
A „nyel vi ese mény” (Spra che reign is, lan gu a ge event)
kulcs szó köz is mer ten Ger hard Ebe ling hí res Luther-elõ -
adá sa i hoz kap cso ló dik.1 Ezek tet ték nép sze rû vé 1962/63-
ban ezt az ere de ti leg Ernst Fuchs-i ter mi nust a tör té ne ti
teo ló gi á ban, jól le het utóbb a kulcs szó hasz ná la ta ki ter jedt
az egész re for má ció ku ta tás ra, s füg get le ne dett Luther sze -
mé lyé tõl.2 Ezt a tu do mány tör té ne ti hát te ret azért is fon tos
hang sú lyoz ni, hogy nyil ván va ló vá te gyem, ez a fel fo gás
nem a tár sa da lom tu do má nyok úgy ne ve zett nyel vi for du -
la tá nak (lin gu is tic turn, Sprachwen de) jó val ké sõb bi
áram la tá ból táp lál ko zik.
Ebe ling a nyel vi ese mény ként va ló meg kö ze lí tést di na -

mi kus al ter na tí va ként kí nál ja a sta ti ku sabb dog ma ti kai
vagy fe le ke ze ti né zõ pon tok he lyett. „…Luther gon dol ko -
dás mód ját vizs gál va le gyünk nyi tot tak ar ra is, hogy Lu -
ther rel mint nyel vi ese ménnyel ta lál koz zunk, hi szen õ ma -
ga sem tett egye bet, mint hogy igye ke zett az igét szó hoz
jut tat ni (das rech te Zur-Sprache-Brin gen des Wor tes)” –
szó lít ja fel hall ga tó it a be ve ze tõ elõ adás vé gén.3 A nyelv és
a teo ló gia alap ve tõ össze füg gé sé rõl Ebe ling ez után ma gát
a re for má tort idé zi, aki 1524-es ok ta tá si prog ram já ban így
ír: „Amint az evan gé li um a Szent lé lek ál tal jött és jön el
nap ra nap, a nyelv ál tal jött el és gya ra po dott, így ál ta la is
kell meg tar tat nia… Ami lyen ked ves te hát ne künk az evan -
gé li um, ak ko ra erõ vel kell ki tar ta nunk a nyelv mel lett…
Bi zony, ahol hi bát vé tünk és (ami tõl Is ten óv jon) nem fi -
gye lünk a nyel vek re, ott nem csu pán az evan gé li u mot ve -

szít jük el, ha nem vé gül oda ju tunk, hogy sem la ti nul, sem
né me tül nem tu dunk már he lye sen be szél ni vagy ír ni.”4

A re for má ci ót – rö vi den össze fog lal va – a kö vet ke zõ ta -
pasz ta la tok mi att sze ren csés nyel vi ese mény ként vizs gál ni:
– a re for má to ri tet te ket (pél dá ul a szer ze te si fo ga da lom -

nak, a cö li bá tus nak, a böjt nek a meg tö ré se, épü le tek, ja -
va dal mak el fog la lá sa, újí tás a szer tar tá sok ban és az egy -
ház köz ség szer ve ze té ben stb.) rend sze rint re for má to ri ige -
hir de tés elõ zi meg (szó ban vagy írás ban);
– a re for má ció mint úgy ne ve zett evan gé li u mi moz ga -

lom ki fej lesz ti a ma ga bib li kus zsar gon ját, egy új egy há zi
nyel vet, amely nek hasz ná la ta iden ti fi ká ci ós esz köz ként is
szol gál;
– a re for má ció esz mé i nek ter je dé se tisz te li a nyelv te rü -

le tek ha tá ra it;
– a re for má ci ó ról szó ló ada ta ink el vá laszt ha tat la nok at -

