitatechnikájára jellemző, és 
nem Fischartéra, aki a teológiai argumentálást irodalmi ékítményekkel és gúnnyal 
társítja. PAINTNER, 2011. 163. p. Ld. a megadott oldal 216. sz. lábjegyzetét is. 

41  A tárgyalt caputok címei: „1. De S.Scriptura; 2. De Peccato; 3. De Lege; 4. De Euange-
lio; 5. De Libero Arbitrio; 6. De Fide; 7. De Iustificatione; 8. De Bonis Operibus; 9. De 
poenitentia; 10. De Satisfactione; 11. De Inuocatione Sanctorum; 12. De Caena Domi-
ni; 13. De Traditionibus; 14. De Imaginibus; 15. De Coelibatu & Matrimonio; 16. De 
Purgatorio; 17. De Ecclesia; 18. De Magistratu.” Fides Iesv et Iesvitarvm. Hoc est. Col-
latio doctrinae domini et salvatoris nostri Iesv, cum doctrina Iesuitarum […] Iv-
ramentvm Pii Papae IIII continens capita Pontificae Religionis […] per Donatum Go-
tuisum Triuonensem, […] Cum Praefatione D. Iohannis Marbachij… 1573. 
(továbbiakban: Fides Iesv, 1573.) )( )( )(8r. 

42  VÁSÁRHELYI, 1981. 258. p. 
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ló jézusi igaz tanítást pedig prófétákat, evangélistákat, apostolokat, azaz bibliai locusokat és egyházatyákat citálva bizonyítja. A művet a címlapon is feltüntetett IV. Pius esküformulájának tizenhét pontból álló cáfolata zárja. Az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm főszövege azonban már nemcsak a kölni jezsuiták Censvra Coloniensisének, hanem Canisius kátéjának ha-misnak tartott állításait is a krisztusi igaz tudománnyal cáfolja. Az eredeti 1573-as és az 1578-as kiadásban az utóbbi szándéknak még nyoma sincs, hiszen ez a Fides Iesv et Iesvitarvm-kiadás még kizárólag a kölni jezsuiták Censvra Coloniensisét, vagyis Censvra et docta explicatióját kívánta tá-madni, azzal kívánt vitába szállni.43 Az 1560-ban Kölnben megjelent Cens-vra Coloniensis pedig szintén egy kátéval, a lutheránus Johannes Monhe-im 1560-ban kiadott Catechismvs: In qvo Christianae Religionis Elementa syncerè simpliciterq(ue) explicanturral polemizált. Ehhez a vitához protes-táns részről szervesen kapcsolódott még egy 1562-es mű: Martin Chemnitz Theologiae Iesvitarvm c. irata.44 A Johannes Monheim kátéja körül kiala-kult vita nem szokatlan eset. A reformáció korában ugyanis a hitvitázás kiindulópontjaiként is funkcionáltak a hitvallások és a hitvallásként értel-mezhető katekizmusok.45 Érthető ezért, hogy Petrus Canisius Svmma Doc-trinae Christianae-ját rögtön bécsi megjelenésekor, 1555-ben úgyszintén támadás érte. Ráadásul a két „hadjárat” közül az egyik a német nyelvterüle-tek legelső jezsuitaellenes írásaként számon tartott nyomtatvány, Johannes Wigand 1556-os Verlegung aus Gottes wordt des Catechismi der Jhesuite-ne volt.46 Wigand Verlegungja előtt Canisius Svmma Doctrinae Christi-anae-ját 1555-ben az ismeretlen szerzőtől, latinul megjelenő s címlapja szerint a bécsi Stephansdom ajtajára kiszegezett Dialogvs contra impia Petri Canysii Dogmata célozta meg. Alapvető különbség azonban a táma-dó jellegű két protestáns mű között, hogy míg a Dialogvsban személyek – Christophilos és Canysiophilos – párbeszéde közvetíti a szembenálló néze-teket, addig Johannes Wigand már a konfesszionális ütközetre képes ta-nultabb réteget megszólító Verlegung aus Gottes wordt c. traktátusában teológiai argumentumokat mér egymáshoz.47 Wigand műve, bár a korábbi szakirodalom mindenekelőtt gúnyiratként kezelte, Ursula Paintner állítása szerint korántsem az: minden helyenkénti gúnyos hangvétele ellenére a mű nagyobb része egyfajta „kontroverzkatekizmusként” kíván vitát folytatni Canisius Svmma Doctrinae Christianae-jával.48 Johannes Wigand Verleg-
                                                   
43  A Fides Iesv et Iesvitarvmból német kivonat is készült IESVITER Spiegel címen. 

Ebben kizárólag bibliai citátumok cáfolják a jezsuiták tudományát. PAINTNER, 2011. 
164–166. p. 

44  Martin Chemnitz művéből német fordítás is készült Johann Zanger által. PAINTNER, 
2011. 164. p. 

45 PABEL, HILMAR M.: Peter Canisius and the Protestants: A Model of Ecumenical Dialog-
ue? In: Journal of Jesuit Studies, 2014. Vol. 1. (továbbiakban: PABEL, 2014.) 382. p. 
Arról, hogy a káték a felekezeti harc eszközei ld. még: HELTAI JÁNOS: Irénikus eszmék 
és vonások Pécseli Király Imre műveiben. In: Irodalom és ideológia a 16–17. században. 
Szerk.: Varjas Béla. Bp., 1987. (Memoria Saeculorum Hungariae, 5) 226. p. 

