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Csepregi Zoltán

Félúton a felekezeti identitás 
megteremtése (1617) és elbúcsúztatása 
között (1817): ünneplés 
és ünneprontás a 18. században*

A z 1717-es évforduló szerényen húzódik meg szomszédjai árnyékában. Semmilyen 
szempontból nem említhető egy lapon 1617-tel, amikor a német protestantizmus 
erődemonstrációt tartott (még a harmincéves háborúban elszenvedett vereségek 

előtt), amikor hosszú távra határozták meg olyan szavak jelentését, mint reformáció, 
evangélikus és protestáns, amikor megteltek tartalommal a felekezeti identitások addig 
formális keretei, amikor kanonizálódott a konfesszionális történeti tudat, tudniillik, hogy 
mit és kit ünnepel Európa 1617-ben. De jelentősége 1817-hez sem mérhető, amikor 
nyilvánosan megfogalmazódott a protestáns unió vágya, azaz a hitvallási és szervezeti 
egység gondolata, amely máig élő mozgalomba torkollott, és máig érvényes eredmények-
hez vezetett. 1717 már túl van a vallásháborún, de még innen van a vallásbékén, valahol 
a senki földjén, ha statikusan nézzük, vagy útközben, félúton a kettő között, ha dinami-
kusan szeretnénk látni.1

Ünnepségeket persze rendeztek, hol nagy pompával, hol szerényen, hol uralkodói 
rendeletre, hol uralkodói rendeletekkel dacolva.2 Ernst Salomon Cyprian nagy szolgála-
tot tett az utókornak azzal, hogy összegyűjtötte és 1719-ben három kötetben kiadta az 
– elsősorban egyetemi – rendezvények programjait, ünnepi szónoklatait, alkalmi nyom-
tatványait, sőt az emlékérmek leírásait is.3 A legfontosabb események természetesen Wit-
tenbergben történtek, a reformáció szülőföldjén,4 ahol Luther katedrájának örökösei, az 

 * A szerző
 1 Az 1717-es évforduló ellentmondásaihoz lásd jelen kötetben Bitskey István tanulmányát.
 2 Fritz R, Evangelische Jubiläen und Dankfeste in der Freien Stadt Worms im 18. Jahrhundert, Blätter für 

pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde, 54, 1987, 253–265. (= Ebernburg-Hefte, 21, 1987, 
133–145.)

 3 Ernst Salomon C, Hilaria Evangelica, Oder "eologisch-Historischer Bericht Vom Andern Evangelischen 
Jubel-Fest: Nebst III. Büchern darzu gehöriger Acten und Materien, Deren das Erste, Die Obrigkeitlichen Verord-
nungen, und viele Historische Nachrichten, Das Andere, Orationes und Programmata Jvbilaea, Das Dritte Eine 
vollständige Beschreibung der Jubel-Medaillen begreiffet; Mit Kupffern, Summarien und einem nützlichen Register, 
Gotha [Leipzig], Weidmann, 1719 (VD 18 90010523). Vö. Harm C, Ernst Salomon Cyprian als Chro-
nist des Reformationsjubiläums von 1717 = Konstruktion von Geschichte: Jubelrede – Predigt – protestantische 
Historiographie, hg. Klaus T. Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 89–103.