tól a nyel vi kö zeg tõl, amely ben for rá sa ink fenn ma rad tak.5

A ha zai re for má ció Mo hács elõt ti tör té ne té ben össze sen
négy olyan jól is mert ese mény sort, il let ve szö veg cso por tot
ta lál tam, ame lyek ben tet ten ér he tõ az új egy há zi nyelv
hasz ná la ta: ezek a sop ro ni eret nek nyo mo zás (1524), a bá -
nya vá ro si fel ke lés (1525–1526), Má ria ki rály né nak egy
1523-as le ve le,6 és vé gül egy jegy zõ könyv, amely utó lag
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A re for má ció nyel ve
A fe ren ces ha gyo mány és a kocs mai an ti kle ri ka liz mus kö zött
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1 Az Ebe ling-mû ma gyar ki adá sá nak (Ger hard Ebe ling: Luther. Be ve ze -
tés a re for má tor gon dol ko dá sá ba. Bu da pest, 1997. /Ma gyar Luther Köny -
vek 6./) lek to ra ként ma gam is fe le lõs va gyok azért, hogy a for dí tás ban a
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ti ka te rü le tén ha son ló ér te lem ben ta lál koz ni a ma gyar „szó ese mény” (vö.
Wort ge sche hen, word-event) ter mi nus sal is.
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Theo lo gi cal Quar ter ly, 54 (1990) 131–154. o. Yo shi ka zu To ku zen: An
Asian Pers pec tive. Word & World, 11 (1991) 265–268. o.
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5 A re for má ció nyel vi kö ze gé rõl össze fog la ló an lásd Bernd Mo el ler:

Deutsch land im Zeital ter der Re for mati on. Gött in gen, 1977. /Deu tsche Ge -
schich te 4./ Uõ: Was wurde in der Früh ze it der Re for mati on in den deu t -
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176–193. o. Bernd Mo el ler – Karl Stack mann: Städ tische Pre digt in der Früh -
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senschaf ten zu Gött in gen. Phi lo lo g isch-His torische Klas se. Drit te Fol ge 220./
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Or so lya et al. (szerk.): Habs burg Má ria, Mo hács öz ve gye. A ki rály né és ud -
va ra 1521–1531. Bu da pest, 2005. 45–55., itt 48. o. Vö. Csep re gi Zol tán:
Jám bor volt-e Ge org der Fromme? Lel ki pász tor, 2003/8–9. 291–294. o.



rög zí ti Ge org Stoltz hu nya di vár nagy 1526 nya rán tett
meg bot rán koz ta tó ki je len té se it.7 A töb bi ko ra be li eret nek -
nyo mo zás ál ta lá ban olyan vád pon to kat vizs gált, ame lyek
nem hoz ha tók egy ér tel mû kap cso lat ba re for má to ri ta nok -
kal, to váb bá a for rá sok ban ol vas ha tó ál ta lá nos meg fo gal -
ma zá sok sem al kal ma sak ar ra, hogy „nyelv em lék ként” ér -
té kel jük és ér tel mez zük õket. Ter mé sze te sen az összes ed -
dig fel so rolt do ku men tum la ti nul, il let ve né me tül ma radt
fenn, hisz a ma gyar nyelv ha tár át lé pé se for rá sa ink ban Ba -
ti zi And rás és Dé vai Má tyás re for má to ri mû kö dé sé hez,
kro no ló gi a i lag pe dig az 1531-es év hez köthetõ. Az idõ
szo rí tá sá ban a négy tör té net bõl most csu pán egyet ra ga -
dok ki, még pe dig a leg is mer teb bet, a sop ro nit, amely az
ál ta lá ban Kecs ke-temp lom né ven is mert fe ren ces temp -
lom hoz fû zõ dik.
A sop ro ni eret nek nyo mo zás ra II. La jos 1524. ok tó ber