46  PAINTNER, 2011. 147. p. 
47  PAINTNER, 2011. 147–148. p. 
48  Mivel a következőkben Ursula Paintner egy hosszabb gondolatmenetének összefogla-

ló ismertetését szeretném elvégezni, a pontos oldalszámi hivatkozástól eltekintek. 
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ungja beleilleszkedik egy olyan tendenciába, amiben a cselekményes „Re-formationsdialog” fokozatosan háttérbe szorul, s helyét a sokkal kevésbé szcenírozott, nehezebben befogadható, de még mindig a dialógusformát követő „kontroverstheologisches Traktat” váltja fel. Azt, hogy e kevésbé vonzó forma miért vehette át a vezető szerepet, Paintner a következőkkel magyarázza: az antijezsuita kiadványok fő célközönsége elsősorban a dön-téshozó réteg, s e kör megszólítása szorosan összefügg a jezsuiták tevé-kenységével, céljuk pedig, hogy síkra szálljanak a Társaság ellen komo-lyabb teológiai argumentálással is. Johannes Wigand Verlegung aus Gottes wordtjának komolyabb teológiai argumentációja azt sejteti, hogy a megszólítottak köre nem lehet akkora sugarú, mint a reformáció korai szakaszát jellemző, populárisabb Reformationsdialogé. Johannes Wigand Verlegungjában nincs túlzott kontraszt katolikus és protestáns nézetek között, sőt az agresszív megnyilvánulások ellenére Wigand kompromisszumokra is képes Canisiusszal szemben, s e gesztusok tompítják a vita élét. Egyéb jezsuitaellenes kontroverzteológiai traktátusok ennél tovább menve az argumentálást csupán idézetekre minimalizálják: egyik oldalon a jezsuitáktól vett citátumokat, másikon bibliaiakat vonultat-va fel. S bár a protestáns nézet pozitív bemutatásának tekintetében ezek a szövegek elmaradnak például Johannes Wigand Verlegung aus Gottes wordtja mögött, tézis-antitézisekből építkező világos struktúrájukból adó-dóan mégis sokkal jelentősebb polemikus hatást képesek kifejteni. E struk-túra pedig különösen az 1573-ban elsőként megjelent Fides Iesv et Iesvi-tarvm esetében szembetűnő.49  A latin nyelvű Fides Iesv et Iesvitarum-kiadások Az elsőként Donatus Gotuisus Trivonensis álnéven publikált és a lutherá-nus Johann Marbach előszavával ellátott Fides Iesv et Iesvitarvmnak Vá-sárhelyi Judit német bibliográfiai szakirodalmi adatokra támaszkodva hat latin nyelvű kiadását említi:50 a legelső 1573-ast majd az 1578-ast; az 1580-as, az 1584-es és az 1589-es állítólag La Rochelle-ben (de valószínűleg in-kább Genfben) Theophilus Regius által kiadott Doctrinae Iesvitarvm c.,51 több antijezuitikát magában foglaló gyűjtemény részeként megjelent szö-vegváltozatot; végül a 17. századból elsőként számon tartott, a magyar fordítás alapjául is szolgáló 1610-est, mely az oppenheimi Hyeronimus Galler műhelymunkája.52 A Fides Iesv et Iesvitarvm hat latin nyelvű kiadá-
                                                   
49  PAINTNER, 2011. 146–162. p. 
50  VÁSÁRHELYI, 1981. 253–254. p. 
51  A fiktív kiadói nevet használó valószínűleg három személyről, és a kiadás valósnak 

vélt helyéről ld. RAALTE, THEODORE G. Van: „Noster Theophilus”. The Fictitious „Prin-
ter” Whose Anti-Jesuit Volumes Issued from Various Presses in Geneva between 1580 
and 1589. In: Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 2012. No. 3. 569–591. p. 

52  A kiadások időrendi sorrendben a következőek: Fides Iesv, 1573.; Fides Iesv et Iesvi-
tarvm. Hoc est, collatio doctrinae domini nostri Iesv, cum doctrina Iesuitarum […] Iv-
ramentvm papisticvm, continens capita Pontificae Religionis, […] per Donatum VVi-
sartum Triuonensem. Cum Praefatione D. Iohannis Marbachij… 1578. (továbbiakban: 
Fides Iesv, 1578.); Fides Iesv et Iesvitarvm, hoc est, antitheton sev collatio doctrinae 
Iesu cum doctrina Iesuitarū papisticorum […] collecta per Donatvm Gotvisvm Tri-
uonēsem… = Doctrinae Iesvitarvm praecipva capita […] solidis rationibus testimoni-
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sáról összefoglalva a következő megállapítások tehetők: az 1573-ason és 1578-ason szerzőként feltüntetett név nem egyezik,53 ám a két nyomtatvány szerkezete megegyező. Az 1580-as, 1584-es és 1589-es Doctrinae Iesvi-tarvm c. gyűjteményben kiadott Fides Iesv et Iesvitarvm szerkezete vi-szont több ponton eltér az előbbi kiadásokétól. Ezeknek nincs a lutheránus Marbachtól származó előszavuk, mutatótábláik szerint pedig a főszövegeik már nem tizennyolc, hanem csupán tizenhat caputból állnak: hiányoznak a De Poenitentia és De Magistratu c. caputok.54 Nem tartalmazzák az 1573-as és 1578-as kiadások címlapján is feltüntetett szöveget, IV. Pius esküfor-mulájának cáfolatát sem.55 A Doctrinae Iesvitarvm kiadásaiban a Fides Iesv et Iesvitarvm szerzőjének neve, akárcsak az első, 1573-as Fides Iesv et Iesvitarvmon, Donatus Gotuisus Trivonensis.56 Szempontunkból azonban a fent egyszer már említett különbség a lé-nyeges: az 1573-as és 1578-as kiadásokban a jezsuiták tudományát a Fides Iesv et Iesvitarvm összeállítója csak és kizárólag az ún. Censvra Colonien-sisből veszi. A magyar fordítás alapjául szolgáló 1610-es kiadványban a cenzúra mellett viszont a holland jezsuita Petrus Canisius valamely latin nyelvű katekizmusa is hivatkozásként szerepel. Ráadásul a jezsuiták tudo-mányát cáfoló Jézus tudományát nem kizárólag bibliai locusok füzére al-kotja, mint az 1573-as és 1578-as edíciók esetében, hanem azt megelőzően tartalmaz egy betoldást, egy, a Társaság éppen adott tézisét többé-kevésbé szó szerint tagadni szándékozó antitézist. Csupán szemléltetés céljából álljon itt a Szentírásról szóló, I. caputból származó V. számú tézis-antitézis pár: „V. IESVITAE Lectio S. Scripturae non tantum non est vtilis, sed multis moda perniciosa Ecclesiae. In Censura Coloniensi f. 21. Et in opere Ca-techistico Canisii, f. 301. V. IESVS Lectio S. Scripturae vtilis & prorsus ne-cessaria est omnibus Ecclesiae Dei membris.”57 Az 1573-as és 1578-as ki-adások bibliai idézetei tehát csak a jezsuiták caputokban tárgyalt téziseit cáfoló, betoldott antitézisek után következnek az evangélisták, próféták és 