 4 A wittenbergi emlékérmeken visszatérően alkalmazott egyik embléma a hattyú, mint közismert Luther-
metafora, a másik pedig a nap. Utóbbihoz lásd jelen kötetben Fazakas Gergely Tamás tanulmányát. Vö. 
Hugo S, Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen, München, Klinkhardt & 
Biermann, 1983; Luther mit dem Schwan: Tod und Verklärung eines grossen Mannes: Katalog zur Ausstellung in 
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egyetem professzorai tartottak szónoklatokat és jubileumi prédikációkat.5 A wittenbergi 
megemlékezés azért is izgalmas, hogy ne mondjam pikáns, mert még csak húsz év telt el 
azóta, hogy a szász választófejedelem 1697-ben katolikus hitre tért. Jelen gondolatmene-
tünkben mindegy, hogy politikai érdekből, az a fontos, hogy ezt a vallásváltoztatást már 
tartományának nem kellett követnie. A korai felvilágosodás szellemében mind a fejedel-
met, mind alattvalóit megillette a lelkiismereti szabadság, magánügyüknek tekinthették, 
melyik elismert felekezethez csatlakoznak. Ezt a jogot Erős Ágost (1670–1733) szász 
herceg és lengyel király ugyan több rendeletében is megerősítette, de a helyzet továbbra 
is bizarr maradt, és a kedélyek nem csillapodtak le. Ám a remény továbbélt, hogy Szász-
ország evangélikus marad, sőt, hogy Frigyes Ágost (1696–1763) trónörökös révén még 
az uralkodóház is megmaradhat Luther hitén.

A pikáns és bizarr jelzőket már eddig is használtam, pedig további fokozásra lenne 
szükség. Az említett trónörökös ugyanis már 1712-ben titokban katolizált, és a csa-
lád ezt minden erejével igyekezett titokban tartani. De 1717. október 11-én Bécsben 
a katolikus koronaherceg a nyilvánosság elé lépett, és e hír október 24-én érkezett meg 
Wittenbergbe, pontosan azon a napon, amikor kihirdették a jubileumi rendezvények 
programját. A katolikus választófejedelem természetesen nem vett részt a megemlékezé-
sen, de háromnapos ünnepet rendelt el október 31-től november 2-ig, munkaszünettel 
és ünnepi istentiszteletekkel. Az erről szóló rendelet megtiltotta, hogy a megemléke-
zés ürügyével a katolikus egyházat bírálják, vagy a pápát Antikrisztusnak titulálják, ami 
1617-ben még teljesen természetes volt.6

Az egyetem professzorai más ünnepi cselekmények között (felvonulások, disputációk, 
doktoravatások, harangzúgás, díszsortűz) e három napon összesen tizenkét prédikációt 
tartottak, köztük a magyarországi származású Martin Chladenius (1669–1725) is, aki 
Körmöcbányán született és a gyászévtizedben emigrált Németországba. A professzorok 
ugyan nem engedhették meg maguknak, hogy nyíltan beszéljenek a napokban történt 
konverzióról, de burkolt utalásokban nem volt hiány, főleg a megfelelően kiválogatott 
bibliai idézeteknek köszönhetően. Nagyobb gondot jelentett a katolicizmus kritikájának 
a tilalma, hiszen hogyan méltathatták volna Luther küzdelmeit anélkül, hogy elmondják, 
mi ellen küzdött. Volt, aki nem törődött a fejedelmi utasítással, mások próbálták a refor-
máció pozitív vívmányait hangsúlyozni: anyanyelvű istentisztelet, a Biblia tekintélyének 
helyreállítása, fordulat a megigazulásról szóló tanításban, a laikusok emancipációja – ami 
természetesen maga is tartalmazott indirekt kritikát. „Sok tűrésben, nyomorúságban, 

der Lutherhalle Wittenberg anlässlich des 450. Todestages von Martin Luther vom 21. Februar bis 10. November 
1996, hg. Jutta S, Gerhard S, Berlin, Schelzky & Jeep, 1996.

 5 Wolfgang F, Konfession und Jubiläum: Zur Institutionalisierung der lutherischen Gedenkkultur in Sachsen 
1617–1830, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005; Harm C, Hilaria evangelica academica: Das 
Reformationsjubiläum von 1717 an den deutschen lutherischen Universitäten, Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 2006, 49–61; Annina L, „[…] bey ietzigen gefährlichen und betrübten Zeiten […]”: Zeitdiagnosen 
in Reformationsjubiläumspredigten 1717 in Wittenberg = Spurenlese: Reformationsvergegenwärtigung als Stand-
ortbestimmung (1717–1983), hg. Klaus T, Jörg U, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2012, 
37–69.