14-én Bu dán kelt ren de le te Sze ge di Ger gely nagy vá ra di fe -
ren ces szer ze test küld te ki.8 Az ok tó ber 22-én meg kez dett
vizs gá lat el sõ, Kris tóf (kon ven tu á lis) fe ren ces pré di ká tor
el len foly ta tott ré sze a sop ro ni plé bá nos (Chri stop ho rus
Peck) ál tal össze írt nyolc vád pont ra össz pon to sí tott az
érin tett, il let ve össze sen 29 ta nú meg hall ga tá sá val. Gyen -
gí tet te a vád sú lyát, hogy a fel je len tõ csu pán egy ál lí tá sát
(6. pont) tud ta sa ját, fül ta nú ként tett val lo má sá val alá tá -
masz ta ni, ezt sem Kris tóf fal, ha nem egy ko ráb bi fe ren ces
pré di ká tor ral szem ben, míg a töb bi pon tot pusz tán szó be -
széd re ala poz ta. A jegy zõ könyv tar tal mát úgy össze gez -
het jük, hogy e pon tok alap ján sem Kris tóf nem is mer te be
a tév ta ní tás vét két, sem a ta núk nem tá masz tot ták azt alá
ér dem ben.9 (Az ügy sze rep lõ i nek egy más kö zöt ti vi szony -
rend sze ré re itt nincs mód ki tér ni, csak ar ra hí vom fel a fi -
gyel met, hogy Kris tóf fal szem ben sok kal ke vés bé vol tak
haj lan dók ta nús kod ni pap kol lé gái, mint ami lyen lel ke sen
val lott Mo ritz Pál bel sõ ta ná csos el len a pol gár mes ter, a
vá ros bí ró és tíz más ta nács tag a nyo mo zás har ma dik ré -
szé ben.) A szer ze tes az el sõ hat vá dat ta gad ta vagy ki ma -
gya ráz ta, az utol só ket tõ tar tal mát (a vá ro si klé rus ke vés -
bé ká no ni élet vi te lé nek os to ro zá sát) pe dig olyan ha tá ro -
zot tan fenn tar tot ta, hogy II. La jos no vem ber 16-án kü lön
ren de let ben in tet te a sop ro ni pa po kat ágya sa ik el bo csá tá -

sá ra.10 Az el já rás nak ez a vég sõ mér le ge egy ér tel mû a ki -
rály 1525. ja nu ár 11-i le ve lé bõl is, amely a fe ren ce se ket
alap ta la nul be pa na szo ló sop ro ni plé bá nost ma rasz tal ja el,
s jo gos nak is me ri el a ko los tor kár té rí té si igé nyét jó hí ré -
nek meg csor bí tá sa mi att.11 A nyolc vád pont kö rül ki kris -
tá lyo so dó tény ál lás a mai tör té nész sze mé vel néz ve sem
olyan té vely gés, ami szem be he lyez ke dik a ko ra be li egy -
ház ban el fo ga dott vé le mé nyek kel. Ami itt kis sé el tá vo lo -
dik a dog ma ti kus so dor vo nal tól, mint a bel sõ gyó nást, a
szo ci á lis fe le lõs sé get, az asz ké zist és a pa pok élet vi te lét
érin tõ gon do la tok, azt még min dig el he lyez het jük a fe ren -
ces ha gyo mány nak jel leg ze te sen akár a misz ti ka, akár a
spi ri tu a liz mus, akár a tár sa dal mi kér dé sek irá nyá ban nyi -
tott te rü le tén. Ugyan ez áll Kris tóf két év vel az elõtt mû kö -
dõ elõd jé nek, egy név sze rint nem is mert fe ren ces pré di ká -
tor nak a ki je len té se i re, aki a sop ro ni plé bá nos és egy ta nú
(Le on har dus Hengst) em lé kei sze rint ép pen azok hoz ha -
son ló né ze te ket osz tott, ami lye ne ket Szûcs Je nõ két 1516
és 1520 kö zött ke let ke zett ob szer váns fe ren ces kó dex ben
ta lált: az ol tár- és temp lom épí té sek kri ti ká ja, to váb bá a
pa pok egyen lõ sé gé nek hir de té se a fel ol do zá si ha ta lom te -
kin te té ben.12 Há zi Je nõ lu the rá nus ízû be szé dek nek tart ja
eze ket a pré di ká ci ó kat,13 Mol lay Ká roly pe dig egye ne sen A
né met nem zet ke resz tyén ne mes sé gé hez cí mû, 1520-as
Luther-irat14 gon do la ta it vé li fel fe dez ni a vá dak egyes
pont ja i ban.15 A jegy zõ könyv ben fel so rolt né ze tek kö zül
azon ban egye dül a szen tek se gít sé gül hí vá sá nak ta ga dá -
sát (1522. de cem ber 6-ai szent be széd) nem tu dom el he -
lyez ni a ra di ká lis fe ren ces tra dí ci ó ban.
A vizs gá lat má so dik ré sze az ol tár igaz ga tó Tho mas Ra -

din  ger nek egy sze rin tem egy sze rû en pol gár puk kasz tó ki je -
len té sé vel kap cso lat ban fag gat ja a ta nú kat, hogy tud ni il lik
Is ten lé lek, se ér zék szer vei, se vég tag jai nin cse nek, így is -
me re te ket sem sze rez het, gon dot sem vi sel het a vi lág ról,16