                                                                                                               
isque sacrarum Scripturarum & Doctorum veteris Ecclesiae confutata, La Rochelle, 
1580. (továbbiakban: Fides Iesv, 1580) 198–465. p. ; Fides Iesv et Iesvitarvm, hoc est, 
antitheton sev collatio doctrinae Iesu cum doctrina Iesuitarū papisticorum […] collec-
ta per Donatvm Gotvisvm Triuonēsem… = Doctrinae Iesvitarvm praecipva capita […] 
solidis rationibus testimoniisque sacrarum Scripturarum & Doctorum veteris Ecclesi-
ae confutata, La Rochelle, 1584. (továbbiakban: Fides Iesv, 1584.) 209–502. p.; Fides 
Iesv et Iesvitarvm, hoc est, antitheton sev collatio doctrinae Iesu cum doctrina Iesu-
itarū papisticorum […] collecta per Donatvm Gotvisvm Triuonēsem… = Doctrinae 
Iesvitarvm praecipva capita […] solidis rationibus testimoniisque sacrarum Script-
urarum & Doctorum veteris Ecclesiae confutata, La Rochelle, 1589. (továbbiakban: 
Fides Iesv, 1589.) 239–557. p.; Fides Iesv et Iesvitarvm. Hoc est, collatio doctrinae 
domini nostri Iesv, cum doctrina Iesuitarum […] Ivramentvm papisticvm, continens 
capita Pontificae Religionis […] per Donatum Wisartum Triuonensem. Oppenheim, 
1610. (továbbiakban: Fides Iesv, 1610.) 

53  Vö. VÁSÁRHELYI, 1981. 253. p. 
54  Fides Iesv, 1580. *7v; Fides Iesv, 1584. *6r; Fides Iesv, 1589. ¶6v. 
55  Fides Iesv, 1580. *7v; Fides Iesv, 1584. *6r; Fides Iesv, 1589. ¶6v. 
56  Vö. VÁSÁRHELYI, 1981. 253. p. 
57  Fides Iesv, 1610. 32–33. p. 
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apostolok bizonyságaiként. Végül ezt az új elemmel bővített argumentálást zárja le az egyházatyáktól vett idézetek sorozata. Ez a szerkesztés, valamint a Censvra Coloniensis mellett már a Canisius katekizmusára való hivatkozás a Doctrinae Iesvitarvm c. gyűjte-ményben kiadott Fides Iesv et Iesvitarvm jellemző vonása. Az 1610-es kiadásban a caputok száma szintén tizenhat (a gyűjteményes kiadásban szereplő Fides Iesv et Iesvitarvméval megegyező módon a penitenciáról és magisztrátusról szólók hiányoznak), melyeket számozatlan tizenhetedik-ként követ Pius esküformulájának cáfolata.58 Azonban a Doctrinae Iesvi-tarvmban közölt Fides Iesv et Iesvitarumban egyáltalán nem szerepel IV. Pius esküformulájának cáfolata, ahogy Johann Marbach Praefatiója sem. Az 1610-es oppenheimi kiadás valószínűleg kálvinista kiadógárdája – az 1573-as és 1578-ashoz hasonlóan – azonban közli a lutheránus Marbach Praefatióját is, igaz, nevének teljes elhallgatásával.59 S bár az 1610-es kiad-vány főszövegének szerkezeti felépítése a Doctrinae Iesvitarvmban közölt verzióval egyezik, az előszó és IV. Pius esküformulájának átemelése érte-lemszerűen a korábbi 1573-as, vagy az egyedül az 1578-as kiadáson felbuk-kanó Donatus Wisartus Trivonensis névalak használata okán inkább ebből az 1578-as nyomtatványból származhat.  Az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvmban eszközölt változtatások jelentősége Az előzőekben elmondottakból levonható az a következtetés, hogy a kiadá-sért felelős személyek minden bizonnyal több nyomtatványt felhasználva hozták létre a magyar fordítás alapját képező 1610-es, oppenheimi Fides Iesv et Iesvitarvmot (Az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm feltételezett ösz-szeállítását bemutató táblázatot ld. a dolgozat végén, a Mellékletben). Johann Marbach Praefatiója részletesen foglalkozik az apostoli egy-ház folytonosságának kérdésével, valamint a pápa írásmagyarázó hatalmá-val. Munkájának célja a római álláspont részletekbe menő ismertetése, valamint alapos megcáfolása és az ezeket érintő protestáns álláspontok lehető legpontosabb kifejtése. Magyar területeken katolikus részről a 17. században az ordinaria successio kérdéskörét Pázmány 1603-as Feleletével, 
                                                   