 6 Ehhez lásd jelen kötetben P. Vásárhelyi Judit tanulmányát.
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szükségben, szorongattatásban” (2Kor 6,4) a wittenbergi egyetem mindenestre képes 
volt megmutatni, hogy továbbra is „új Sionnak” tekinti magát, az egyetemtörténetet 
pedig az üdvtörténet részeként értelmezi.

A wittenbergi ünneplést különösen fényesnek látjuk, összehasonlítva a szomszédos 
Halle (a korszak leglátogatottabb iskolavárosa) magatartásával. A kiindulópont termé-
szetesen egészen más: Halle nem a reformáció egyeteme, hiszen csak 1694-ben nyitotta 
meg kapuit. Szándékosan nem felekezeti keretek között, valamelyik hitvallás jegyében 
alapították, így diákjai között mindenféle protestáns előfordult (még unitáriusok is), sőt 
görögkeleti hallgatói is voltak. Ebben a helyzetben elég nehéz lett volna Luther szellemét 
idézgetni, ennek hagyománya sem volt és közönségre sem talált volna. Nem csoda, hogy 
a legtekintélyesebb professzor, a nagy pietista, August Hermann Francke (1663–1727) 
jelen sem volt az évfordulón, éppen rekreációs úton volt Württembergben.7 Az – amúgy 
református – porosz király egyetlen ünnepnapot engedélyezett (október 31.), és a ren-
dezvények jóval szerényebb külsőségek között zajlottak, mint Wittenbergben.

A hallei egyetem prorektora, Johann Peter von Ludewig (1668–1743) jogászprofesz-
szor október 27-én ráadásul egy röpiratot tett közzé, amelyben a jubileumok túlzásai el-
len emelt szót8 – bár ellenfelei úgy értették, hogy minden évfordulós megemlékezést kri-
tizált. Ludewig kifogásolta, hogy Isten és az Ige helyett az a Luther Márton áll mintegy 
új szentként a megemlékezések középpontjában, aki egész szolgálatával más ellen nem is 
küzdött, mint az emberi találmányok, a kiüresedett rítusok és a szentkultusz ellen, aki 
különös hévvel fordult a pogány eredetű „százados ünnepek” (ludi saeculares) ellen, amely 
a középkori egyházban mint „szentév” vagy „aranyév” (annus sanctus, annus aureus) tá-
madt új életre. Ennek ugyanis, Ludewig szerint, történetileg és tartalmilag semmi köze 
a bibliai „elengedés esztendejéhez” (annus jubileus).9 Ezek után hosszan sorolta azokat a 
szokásokat, amelyek ellenkeznek a reformáció tanításával, ám az evangélikusok – hagyo-
mánytiszteletből vagy tudatlanságból – mégis megőrizték őket. Ludewig természetesen 
nem a reformáció emlékezete ellen harcolt, hisz erről az eseményről – mint írta – akár 
évente, minden október 31-én meg lehet és kell emlékezni, csak ne az emberek álljanak 
a középpontban az isteni ige helyett. Külső pompa helyett belső, szívbeli elgondolkodást, 
megemlékezést, megújulást, megtérést szorgalmazott. A hallei jogászprofesszor röpirata 
végén az örök kérdésekhez tért vissza: tisztázzuk végre, hogy mit ünneplünk, tisztázzuk 
végre, hogy kit ünneplünk október 31-én!

Valóban „ünneprontás” volt ezeknek a kérdéseknek a felhánytorgatása akkor az ünnep 
előestéjén; de valóban ünneprontás-e minden vita, amely az emlékezet lényegi tartalmá-
ba kérdez bele? Igen, ünneprontó minden olyan felvetés, amely az emelkedett megem-

 7 Ingelfingenben október 31-én mégis vállalt egy prédikációt.
 8 Johann Peter von L, Dica iubileorum, quam bonis mentibus, civibus praesertim Fridericianae, ad ca-

vendas in secundo iubileo evangelico 1717 ceremonias et ritus suo institito et calamo […], Halle, Bibliopolium 
Novum, 1717 (VD18 11414405). Vö. C, Hilaria, i. m., 40–48, 119–128. Tartalmi ismertetéséhez lásd 
jelen kötetben Bitskey István tanulmányát.