míg a vizs gá lat har ma dik ré sze Mo ritz Pál („Pa u lus Ins ti -
tor”) sop ro ni pol gár meg bot rán koz ta tó vi sel ke dé sét igyek -
szik fel tár ni.17 Az utób bi eset ben – jo gá szi nyel ven – meg -
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7 ETE 1, 283–288. o. (nr. 276–277). Vö. Csep re gi Zol tán: A re for má ció
kez de tei Bran den bur gi György gyu lai és vaj da hu nya di ura dal ma i ban
1520–1530. Egy ház tör té ne ti Szem le, 2001/2. 35–45. o.
8 ETE 1, 158–159. o. (nr. 162). = Payr Sán dor: Egy ház tör té ne ti em lé kek.

For rás gyûj te mény a du nán tú li ág. hitv. evang. egy ház ke rü let tör té ne té -
hez. 1. Sop ron, 1910. 1–2. o. (nr. 1). = Há zi Je nõ: Sop ron sza bad ki rá lyi
vá ros tör té ne te. I. 7. Ok le ve lek, le ve lek és ira tok 1521-tõl 1531-ig. Sop ron,
1929. 113–115. o. (nr. 82). Vö. Payr Sán dor: A sop ro ni evan gé li kus egy -
ház köz ség tör té ne te. Sop ron, 1917. 40–61. o.; Há zi Je nõ: Sop ron kö zép -
ko ri egy ház tör té ne te. Sop ron, 1939. 44–61. o.
9 ETE 1, 159–171. o. (nr. 163). = Payr 1910, 2–14. o. (nr. 2). = Há zi
1929 I. 7. 115–131. o. (nr. 83). A jegy zõ könyv vizs gá la tá nál mód szer ta -
ni lag Er dé lyi Gab ri el la for rás kri ti kai meg ál la pí tá sa it ka ma toz tat tam: Egy
ko los tor per tör té ne te. Ha ta lom, val lás és min den na pok a kö zép kor és az
új kor ha tá rán. Bu da pest, 2005. /Tár sa da lom- és Mû ve lõ dés tör té ne ti Ta -
nul má nyok 38./

10 ETE 1, 181–182. o. (nr. 170). = Há zi 1929 I. 7. 136. o. (nr. 89) re gesz ta.
11 ETE 1, 187. o. (nr. 178). = Há zi 1929 I. 7. 139. o. (nr. 93) re gesz ta.
12 ETE 1, 161–163. o. (nr. 165). = Payr 1910, 4–6. o. (nr. 2). = Há zi
1929 I. 7. 118–120. o. (nr. 83). Vö. Szûcs Je nõ: Fe ren ces el len zé ki áram -
lat a ma gyar pa raszt há bo rú és re for má ció hát te ré ben. Iro da lom tör té ne ti
Köz le mé nyek, 78 (1974) 409–435., kü lö nö sen 425–426. o.
13 Há zi 1939, 56. o.
14 WA 6,(381)404–469; Masz nyik End re for dí tá sa: 1905.
15 Az 1-es, 2-es, 5-ös, 8-as pon to kat, to váb bá a 7-est is lu the ri té tel nek
tart ja: Mol lay Ká roly: Ke res ke dõk, kal má rok, áro sok. Mo ritz Pál kal már
1511–1530. Sop ro ni Szem le, 45 (1991) 1–31. o., kü lö nö sen 15–17. o.
16 ETE 1, 165. o. (nr. 163). = Payr 1910, 8. o. (nr. 2). = Há zi 1929 I. 7.
122. o. (nr. 83). Vö. Pé ter Ka ta lin: A re for má ció: kény szer vagy vá lasz tás?
Bu da pest, 2004. 64. o. A Von den gu ten Wer ken cí mû, 1520-as Luther-
irat tal va ló össze füg gést (WA 6,[196]202–276; Ta kács Já nos for dí tá sa:
1937) itt nem si ke rült ki mu tat nom.
17 Mo ritz Pál ké sõbbi vá ros bí ró ról (1526–1529, megh. 1530): Mol lay
1991. Uõ: Das Ge schäfts buch des Krä mers Paul Mo ritz 1520–1529. Quel -
len zur Ge schich te der Stadt Öden burg. Rei he B, Bd. 1. Sop ron, 1994. Há -
zi 1939, 58. o.