58  A caputok címei után kapcsos zárójelben szerepelnek a Kecskeméti C. János általi 

fordításaik: „1. De S. Scriptura [1. Az Szent Irasrol]; 2. De Peccato [2. Az bünrül]; 3. 
De Lege [3. Az Törvenyröl]; 4. De Euangelio [4. Az Evangeliomrol]; 5. De Libero Ar-
bitrio [5. Az Szabad akaratrol]; 6. De Fide [6. Az Hitröl]; 7. De Iustificatione [7. Az 
meg igazulasrol]; 8. De Bonis Operibus [8. Az io cselekedetekröl]; 9. De Satisfactione 
[9. Az elegh tetelröl]; 10. De Inuocatione Sanctorum [10. Az szenteknek segitsegül va-
lo]; 11. De Coena Domini [11. Az Vr Vacsoraiarol]; 12. De Traditionibus [12. Az Emberi 
talalmanyokrol) 13. De Imaginibus [13. Az képekröl]; 14. De Coelibatu & Matrimonio 
[14. Az Nötelensegröl es Hazassagrol]; 15. De Purgatorio [15. Az Purgatoriumrol]; 16. 
De Ecclesia [16. Az Anyaszent-egyhazrol]. De Iuramento Pii Papae IIII. cum Refutati-
one eiusdem, quo omnes Academiae Papisticae obligantur, et iam illae in nouis Insu-
lis, si quae ibi apud Canibalos sunt [Az IV. Pius Papanak esküveséröl, annak megh 
csafolasával egyetemben, mellyel minden Academiakhoz az Papistak köteleztetnek, 
megh az Vy szigetökben-is kik vadnak az Canibalusoknal].” Fides Iesv, 1610. )( )( )(2v 
[KECSKEMÉTI C., 1619. )( )( )(3v]. 

59  VÁSÁRHELYI, 1981. 254. p. 
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majd a protestánsokat jelentős kihívás elé állító Kalauzával még szélesebb körben tematizálta. Megjegyzendő, hogy Szegedi Dániel 1616-os, névtele-nül kiadott Itinerariuma,60 melyet korábban Kecskeméti C. Jánoshoz is kötött a kutatás,61 szintén kiemelt fontosságot tulajdonított a kérdésnek.62 De az ordinari successiót Kecskeméti C. egy, a Fides Iesv et Iesvitarvmhoz hasonlóan a harmincéves háború kezdeti szakaszához kötődő és az európai viták felé nyitó másik fordítása,63 William Perkins Catholicvs Reformatvsa megint csak tárgyalja. A Catholicvs Reformatvs főszövegének huszonkét „czikkele” után következik a kiadvány címlapján is feltüntetett rövid intés „minden Romai vallason levökhez”. Mondandóját Perkins pedig itt rögtön a „közönsegesnek, regiségnek, successionak, egy mas utan valo követke-zesnek” pápista, római katolikus vallásra hitegető szerepének szenteli.64 A Praefatiót követően, az 1580 és 1589 között kiadott Doctrinae Ies-vitarvm c. gyűjteményből származó Fides Iesv et Iesvitarvm valószínűsít-hető felhasználásával, az 1610-es cáfolja Canisius valamely kátéját. Arra a kérdésre, hogy ez miért lehetett fontos a kiadók számára – tehát miért pont azt a főszöveget tartották meg, melyben megtalálható Canisius is hivatko-zásként –, a Canisius-katekizmus magyarországi kiadástörténete adhat választ. Alfonso Carillo provinciálishoz írt 1602-es levelében Aquaviva generá-lis a magyarországi jezsuitákat „spirituális könyvek” fordítására bátorítot-ta, melynek eredményeképp kiadták a Vásárhelyi Gergelytől származó Canisius katekizmus-fordítást is.65 A mind a nyolc magyarországi katolikus kátékiadásban szereplő Catechismus parvust Telegdi Miklós szinte már keletkezésével (1558) egy időben lefordította, melyet 1562-ben nyomtattak ki Bécsben. Fordításának a 16. századból még további három kiadása is-mert. Vásárhelyi Gergely újabb fordítást készített 1599-ben, mely Kolozs-várott a Heltai nyomdában jelent meg. 1604-ben, 1615-ben és 1617-ben Bécsben ismét kinyomtatták katolikus lelkészi kézikönyv részeként.66 Tehát 
                                                   
60  HELTAI JÁNOS: Rövid esettanulmány az irodalomtörténet-írás működési mechaniz-

musáról. (Az Itinerarium Catholicum valódi szerzője.) In: Kabdebó Lóránt köszöntése 
65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bessenyei Jószef et. al, Miskolc, 2001. 236–241. p. 

61  HELTAI JÁNOS: Ki az Itinerarium szerzője? In: Studia Litteraria, 1991. 28. évf. 121. p. 
62  HELTAI, 2005. 121. p. 
63  HELTAI, 2008. 143. p. 
64  KECSKEMÉTI C. JÁNOS: Catholicvs Reformatvs, az az, egynehany vetelködes ala vettetet 

hitnek agazatinak magyarázattya, mely meg mutattya, az igaz Kereztyen Anyaszent-
egyháznak menijben eggyezni köllyön, az Romai Anyaszentegyházzal… Adattatott ez 
melle rövid intes, az Romai vallason levekhöz… Mely irattatot eloßor Angliai nyelven 
Guilielmu Perkinsus által… Mostan immár Magyarra fordittatot. [Kassa], 1620. 
(RMNy 1214A) 415v. 

65  A további művek: Vásárhelyi Gergely 1622-es és Pázmány 1624-es Kempis-fordítása, 
Veresmarti Mihály Lessius-fordítása (1611 és 1612), valamint az először 1626-ban 
megjelenő Káldi György-féle bibliafordítás. HARGITTAY EMIL: A Campianus-fordítás és 
Pázmány írói pályakezdése. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1999. 5–6. sz. 661. 
p. Heltai János az 1599-es kolozsvári Heltai-nyomda által, valamint az 1604-es és 
1615-ös bécsi kiadások mellett egy negyedik, 1617-es bécsi kiadást is említ. HELTAI, 
2008. 202. p. 