 9 Kritikai gondolatait Ludewig először az 1700-as római szentévet megelőzően, 1699-ben fejtette ki, két rövid 
írásában: Discurs vom Jubel-Jahr; Vorrath Von den Jubel-Jahren der Juden und Römer.
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lékezőt saját korának visszásságaival szembesíti, olyan körülményekkel, amelyek szöges 
ellentétben állnak a szónoklatok szóvirágaival. De ettől még lehet őszinte és fontos, ak-
kor is, ha a nagyközönséget ez nem érdekli.

Ahogy a Wittenbergben felvonuló fényes publikumot sem érdekelte a tizenhét éves 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) gróf költeménye, aki akkor éppen Wit-
tenbergben volt jogászhallgató. Ünneprontó versében Zinzendorf könyörtelenül osto-
rozza Szászországot, amely bűnben fetreng és megveti Isten igéjét. A passióénekek stílu-
sában megszólaló mű címe természetesen: Jubileum, és a strófák végén visszatérő refrén: 
„ó szomorú nap” 1717. október 31-re vonatkozik. 

Wie hast du Gottes Wort verachtet,
Du ungerath’nes Sachsenland!
Du hast viel mehr nach eitlem Tand,
Als nach der Weisheit Licht getrachtet.
Du hast Paläste aufgethürmt,
Das Ewige hast du verachtet;
Drum bleibt es bei der alten Klag’:
O trauriger Tag!10

Zinzendorf énekeit ma a világon hetente éneklik, igaz, nem pont a Jubileum címűt.
A magyarországi megemlékezések közül Csécsi János (1689–1769) pataki tanár szó-

noklata emelkedik ki,11 de mivel róla Csorba Dávid e kötetben külön tanulmányt közöl, 
amelyben e beszédet rögtön át is sorolja a reformációs jubileumok világából a gályarab-
ság emlékezetkultúrájába, ezért most azonnal továbblépek az 1730-as jubileumhoz, az 
Ágostai hitvallás évfordulójának megünnepléséhez. Akkor is Johann Peter von Ludewig 
(ismét prorektor) röpirata került az érdeklődés középpontjába,12 aki a korábban kapott 
éles kritikák után emelte a tétet, és immár népnyelven fejtette ki hasonló gondolatait, 
hogy „nemre, korra és társadalmi állásra” tekintet nélkül mindenkit megszólíthasson.13 
Ludewig hangsúlyozottan magánemberként szólalt meg, de ezt az önminősítést senki 
sem hitte el a prorektornak és a jogi kar maghatározó professzorának.

A röpirat leszögezi, hogy amit szerzője korábban 1717. október 31. ünneplése ellen 
felhozott, az egyáltalán nem vonatkozik 1730-ra. Most nem egy személy, nem is annak 
egyszeri magánakciója, hanem maga az isteni igazság és annak szükségszerű megvallása 

 10 C, Hilaria, i. m., 285–288.
 11 Oratio secularis altero reformationis-jubilaeo habita in auditorio publico illustris Athenaei Patakiensis a Johanne 

Tseetsi J. F. ill. Athenaei rectore et professore ordinario. Ad diem 31. Octobris Julian. 1717, [Zürich], [s. n.], 1720 
(VD18 12374830).

 12 Johann Peter von L, Jubel-Rede Von den Wohlthaten gegen dem Evangelischen Glauben und Glaubens-Ge-
nossen Sr. Kön. Maj. in Preußen so wol, als […] Churfl. Brandenburgischen Hauses, an dem andern hundertjähri-
gen Gedächtniß-Fest der am 25. Iunii 1530. auf dem Augsburgischen Reichs-Tage übergebenen Glaubens-Bekent-
niß: bey einer grossen Menge Volckes, in der Haupt-Kirchen zur Lieben Frauen, in Versamlung der Universität und 
anderer vornehmen Amts- und Standes-Personen, Halle, Joh. Chr. Krebsen, 1730 (VD18 10208119).