áll a böjt meg sze gé sé nek és a lu the ri köny vek bir tok lá sá -
nak vád ja, bi zony ta lan vi szont, va ló ban el hang zot tak-e a
vád lott szá já ba adott olyan szte reo tip mon da tok, mint pél -
dá ul a fa- és kõ bál vá nyok ki csú fo lá sa. A sop ro ni pol gár bí -
rái ugyan így ér té kel het ték a nyo mo zás ered mé nyét, mert a
vád lott, mi u tán köny ve it ön ként be szol gál tat ta, s azo kat
ja nu ár 2-án el éget ték18 – mint ez II. La jos 1525. ja nu ár 28-
án kelt le ve lé bõl is ki tû nik –, csu pán a böjt egy rend be li
meg sze gé sé ért szen ve dett bün te tést.19

Há zi Je nõ azt hang sú lyoz za, hogy Mo ritz Pál 1522. feb -
ru ár 22. és 1527. ja nu ár 18. kö zött ép pen gond nok volt a
fe ren ce sek nél (te hát már az ink ri mi nált pré di ká tor elõd
ide jé ben is), to váb bá az új ta nok ter je dé sé ben ál ta lá ban ki -
eme li a ká no ni elõ írá so kat nyûg nek tar tó sop ro ni pap ság
sze re pét.20 A sop ro ni té vely gé sek fel té te lez he tõ for rá sai
kö zött ezek sze rint ott le het a fe ren ce sek egy ház kri ti ká ja
és a kle ri ku sok el ké nyel me se dé se, de ott le het nek tény le -
ges Luther-ol vas má nyok, va ló ban re for má to ri szel le mû
pré di ká ci ók is.
Az ed di gi ek tõl lé nye ge sen el té rõ a hely zet ugyan is a plé -

bá nos nak a ki hall ga tás so rán a fe ren ces pré di ká tor el len
szó ban fel ho zott újabb vád pont já val kap cso lat ban: ezt ér -
dem ben ma ga Kris tóf sem ta gad ta, s több ta nú is alá tá -
masz tot ta mint köz vet len fül ta nú, ne ve ze te sen az el já rás
két jegy zõ je, az ol tár igaz ga tó Rad in ger és a vá ro si nó tá ri -
us, to váb bá egy pap (Wolf gang Payr). Val lo má sa ik ból a kö -
vet ke zõ kép pen re konst ru ál ha tó Kris tóf va la mely szent ün -
ne pén tar tott szent be szé dé nek gon do lat me ne te: A szen tek
sem mit sem sa ját ér de mük bõl ér de mel tek ki, akik ezt ál lít -
ják, azok fõ ben já ró ha zug sá got mon da nak, ha nem a szen -
tek „hit ál tal gyõz tek le or szá go kat” (Zsid 11,33). Ter mé -
sze tes nek ve het jük, hogy a plé bá nos és az al ta ris ta teo ló -
gi a i lag pon to sab ban (ni hil me ru erunt co ram Deo) ad ja
vissza azt, ami a la i kus ír nok szá já ban le egy sze rû sít ve
ennyi: a szen tek menny be ju tá sa (ce lum non me ru is sent).
Az is vár ha tó, hogy Kris tóf így ma gya ráz za és men te ge ti
ön ma ga sza va it: „ha nem Krisz tus szen ve dé sé nek ér de mé -
bõl”. Meg le põ vi szont, és ezért ko mo lyan hi telt kell ad -
nunk en nek a rész let nek, hogy ép pen az egyet len vi lá gi ta -
nú,21 Ja cob Au er val lo má sa õriz te meg a szent be széd bõl a
má sik hi vat ko zott bib li ai he lyet: „nem ön ma gunk tól va -
gyunk al kal ma sak” (2Kor 3,5).22 Ez az ér ve lés már az

adott rend szer, a kö zép ko ri ér dem teo ló gia ke re te it szét fe -
szí tõ re for má to ri pré di ká ci ó ként ér tel mez he tõ.