66  HELTAI, 2008. 202. p. 
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1617-ig magyar nyelven nyolcszor adták ki Petrus Canisius nemzetközi terepen is rendkívül népszerű Catechismus parvusát.67 Láthattuk, hogy Vásárhelyi Gergely munkáját Telegdi Miklósé jó harminc évvel megelőzte. 1560. december 10-én I. Ferdinánd ugyanis rendeletben kötelezően írta elő a katekizmus oktatását a birodalomban, s ugyanebben az évben a nagy-szombati zsinat határozata is, bár a szerző nevének elhallgatásával, „aján-lotta a katekizmust”. Így tehát Telegdi 1562-es bécsi kiadása elsősorban a zsinati határozatoknak és a császári igénynek kívánt megfelelni.68 Úgy gondolom, hogy Canisius nemzetközi viszonylatban igencsak népszerű kátéjának sorozatos magyar edíciója nyomán az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvmot kiadók bizonyosan tisztában voltak hazai hitoktatói, konfesszionalizációs szerepével. Ezért tulajdoníthattak nagy jelentőséget annak a Fides Iesv et Iesvitarvm-kiadásnak, mely szisztematikusan és világosan, tézis-antitézisekben cáfolta a talán kevésbé ismert Censvra Co-loniensis mellett Canisius alapvető hittételeinek eredeti kontextusukból kiemelt, hamisnak vélt állításait is.  Lutheránusból kálvinista, azaz egy eskümondat „áthangolása” Az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm valószínűleg kálvinista kiadógárdája a Praefatio lutheránus szerzőjének, Johann Marbachnak a nevét nem közöl-te.69 Véleményem szerint Marbach nevének elhallgatása a nyomtatvány lutheránus jellegének elfedését kívánja szolgálni. Erre az 1610-es nyomtat-vány egy további fontos változtatása is bizonyítékot szolgáltathat. A változ-tatás IV. Pius esküformulájában található, mely, mint azt fentebb tárgyal-tuk, az 1573-as vagy 1578-as kiadásokból kerülhetett az 1610-es oppenheimibe. Az „áthangolás” azonban egy rendkívül fontos és érzékeny témát érint: a transzszubsztanciációt, azaz a kenyér és bor átlényegülését Krisztus valóságos testévé és vérévé. Mielőtt még ismertetném az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm álláspontját erről a felekezeti önmeghatározás szempontjából lényeges kérdésről, mindenképpen szükségesnek tartom, hogy előbb ennek a határozott véleményfoglalásnak helyet adó esküformu-lának legalább a vázlatos ismertetését elvégezzem. Már csak azért is, mivel szövegét a katolikus megújulás érdekében és annak szellemében megtartott trienti zsinat határozatai alapján állították össze. A trienti zsinat két utolsó ülésén kinyilvánította igényét egy minden egyházi tanító és méltóság számára kötelező érvényű hitvallásra. Ezt egy 
                                                   
67  Katolikus részről elsőként a Canisius által 1554-ben I. Ferdinánd királynak (1556-tól 

német-római császár) átadott, majd 1555-ben megjelent nagy kátéja, a Svmma Doc-
trinae Christianae reagált a német nyelvterületeken széles körben alkalmazott lutheri 
kátéra. Az 1556 és 1557 között összeállított Catechismus minimusa után készült el 
azonban az a verzió, mely rengeteg kiadást és fordítás ért meg. Ez pedig terjedelem 
tekintetében a kettő között elhelyezkedő 1558-as Catechismus parvus vagy minor, 
mely Németországban katolikus „kiskatekizmusként” a legjelentősebb választ adta 
Luther Márton 1529-es Kiskátéjára. O’MALLEY, JOHN: Az első jezsuiták. Ford.: TÖRÖK 
PÉTER. Bp., 2006. 143–144. p. Csupán szemléltetésképpen: Canisius három katekiz-
musának kiadásainak és fordításainak száma haláláig legalább 347. PABEL, 2014. 383. 
p. 

68  RMNy 173. 
69  VÁSÁRHELYI, 1981. 254. p. 



 Az „igényre szabott” 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm?     15 

 

bíborosokból álló testület 1564-ben készítette el IV. Pius utasítására.70 Az irat azért rendkívül jelentős, mert katolikus részről ellenpárja kíván lenni Luther 1530-as Ágostai Hitvallásának és Kálvin 1563-as Heidelbergi Káté-jának.71 Pius esküformulája, a Forma professionis fidei a niceai hitvallás szövegével (Hiszekegy) kezdődik, majd precíz összefoglalását adja a trienti zsinat tanításainak. Ehhez társulnak még azon kiegészítések és kijelenté-sek, miszerint a római egyház minden másik egyháznak anyja, továbbá egy a pápának, Krisztus vikáriusának tett engedelmességi eskü.72 Az esküszö-veg E/1-ben hangzik el, melyet 1564. november 13-án az Iniunctum nobis… kezdetű, majd 1564. december 9-én az In sacrosancta beati Petri… kezdetű bullákban tettek kötelezővé az összes „ecclesia docens”, vagyis a katolikus egyház papjai és a katolikus szemináriumok, kollégiumok és egyetemek tanárai számára. Ezen felül általánosan használták még, igaz, jogi szabá-lyozás nélkül, a protestáns konvertiták esetében, amiért az „áttértek hitval-lásának” is nevezték. Mindkét célra alkalmasabbnak bizonyult, mint a ki-terjedt és teológiai tudományosságánál fogva nehezebben befogadható trienti rendeletek.73 Kecskeméti C. János Fides Iesv et Iesvitarvm-fordítása a főszöveg után helyet foglaló, a trienti zsinat határozatain alapuló piusi esküformulát a következő címmel látja el: „Eskv̈vesnek formaia mely vetettetöt, az IV. Pius nevü papanak, függö pecsetös leveleböl, mellyel élnek az jesuitak, Doctoroknak es egyeb tudomanyban levö közönseges tanitoknak, rendelés-ében és eléb mozditasaban.74 Ha ezt összevetjük az 1610-es latinnal, sehol nem találkozunk azzal, hogy csupán a jezsuiták éltek volna ezzel: „Iv-ramenti formvla ex bvlla S. D. N. P. Pii, divina providentia Papae IV. super ordinatione & promotione Doctorum, aliorum cuiuscunque artis & Facul-tatis Professorum, de caetero observanda”.75 Ez általános gyakorlatról beszél, melyet IV. Pius bullája foganatosított.76 Az imént elmondottakból arra következtethetünk, hogy a magyar fordító a szöveget már címében áthangolva igyekezett a Társaságot megtenni a formula iskolákon, egyete-meken belüli terjesztőinek és alkalmazóinak. Bár a formula cáfolata Kecs-keméti C.-nél is mondatonként olvasható, a fordítás alapját képező 1610-estől77 eltérően a tizenhét szakaszt számozással látta el.78 A szöveg ilyen 
                                                   
70  SCHAFF, PHILIP: The Creeds of Christendom, with a Histoy and Critical Notes. New 

York–London, 1877. (továbbiakban: SCHAFF, 1877.) Vol. I. 96. p. 
71  KLUETING, HARM: Tridentinischer Katholizismus – Katholizismus nach dem Konzil 

von Trient. In: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 2009. 
Bd.103. 17. p. 