 13 Uo., 3–4.
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áll a megemlékezés központjában.14 És itt kezdődnek Ludewig érdekfeszítő történeti 
fejtegetései. Úgy látja, hogy az Ágostai hitvallás felolvasása és benyújtása olyan történelmi 
fordulópont volt, amelynek hatása alól még az óhitű ellenpárt képviselői sem tudták ki-
vonni magukat. Ez a magyarázata annak, hogy 1530 után nem került már sor pápa általi 
császárkoronázásra vagy más olyan protokolláris eseményre, amely a világi hatalomnak a 
pápa alá vetettségét fejezte volna ki.15

A röpirat címe szerint „porosz” ünnepi beszéd (preußische Jubel-Rede), és ez a porosz 
nézőpont a szövegben oldalról oldalra egyre erősödik. Az írás második felének fősze-
replője leginkább Brandenburgi Albert (1490–1545) mainzi érsek, bíboros, a porosz 
királyok oldalági rokona, aki a Luther által kritizált búcsúügylet fő haszonélvezője, így 
az első reformációs összetűzések fontos figurája és kiemelt céltáblája volt. Ludewigtől 
megtudjuk, hogy Albert érsek elnéző volt a forrófejű Luther emberi gyengeségeivel 
szemben,16 aki nyilvánosan elégette a kánonjogi gyűjteményt, aki egyházi és világi nagy-
ságokat menthetetlen gúnynevekkel illetett17 – amit a beszéd az altenburgi összkiadásból 
vett idézetekkel támaszt alá. Luther azonban sem angyal nem volt, sem az ötödik evan-
gélista, ahogyan pedig sokan szeretnék őt látni.18 Ludewig oldalakon keresztül sorolja 
Albertnek a reformáció történetében szerzett érdemeit, amivel nem áll nagyon távol az 
igazságtól, hiszen a mai kutatás is nyitott, kompromisszumra kész egységpolitikusként 
írja őt le, viszont ez a kép homlokegyenest ellentétes a Luther-művekből összeállítható, 
és a 18. századi evangélikus olvasóközönség körében valószínűleg domináns jellemzéssel, 
amely szerint Albert az ördög egyik megtestesülése volt. Ha a röpirat fogadtatásakor azt 
tapasztaljuk, hogy a wittenbergiek hörögve fogalmazták meg replikáikat, akkor megen-
gedhetjük, hogy erre a hörgésre minden okuk megvolt.

Ezután érkezünk az egyetemtörténethez. Halle a magdeburgi érsekek birtoka volt, és 
éppen Albert építette itt ki a ma református templomként használt dómot és reneszánsz 

 14 „Aber eine gantz andere Gestalt zeiget sich an diesem Gedächtniß=Fest der Augsburgischen Bekentniß des 
Evangelischen Glaubens. Es geschiehet dieses keinem Menschen zu ehren; sondern zum Lob und Preis der 
Wahrheit des göttlichen Wortes.” Uo., 9.

 15 „Und was hat doch die Augsburgische Glaubens=Bekentniß auch für gute Wirckungen bey dem Römischen 
Stuhl selbsten gethan? Welcher Käyser hat sich von an. 1530. mehr nach Rom gesehnet; für denen Apos-
tolischen so gesandten [!] Schwellen die Knie zu beugen? Dem Pabst seinen Pantoffel und Füsse zu küssen; 
demselben den Steigbügel zu halten; ihme einen Eid zuschwören; ihme Königreiche und Fürstenthüme zu 
Leben aufzutragen, oder wohl gar das Eigenthum davon zu schencken; dem Pabst zu Gefallen, öffentliche 
Kirchen=Busse, barköpfig und barfußig zu thun; sich gleich den Ottern auf den Kopf tretten und vor der 
gantzen Gemeine zum Spectackel und Schauspiel machen zu lassen.” Uo., 19.