Berndt Hamm gra du a liz mus nak ne ve zi azt a ké sõ kö -
zép ko ri fel fo gást, ame lyet alap ja i ban ren dí tett meg a re for -
má ció há rom szo ros so lája, va la mint az úgy ne ve zett
„krisz tu si ra” és „evan gé li u mi ra” va ló kon cent rá lás. A gra -
du á lis vi lág kép ben a bû nös em ber fo ko za to san, több lép -
csõ ben lesz igaz zá és nye ri el az üd vös sé get, kezd ve a föl -
di idõ ben s be fe jez ve a mennyei örök ké va ló ság ban, jó cse -
le ke de tek és az egy ház ban ki szol gál ta tott ke gyel mi esz kö -
zök ré vén, ke resz tül a tisz tí tó tû zön, vé gül pe dig az utol só
íté let ak tu sá ban. Ezt a lép csõ ze tes sé get tük rö zi az e vi lá gi
egy ház nak és a szen tek ga lé ri á já nak hi e rar chi kus szer ke -
ze te, a bû nök kü lön bö zõ be so ro lá sa és a ve zek lé si for mák
rang so ra, a szer ze te si fo ga dal mak és az egy há zi ren dek
fo ko za tai. A re for má to ri ta ní tás nem egyes dog mák nak az
el uta sí tá sa vagy min den na pos vissza élé sek kri ti ká ja, ha -
nem a gra du á lis rend szer nek ma gá nak a ka te go ri kus ta -
ga dá sa, amennyi ben az em be ri köz re mû kö dés hi á ba va ló -
sá gát, a fel té tel nél kü li meg iga zu lást hir de ti, kár hoz tat ja a
jó cse le ke de tek, a ve zek lés, a ke gyes sé gi for mák, a fo ga -
dal mak ér dem szer zõ, elég té telt adó jel le gét. Az ad dig ki fe -
je zet ten plu ra lis ta vi lá got egyet len erõ tér men tén ren de zi
át, egy sze rû sí ti le, egyet len pa pi-pol gá ri rend be so rol püs -
pö kö ket, szer ze te se ket, vi lá gi a kat (szo ká sos meg fo gal ma -
zás sal ez az egye te mes pap ság). Az ön ma gát „evan gé li u -
mi ként” de fi ni á ló ta ní tás két ség be von ta a ha gyo má nyos
já ték sza bá lyok lét jo go sult sá gát, s he lyet te a ré gi vel egyet -
len pon ton sem össze egyez tet he tõ új rend szert kí nált, ez
fo gal ma zó dott meg a köz is mert éles al ter na tí vák ban, mint
pél dá ul nem ér dem bõl, ha nem ke gye lem bõl; kö tött ség he -
lyett sza bad ság; em be ri ta lál má nyok he lyett a Szent írás
sza va, vagy ép pen Lu cas Cra nach hí res pár hu za mos fa -
met szet so ro za tá ban, Krisz tus és az An ti krisz tus pas si o ná -
lé já ban (1521).23

A sop ro ni vizs gá lat mind há rom ré sze tar tal maz egy-egy
olyan ele met, ame lyek fényt de rí te nek a for má ló dó új egy -
há zi nyelv ere de té re, mû he lye i re, disz kur zi ós te ré re. 
– A jegy zõ könyv el sõ ré szé ben ol vas ni, hogy „…mi kor

össze jön nek a kocs má ba, egy, aki ér ti, ol vas sa [a lu the ri
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18 Vischer Pé ter sop ro ni vá ro si ka ma rás szám adás köny ve 1524/25. In
Há zi Je nõ: Sop ron sza bad ki rá lyi vá ros tör té ne te. II. 5. Kü lön fé le szám adá -
sok és adó jegy zé kek 1489-tõl 1530-ig. Sop ron, 1938. 382–440., itt 431.
o. (nr. 27).
19 ETE 1, 188–189. o. (nr. 180). = Payr 1910, 16. o. (nr. 4). = Há zi 1929
I. 7. 140. o. (nr. 94).
20 Há zi 1939, 57. o. Mo ritz Pál fe ren ces temp lom atya szám adás köny ve
ki ad va: Há zi 1929 II. 5. 367–382. o. (nr. 26).
21 Há zi Je nõ a plé bá no son és a két jegy zõn, Rad in ger al ta ris tán és Au er
vá ro si ír no kon kí vü li 26 ta nút ki vé tel nél kül pa pi sze mély ként azo no sít -
ja: Há zi 1939, 49. o. Fon tos kö rül mény, hogy Au er a mû velt, tá jé ko zott
Mo ritz Pál só go ra és üz le ti part ne re volt. Mol lay 1994, 26. o.
22 ETE 1, 162., 164. o. (nr. 163). = Payr 1910, 5–7. o. (nr. 2). = Há zi
1929 I. 7. 119., 121. o. (nr. 83).