72  Az eskü latin nyelvű szövegét ld. CHERUBINI, LAERZIO: Bvllarivm sive nova collectio 
Plurimarum Constitutionum Apostolicarum Diuersorum Romanorum Pontificum. 
Roma, 1617. Tom. 2. 130 és 131. p. 

73  SCHAFF, 1877. 97–98. p. 
74  KECSKEMÉTI C., 1619. 394. p. 
75  Fides Iesv, 1610. 286. 
76  A kutatás rögzítette például, hogy Padovában 1565-ben milyen ellenállásba, tömeges 

tanulói engedetlenségbe ütközött protestáns részről, mikor próbálták bevezetni az es-
kütevést az egyetem falai között. GRENDLER, PAUL F.: The Universities of Italian Re-
naissance. Baltimore–London, 2002. 191. p. 

77  Fides Iesv, 1610. 286–302. p. 
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módon még világosabb feltördelése a következő témákat kívánja tárgyalni: I. a római anyaszentegyház kézről kézre adott tudománya, annak megtar-tása; II. az római eklézsia írásmagyarázati feltétlen joga; III. a hét szakra-mentum; IV. eredendő bűn és megigazulás; V. mise; VI. transzszubsztanci-áció; VII. egy szín alatt való áldozás érvényessége; VIII. purgatórium; IX. szentek imádata és segítségül hívása; X. szentek ereklyéinek tisztelete; XI. képtisztelet; XII. búcsújárás; XIII. az egy, szent, apostoli és katolikus egy-ház minden más anyaszentegyház fölé való rendelése; XIV. pápának tett engedelmesség; XV. a tridenti rendeletek feltétel nélküli elfogadása; XVI. az eretnekek kárhoztatása, megvetése és elátkozása; XVII. az egyedül üd-vözítő római katolikus hitnek élethosszig tartó megtartása. A cáfolatok legjellemzőbb vonása, hogy a confutatiót a Fides Iesv et Iesvitarvm caput-jaira való hivatkozásokkal végzi el, azokhoz irányítja az olvasót:  „az szent iras bizontalannak, ketsegesnek, csalardnak, es tevelgönek mondatik az Iesuitaktul cap: I. masodik es harmadik ellenkedésben […] kiben illyen tevelyges es hazugsag vagyon, hogy tehet az itiletet az igas-sagh felöl? avagy az hamis Anyaszent-egyhaz is Isten igijének igaz értelme és magyarázattya felöl? De ezeket es töb effele hamis beszedeket megh czafol, cap: I. & cap: 16. ez könyvnek.”79  Ilyen módon a Fides Iesv et Iesvitarvm és a formula-cáfolat között szerves kapcsolat áll fent, hiszen utóbbit a Fides Iesv et Iesvitarvm egyes caputjai értelmezik, teszik még világosabbá az olvasó számára. A formula végén El Vegezes (Conclvsio) címen a szöveg szerkesztője biztosítja az olvasót, hogy az esküvés éppúgy ellenkezik az isteni tanítással, mint a Fides Iesv et Iesvi-tarvmban ismertetettek, s hogy az ide kiírt szöveg „igiröl igire” megegyezik a pápa saját kezű levelével és parancsolataival. Továbbá tartalmaz egy Pé-ter és Pál apostolokra hivatkozó felszólítást minden keresztény számára: álljanak ellen az eskünek, mert ha „valaki ezt meg nem merné cselekedni, hogy ellene allana, vagy mondana, az mindenhato Istennek es az ö fianak haragiaban esnek”.80 A Thurzó György nádor által összehívott 1610-es zsolnai protestáns zsinat – mely ugyancsak megfogalmazott magának egy esküformulát –81 az                                                                                                                
78  KECSKEMÉTI C., 1619. 394–415. p. 
79  KECSKEMÉTI C., 1619. 395–396. p. 
80  KECSKEMÉTI C., 1619. 415 p.; Fides Iesv, 1610. 302. p. 
81  „Én N. N. az N. vármegyékben lakó lelkész uraknak superintendense, esküszöm az élő 

Istenre, atya, fiú és szent lélekre és igérem, hogy életemben semmi más tudományt 
sem nyilvánosan sem magánosan tanítani nem fogok, mint azt, mely a próféták és 
apostolok irataiban foglaltatik és mely V. Károly császár által Ágostában 1530. évben 
kihirdetett ágostai hitvallásban és az egyetértés formulájában foglaltatik. Hogy ezen 
hitvallást a gondjaimra bízott senior és lelkész urak is vallják és tanítsák, erre szor-
galmasan és szigoruan vigyázni és törekedni fogok. Az egyházak lelkészeinek és az 
alattam leendő egész néptömegnek a szent lélek kegyelmének segítségével igyekezni 
fogok akképpen elöljárni, amint a jó és hű lelkipásztorhoz és az Isten igéjének hirde-
tőjéhez illik. Az egyes vármegyékben levő contuberniumok és a lelkészi districtusok 
törvényeit, úgy mint azokat, melyek nekem, superintendensi hivatalomban előírvák, 
megtartom és a felügyeletemre bízott egyesek által is megtartatom s azokat alkalmaz-
ni fogom. Én amint mindazt, legjobb tehetségem szerint teljesíteni fogom: úgy segély-
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egészen az alsó néprétegekig, jobbágyokig szabad vallásgyakorlást és a katolikus egyháztól független egyházszervezet kiépítését biztosította.82 Forgách Ferenc érsek 1610-re tervezett, de csak 1611-ben, Nagyszombatban megvalósuló tartományi gyűlésével pedig „a magyar egyház hivatalosan is csatlakozott a Trienti Zsinatban megfogalmazott irányelvekhez, és a nyil-vánosság előtt egységesen lépett fel a reform igényével”.83 Bizonyítékok hiányában az nem állítható, hogy ezek a magyar konfesszionalizáció szem-pontjából kiemelten fontos zsinatok hathattak a kiadást végző, feltételezhe-tően magyarországi kálvinistákat is sorai közt tudó kiadógárdára. Csupán annyi bizonyos, hogy főleg Asztalos András és Makai Máté rendszeresen és eléggé részletesen beszámoltak Szenci Molnár Albertnek az ország, Nagy-szombat és a város református egyházának viszontagságairól, aktuális eseményeiről.84  