 16 „[…] er [Albert] dennoch dessen menschliche Schwachheiten übersehen und denselben [Luther] in einem 
Schreiben erinnert: daß er in sich gehen, sich in diesem Glaubens=Streit nicht selbsten; sondern allein GOttes 
Ehre suchen und sich mehrerer Bescheidenheit gegen dem Käyser und den Fürsten des Reichs gebrauchen 
mögte.” Uo., 25–26.

 17 A megsértett fejedelmek: VIII. Henrik angol király, Henrik braunschweig-wolfenbütteli herceg és maga Bran-
denburgi Albert érsek. L Válogatott művei, 2: Felelősség az egyházért, szerk. C Zoltán, Bp., Lu-
ther, 2017, 435–478, 675–742.

 18 „[…] daß Lutherus, bey aller seiner Erkentniß und Eifer für die göttliche Wahrheiten, dennoch auch öfters 
gewiesen, daß er ein Mensch und nicht ein Engel oder der Fünfte Evangelist sey, wie ihn andere in Ernst und 
andere zur Schmach genennet, mithin von menschlicher Empfindung auch öfters übereilet worden.” L-
, Jubel-Rede, i. m., 26.
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palotáját, az úgynevezett Neue Residenzet. Az egyetem alapítási dátuma közismerten 
1694, de Ludewig ennek előzményeit visszaviszi a reformáció koráig, és ismét Albert 
érseket dicséri meg, hogy ez 1531-ben pápai engedéllyel létrehozta a káptalani iskolát 
mint jogelőd intézményt. A mainzi-magdeburgi érsek ugyanis Halléban tartotta székhe-
lyét, amíg a polgárság között az 1540-es években erőre nem kapott a reformáció, akkor 
költözött a bíboros Mainzba, privilegizált tanodája pedig 1556-ban a városi (protestáns) 
latin iskolába olvadt be, ezért is volt szükség másfél évszázaddal később a porosz királyi 
újraalapításra.19 

Az utolsó oldalakon a hallei prorektor azokat az érdemeket sorolja, melyeket a bran-
denburgi választófejedelemség a protestáns vallási üldözöttek befogadásában szerzett, 
kezdve a hugenottákon, egészen a – név nélkül említett – salzburgi emigránsokig. Hogy 
a konfesszionálisan fellazult Brandenburgban egy kalap alá kerülnek francia reformátu-
sok és osztrák evangélikusok, akár programszerű tételnek is tekinthetjük.

Az 1730-as irat azon túl, hogy semmit sem von vissza a már tizenhárom évvel korábbi 
vitában kifogásolt állításokból, a reformációtörténetnek egy olyannyira más (részben re-
gionális, részben revizionista, részben irénikus) nézőpontját kínálja, hogy az szinte Gott-
fried Arnold (1666–1714) Ketzerhistoriejához hasonló fordulatként értékelhető.

Az 1717-es jubileum kapcsán átugrottam a magyarországi visszhangot, 1730-hoz érve 
viszont ezt már nem engedhetem meg. Az erdélyi szász Martin Schmeizel (1679–1747) 
jénai professzornak is van egy idevágó kiadványa, amelyet sajnos még nem sikerült meg-
néznem.20 Az ekkor Wittenbergben diákoskodó Fábri Gergely (1707–1766) viszont 
1730. július 23-án Haynóczi Dánielnek (1690–1747) írt levelében számolt be a viszony-
lag szerény egyetemi megemlékezésekről,21 melyek végül mégis a tervezettnél emlékeze-
tesebbre sikeredtek. Idézem Fábri sorait:

„A második centenáriumot szerencsésen ünnepeltünk meg, még szomszédjaink 
irigységét is kiváltva, ám ezekben a napokban először a polgárok verekedtek össze 
egymással, majd a diákság és a polgárság között támadt nagy zavargás és ricsaj. 
Amikor ugyanis a polgárok a Jakab napja előtti szokásos mezei népünnepélyről 
fegyveresen és elég részegen hazatérve a diákokat, közülük is először a szolgadiáko-
kat ócsárolták, az akadémisták figyelmeztették őket, hogy tartózkodjanak az udva- 
 

 19 „Wem hast du theures und werthes Halle, diesen Lehr=Tempel von allen, zu Pflantzung und Handhabung der 
Evangelischen Religion, dienenden Wissenschaften zu dancken? […] Der gelehrte und berühmte Branden-
burgische Cardinal und Ertz=Bischof Albertus hat an. 1531. die erste Hand an dieses Werck geleget und zu 
solcher Zeit die hohe Schul-Freyheit dieselbst von dem Pabst Clemente VII. durch den Cardinal Campegium 
für diese seine Residentz=Stadt, Halle, erhalten, welches Andencken uns küftiges Jahr eine neue Gelegenheit 
zu einem neuen Jubel=Jahr geben möchte.” Uo., 37.

 20 Martin S, Entwurff zu einem Collegio pvblico Uber die Historie Des A. 1530. zu Augspurg gehaltenen 
Reichs-Tages, und der auf selbigem übergebenen Confession derer Protestanten, Nebst kurtzer Widerholung Was in 
Staats- und Religions-Sachen von 1517. biß 1530. sich zugetragen, Welches bey Gelegenheit des Jubel-Fests, g. G. 
zu halten gesonnen […] im Jahr 1730. vom 28. Junii, Jena, Peter Fickelscherr, 1730 (VD18 12961078).

 21 C Zoltán, Magyar pietizmus 1700–1756: Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus törté-
netéhez, Bp., TIE, 2000, 168 (nr. 55): „Dominus doctor Abicht nuper in Augustanam Confessionem aperuit 
collegium, historiam ecclesiasticam et disputatorium brevi orsurus, qui licet zelo beati sui antecessoris non 
gaudeat, tamen de ecclesia Dei puriore optime est meritus.”
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riatlan szavaktól, ezek azonban nyomban (már útközben a városon kívül egymással 
kétszer szóváltásba keveredve) először a kolostor, a mi szállásunk előtt, majd a vá-
rosháza előtt mentek ölre. Ott két diákot megsebesítettek, de amikor ennek híre 
ment, összefutott a legtöbb diák, a polgárokra rontottak, vezetőjüket leütötték és 
hangszereiket összetiporták, ráadásul a fogdát is feltörték, ahová nem sokkal ko-
rábban a polgárok az egyik nemes szolgáját vetették. És ha meg nem érkeztek 
volna – állítólag a rektor utasítására – a pedellusok, és ki nem hirdették volna, hogy 
az elszenvedett sérelemre teljes elégtétel fog következni, akkor a diákok a végsőkre 
is el lettek volna szánva. Végül az éj beálltával lecsillapodtak az indulatok, s másnap 
hirdetmények szólítottak minden diákot a piactérre, a polgárok pedig a veszedelmet 
elkerülendő minden bajkeverőt bebörtönöztek, amire a diákok megenyhültek. Az 
egyetem vezetése feljelentést tett, és az egész polgárságot bevádolta a drezdai udvar-
nál, majd meglátjuk, milyen választ kapunk onnan.”22

A wittenbergi karcerből kiszabadított Táncsics neve sajnos nem maradt fenn. Fábri 
igyekszik tárgyilagosan tudósítani, és megpróbál nemcsak a minősítésektől, hanem még 
az iróniától is tartózkodni. Annyi azonban megállapítható, hogy soraiból hiányzik a 
lelkesedés, az ünnepélyes meghatottság. A félresikerült évfordulót Fábri implicite a legte-
kintélyesebb teológiaprofesszor, az ekkoriban elhunyt Gottlieb Wernsdorff (1668–1729) 
hiányával, s az utódai között kialakult rivalizálással kapcsolta össze.23 