23 Bernd Mo el ler: Die Re zept ion Luthers in der frü hen Re for mati on.
Luther-Jahr buch 57 (1990) 57–71., kü lö nö sen 68–70. o. = In B. Hamm –
B. Mo el ler – D. Wen de bourg: Re for mati on sthe ori en. Ein kir chen his -
torischer Dis put über Ein heit und Vi el falt der Re for mati on. Gött in gen,
1995. 9–29., kü lö nö sen 25–27. o. Bernd Mo el ler: Die frü he Re for mati on
in Deutsch land als ne ues Mönch tum. In uõ (Hg.): Die frü he Re for mati on
in Deutsch land als Um bruch. Wis senschaft li ches Sym po si on des Ve re ins
für Re for mati onsge schich te 1996. Gütersloh, 1998. /Schrif ten des Ve re ins
für Re for mati onsge schich te 199./ 76–91. o. Berndt Hamm: Was ist re for -
mato rische Recht fer ti gungs leh re? Zeitschrift für Theo lo gie und Kirche, 83
(1986) 1–38. o. Uõ: Von der spät mit tel alter li chen re for matio zur Re for -
mati on. Der Pro zeß nor ma ti ver Zent ri er ung von Re li gi on und Ges ells -
chaft in Deutsch land. Ar chiv für Re for mati onsge schich te, 84 (1993) 7–82
o. Uõ: Ein heit und Vi el falt der Re for mati on – oder: was die Re for mati on
zur Re for mati on mach te. In Hamm–Mo el ler–Wen de bourg 1995, 57–127.
o., kü lö nö sen 69–73. o.



köny ve ket], a töb bi ek hall gat ják, tí zen, hú szan, ahá nyan
van nak, és annyi gya lá zat tal il le tik õszent sé gét, a bí bo ro -
so kat és má so kat, hogy ször nyû hall gat ni. Az tán min ket
[sop ro ni pa po kat] szid nak a la i ku sok”. 
– A Rad in ger-ügy nyo mo zá sá ban pe dig ugyan er re a tár -

sa dal mi és kom mu ni ká ci ós kö zeg re vo nat ko zik egy be ve -
ze tõ fél mon dat: „…ivás köz ben be szél get tek a pa pok ról,
hogy az a hír jár ja: meg ké ne há za sod ni uk.”
– Mo ritz Pál sza vai vé gül pon to san fo gal maz zák meg a

ha zai re for má to ri nyelv ket tõs ere de tét: né ze te it mind a
né me tek tõl vet te (ex do mi nis ger ma n is), mind sa ját ta -
pasz ta la ta i ból szûr te le24 – ahogy az imént idé zett kocs -
ma je le net ben is egy más ra vá la szol nak a fel ol va sott lu the -
ri szö ve gek és a he lyi tör té ne tek.
A re for má to ri ta ní tást el uta sí tó ol dal nyel ve a vizs gált

idõ szak ban jó val több adat tal do ku men tál ha tó, egy ben jó -
val több szte reo tí pi át is al kal maz, mint az ed dig be mu ta -
tott for rá sok, ezért tár gya lá sá ról itt le mon dok. Hogy az el -
len lá ba sok 1519 óta kö zös ne ve zõ re hoz ták a cseh hu szi -
tá kat és a szász lu the rá nu so kat mint eret ne ke ket, an nak
nyil ván va ló po li ti kai elõ nyei vol tak, s az átok bul la köz zé -