                                                                                                               
jen engem Isten, atya, fiú és szent lélek és az én keresztyén hitem Amen.” ZSILINSZKY, 
1910. 31–32. p. 

82  ZSILINSZKY, 1910. 14. p. 
83  DÉNESI, 2003. 281–282. p. 
84  IPOLYI, 19875. 361–389. p. 
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Transzszubsztanciáció az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvmban A trienti határozatokra alapozott eskümondat és annak cáfolata a legelső, 1573-as és 1578-as kiadványokban így hangzik:  „Atque in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento esse verè, realiter & substantialiter corpus & sanguinem vna cum anima & diuinitate Domini nostri IESV Christi, fieriq́; conuersionem totius substantiae panis in corpus, & totius substantiae vini in sanguinem, quam conuersionem Cat-holica Ecclesia, Transubstantiationem apellat. Confutatio. Quoniam in hoc libro Iesuiticae Fidei de Transubstantiatione nihil dicitur. Confutati-onis Loco hîc enumerabo dicta & testimonia Scripturae sacrae, diuo-rumq́; Patrum: quibus plane constabit: quodcum pane quidem consec-rato sumatur vere, realiter & substantialiter corpus Christi, ac cum vino consecrato bibatur sanguis Christi: sed non quod panis substantia tota post consecrationem conuertatur in corpus, & vini substantia tota in sanguinem”.85  Ezzel szemben a transzszubsztanciációt érintő katolikus állásfoglalást a vizsgált 1610-esben már egy rövidebb és merőben eltérő szöveg cáfolja:  „Atque in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento esse vere, realiter & substantialiter corpus & sanguinē vna cum anima & diuinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conuersionem totius substantiae panis in cor-pus, & totius substantiae vini in sanguinem, quam conuersionem Catholi-ca Ecclesia, Transubstantiationem apellat. CONFVTATIO. Quoniam in hoc libro Iesuiticae Fidei de Transubstantiatione nihil dicitur; Confutationis Loco hîc enumerabo dicta & testimonia Scripturae sacrae, diuorumque Patrum; quibus plane constabit: quod panis substantia post consec-rationem in corpus, & vini substantia in sanguinem non conuertatur”.86  Ez utóbbit Kecskeméti C. János fordításában ekképp olvashatjuk:  „VI. Es hogy az Vrnak sz. Vacsoraiában, igazan, s-valoságos-képpen, es al-lat szerént, az Vr Iesus Christusnak teste es vére, mind lelkével es Istensé-gével, ielen legyen, es hogy az kenyérnek allattia, egészlen teste, es az bornak allattia egészlen vérre, valtozzék, mely valtozást az közönséges Anyaszentegyhaz, allattiaban valo valtozásnak nevez, iavallom, es hiszem. MEGH CZAFOLAS. Mivel hogy ez könyvben, az Iesuitaknak vallasokrol, az Transubstantiatio, az az, állat szerént valo valtozas felöl, semmit nem ir-tunk, feleletnek es megh csafolásnak okaert, szamlálom elö, az sz. Irás-
                                                   
85  Fides Iesv, 1573. 509–510. p. „Atq; in Sanctissimo Eucharistiae Sacramento esse uerè, 

realiter & substantialiter corpus & sanguinem unà cum anima & diuinitate Domini 
nostri IESV Christi, fieriq́; cōuersionem totius substantiae panis in corpus, & totius 
substantiae uini in sanguinem, quam conuersionem Catholica Ecclesia, Transubstan-
tiationem apellat. Confutatio. Quoniam in hoc libro Iesuiticae Fidei de Transubstanti-
atione nihil dicitur. Confutationis loco hîc enumerabo dicta & testimonia Scripturae 
sacrae, diuorumq́; Patrum: quibus planè constabit: quodcum pane quidem consec-
rato sumatur uerè, realiter & substantialiter corpus Christi, ac cū uino consecrato bi-
batur sanguis Christi: sed non quod panis substantia tota post consecrationē conuer-
tatur in corpus, & uini substantia tota in sanguinem.” Fides Iesv, 1578. 406. p. 