té te le után ezt az azo no sí tást már kü lö nö seb ben in do kol -
ni uk sem kel lett. Még is van va la mi mé lyebb ma gya rá za ta
an nak a fur csa je len ség nek, hogy a ko rai re for má ció ta ní -
tá sá nak „re mény te len zûr za va ra”25 a bí rá lók sze mé ben
annyi ra egy sé ges rend szert ké pez, hogy egyet len sze mély -
hez kö tik, egyet len jel zõ vel tud ják le: „lu the ris ta”. A hit vé -
dõk tá bo ra, amely nek íté le te Do ro thea Wen de bourg hí res
té zi se sze rint a re for má ci ót re for má ci ó vá tet te,26 tisz tá ban
volt ve le, hogy az „új hit” alap ja i ban ta gad ja a rend szert,
még ha a ta ní tás egyes ele me i ben nincs is sok új don ság.
A re for má ci ó nak az a ka te go ri kus igé nye vi szont, hogy
meg kü lön böz tes se a dol go kat: az is te ni és az em be ri jo got,
a tör vényt és az evan gé li u mot, a hi tet és a sze re te tet,
Krisz tus or szá gát és a vi lág bi ro dal mát stb., a hit vé dõk
sze mé ben ve szé lye seb bé tet te min den spi ri tu a lis ta vagy
hu ma nis ta egy ház kri ti ká nál.
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24 Idé ze tek: ETE 1, 161., 166., 170–171. o. (nr. 163). = Payr 1910, 4., 8.,
13. o. (nr. 2). = Há zi 1929 I. 7. 118., 123. o. (nr. 83). Az utol só idé zet a
Há zi ki adá sá hoz ala pul vett kéz irat ban nem sze re pel.

25 Pé ter, Ka ta lin: Die Re for mati on in Un garn. In: Euro pean In tel lec tu al
Trends and Hun ga ry. Ed. F. Gla tz. Bu da pest, 1990. /Etu des His to ri ques
Hong roi ses 4./ 39–52., itt 40. o. = Pé ter Ka ta lin: A re for má ció Ma gyar or -
szá gon. In uõ: Pa pok és ne me sek. Ma gyar mû ve lõ dés tör té ne ti ta nul má -
nyok a re for má ci ó val kez dõ dõ más fél év szá zad ból. Bu da pest, 1995. /A Rá -
day Gyûj te mény Ta nul má nyai 8./ 15–30., itt 17. o. Az ere de ti ben „ein
heil  los es Dur che i nan der”.
26 Do ro thea Wen de bourg: Die Ein heit der Re for mati on als his torisches
Prob lem. In Hamm–Mo el ler–Wen de bourg 1995, 31–51., itt 34–35. o.

I.

Az élet és a kör nye zet vé del mé nek eti kai alap kér dé se it
sze ret ném meg szó lal tat ni a kö vet ke zõk ben az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ) egye te mes tár sa dal mi fe le -
lõs ség (Cor pora te So ci al Res pon si bi li ty – CSR) el ne ve zé sû
prog ram já nak is mer te té sé hez kap csol va.1 Az eti kai kér dé -

sek vizs gá la tá val azt az is mert, de nem min dig elég gé
hang sú lyos tényt kí vá nom ki emel ni, hogy a kör nye zet vé -
de lem nem egy sze rû en csak a ter mé sze ti kör nye zet, a le -
ve gõ, víz stb. ál la po tá nak, tisz ta sá gá nak kér dé se, ha nem
az em ber és kö zös sé ge ink bel sõ, spi ri tu á lis eti ká já nak,
gon dol ko dá si, vi sel ke dé si, cse lek vé si meg nyil vá nu lá sa i -
nak kér dé se, vagy is tár sa dal mi kér dés. A ma te ri á lis té nye -
zõk mel lett és mö gött a hu mán té nye zõk, az egyes em ber
hoz zá ál lá sa, tu dá sa, a te le pü lé sek, az ál la mok, a tár sa da -
lom szer ve zõ dé se és el len õr zé se vizs gá ló dá sunk tár gya.
Az el múlt év ti ze dek ben „el ma te ri a li zá ló dott” tár sa dal -

HAR MA TI BÉ LA

Az egye te mes tár sa dal mi
fe le lõs ség prog ram ja*

Az élet és a kör nye zet vé del mé nek eti kai alap kér dé sei

* A Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak Kör nye zet vé del mi Bi zott sá ga
és a Ma gyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let által „A glo bá lis ég haj lat vál to -
zás ha tá sa Bu da pest kör nye ze ti ál la po tá ra” cím mel megren de zett tu do -
má nyos szak mai kon fe ren ci án 2006. szep tem ber 19-én el hang zott elõ -
adás szer kesz tett vál to za ta.
1 The Uni ted Na tions Glo bal Com pact: http://www.ung lo bal com pact.org
Cor pora te So ci al Res pon si bi li ty, In ter fa ith Cen ter on Cor pora te Res pon si bi -

li ty (USA): http://www.iccr.org The World Ac cord ing to CSR. The Eco no -
mist, Ja nu ary 20, 2005.