86  Fides Iesv, 1610. 292. p. 
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nak, es szent Patereknek bizonságit, mellyekböl nijlvan megh tetzik, hogy az kenyérnek es az bornak állatia, az meg szentelés utan, teste es verre nem valtozik.”87  A jezsuiták tézise után elsőként azt tudjuk meg, hogy mivel a transzszubsz-tanciációt, tehát az átlényegülés tanát maga a Fides Iesv et Iesvitarvm nem tárgyalja, ezért a jezsuiták e témát érintő „vallasát” most itt cáfolják meg. A fordításból tisztán látszik, hogy a forrásul szolgáló 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm első fele teljesen változatlanul közli az 1573-as vagy 1578-as szövegét. Ám a confutatio második felében drasztikus változtatásokat esz-közöl. A 1570-es években összeállított szövegek ugyanis még azt állítják, hogy a kenyérrel együtt, amit megszenteltek, igazán, valóságosan és szubsztanciálisan (lényegileg), azaz „vere, realiter & substantialiter” Krisz-tus testét vesszük és a megszentelt borral együtt Krisztus vérét isszuk. De azt is hozzáteszik, hogy megszentelés után mégsem változik át a kenyér és a bor szubsztanciája teljességgel (tota) Jézus testévé és vérévé. Vagyis: bár elismerik, hogy Krisztus teste és vére igazán, valóságosan és szubsztanciáli-san jelen van a kenyérben és borban, azt már nem fogadják el, hogy a ke-nyér és a bor szubsztanciájában a megszenteléskor teljes mértékű átválto-zás történik. Ebből az látszik, hogy az 1573-as, 1578-as szövegek lutherá-nus, a katolikusokéhoz némileg közelítő felfogást képviselnek az átlényegü-lés kérdésében. Az 1610-es, minden valószínűség szerint kálvinista és ma-gyar tagokkal is rendelkező kiadógárdája azonban már egyértelműen a trienti zsinat határozatában lefektetett katolikussal teljes mértékben ellen-kező, kálvinista álláspontot közvetít: „quod panis substantia post consecra-tionem in corpus, & vini substantia in sanguinem non conuertatur”,88 azaz „az kenyérnek es az bornak állatia, az meg szentelés utan, teste es verre nem valtozik”.89  Összegzés Az 1610-es, oppenheimi Fides Iesv et Iesvitarvm egy olyan újonnan össze-állított kiadvány, mely Johannes Marbach ordinaria successiót és a pápa írásmagyarázó hatalmát támadó Praefatiója után tizenhat caputban nem-csak a jezsuiták Censvra Coloniensisének, hanem Petrus Canisius valamely kátéjának téziseit is az igaznak vélt antitézisekkel cáfolja – sőt még a piusi esküformula tizenhét mondatának egyenkénti cáfolatát is elvégzi. Azzal, hogy a kiadók az 1610-es, oppenheimi Fides Iesv et Iesvitarvmba vonták bele a korábbi eltérő kiadások elemeit és az azokban elvégzett újításokat, egyetlen munkába összegezték a korábbi nyomtatványokban külön-külön fellelhető argumentumokat is. E szerkesztői megfontolás pedig még sokol-dalúbb és még hatásosabb fegyvert adhatott a jezsuiták „hamis” tanai ellen küzdő protestáns felhasználók kezébe. A Nagyszombathoz is köthető 1610-es, latin nyelvű kiadvány létrejöt-tében minden bizonnyal szerepet játszhattak a városba jezsuitákat telepí-teni szándékozó, elsősorban a Nagyszombatban székelő Forgách Ferenc esztergomi érsek által kivitelezett ellenreformáció, a század első két évtize-
                                                   
87  KECSKEMÉTI C., 1619. 401. p. 
88  Fides Iesv, 1610. 292. p. 
89  KECSKEMÉTI C., 1619. 401. p. 
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dében intenzíven meginduló jezsuita missziók, a saját egyházért küzdő nagyszombati kálvinista közösség körül kialakuló felekezeti villongások, valamint a kiadás időpontjában zajló, a protestánsok szabad vallásgyakor-latát biztosító és önálló, független egyház alakulását biztosító 1610-es pro-testáns zsolnai zsinat, valamint az egy évvel később tartott, de már 1610-re tervezett, a trienti határozatokat hazai földön foganatosító nagyszombati katolikus tartományi gyűlés. Az 1610-es latin Fides Iesv et Iesvitarvmot egy olyan közösség igényei szerint állíthatták össze, melynek felekezeti önmeghatározása éppen elkezdődött. S emiatt lehetett szükség egy olyan alapvető segédkönyv elkészítésére, melyben szerepelt a fentebb tárgyalt református önmeghatározást egyértelműen mutató tartalmi „áthangolás” is.   



 Az „igényre szabott” 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm?     21 

 

MELLÉKLET Az 1610-es Fides Iesv et Iesvitarvm feltételezett szerkesztési táblázata90  
Kiadás éve: 1573 1578  1580 1584 1589 

   
Álnév: Donatus Gotuisus Trivonen-sis 

Donatus VVisartus Trivonen-sis 

 Donatvs Gotvisvs Trivonēsis 
     
Szer-kezet: 1.) JOHANNES MAR-BACH Praefatiója  2.) 18 caputos főszöveg: Jezsuiták tudománya: Tézis forrása: Censvra Coloniensis Cáfolat: Biblia (próféták, evangé-listák, apostolok) + egyházatyák idézetei  3.) IV. Pius esküfor-mulája és cáfolata (LUTHERÁNUS transzszubsztanciáció)  

 16 CAPUTos főszöveg : Jezsuiták tudománya: Tézis forrásai: Censvra Coloniensis+ PETRUS CANISIUS KÁTÉja Cáfolat: BETOLDÁS: Jezsuita-tudomány ANTITÉZISe + Biblia (próféták, evangélis-ták, apostolok) + egyház-atyák idézetei   

 
Kiadás éve: 1610 
Álnév: Donatus Wisartus Trivonensis 
Szer-kezet: 1.) NÉVTELEN Praefatio 

 2.) 16 CAPUTos főszöveg: Jezsuiták tudománya: Tézis forrásai: Censvra Coloniensis + PETRUS CANISIUS KÁTÉja Cáfolat: BETOLDÁS: Jezsuita-tudomány ANTITÉZISe + Biblia (próféták, evangélisták, apostolok) + egyházatyák idézetei 
 3.) IV. Pius esküformulája és cáfolata (KÁLVINISTA transzszubsztanciáció) 

                                                   
90  Az 1610-es, oppenheimi kiadású Fides Iesv et Iesvitarvmhoz választott szerzői álnevet 

és a szöveg szerkesztéséhez felhasznált szerkezeti elemeket félkövérrel, a fontos vál-
toztatásokat nagybetűvel jelöltem. 