Befejezésül egy egyedülálló hazai emléket mutatok be, amely nemrég isteni szerencse 
folytán kerülte el a szemétdombot, és az utóbbi időben óriási karriert futott be, kiállítá-
sokon szerepelt,24 több kiadvány címlapját is ékesítette. Az 1718-ban alapított györkönyi 
gyülekezetben maradt fent. Az olajfestmény keletkezéséről keveset tudni, még dediká-
ciós feliratának értelmezése is vitatott: Eccl[es]i[a]e Györköniensi, Obtulit pro Gloria Dei 
An: Tren: 1724 Die 2 Iuni. Egyedül közvetett mintája azonosítható, ez Jacob van/von 
der Heyden/Hayden (1573–1645) metszete az Ágostai hitvallás 1630-as első centenári-

 22 Uo., 169 (nr. 55): „Iubilaeum quidem secundum feliciter ad invidiam usque vicinorum celebravimus, at his 
diebus primo cives oppidani inter se decertabant, mox studiosos inter et omnes oppidanos maximus tumultus 
est excitatus, hi enim ex recreatione publica ante festum Iacobi celebrari solita ex campo armati et quidem ebrii 
reduces cum studiosos, eorum quidem primo tantum servos inhoneste tractarent, eos cives academiae monue-
runt, ut a verbis incomtis abstinerent, qui tamen e vestigio iam ante intra se bis extra oppidum decertantes 
primum ante claustrum nostrum hospitium, dein ante curiam ad verbera descenderunt, ubi quidem duos 
e numero studiosorum laeserunt, sed cum clamor ingens fuisset excitatus, pluresque studiosi convenissent, 
in oppidanos cives irruerunt, [eorum] ducem decusserunt, instrumenta musica conquassarunt, carcerem, in 
quem cuiusdam nobilis servus ante moram ab oppidanis fuerat detrusus, effregerunt, et nisi pedelli, uti vo-
cantur, a rectore magnifico appulissent iniuriaeque illatae satisfactionem plenariam denunciassent [!], extrema 
tentassent, intempesta dein nocte sedati sequenti die ex publicis valvis omnes studiosi invitabantur ad forum, 
oppidani igitur evitare pericula volentes omnes autores turbarum ad carceres detruserunt, quare studiosorum 
animus componitur, a magistratu academico de[…]tur, et omnes oppidani in consilio Dresdensi accusantur, 
inde qu[…] responsum accipiemus, eventus docebit.” Az idézetet a saját fordításomban közlöm. Az összetűzést 
a polgárok oldaláról bemutató forrást eddig nem sikerült találnom.

 23 Uo., 168 (nr. 55).
 24 Reprodukció és Harmati Béla László műtárgyleírása: Biblia Sacra Hungarica: A könyv, „mely örök életet ád”, 2008. 

november 21. – 2009. március 29., szerk. H János, G S Botond, Bp., OSzK, 2008, 158–159; 
vö. H Béla László, Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus temp-
lomokban, doktori disszertáció, ELTE BTK, 2006, Adattár, 56. http://doktori.btk.elte.hu/art/harmati/diss.pdf 
(utolsó letöltés: 2017. november 8.)
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umára (Eigentliche Abbildung deß Leuchters wahrer Religion, 1630).25 Ennek (vagy va-
lamelyik feltételezhető későbbi változatnak) a leegyszerűsítése a györkönyi kép, amely 
abban az értelemben unikális, hogy ismereteink szerint ez az egyetlen szakrális műtárgy 
a Magyarországra betelepült evangélikus németség korai korszakából, a 18. század első 
évtizedeiből.26 

A mű középpontjában álló szakrális-szimbolikus ábrázolást Luther Márton és (Áll-
hatatos) János szász választófejedelem alakja fogja közre. A választófejedelem kardot és 
pálcát tart, Luther bal kezében Biblia, jobb kezében pálmaág. A választófejedelem feje 
felett Ézs 49,23 bibliai szövege olvasható (magyarul: „Királyok lesznek a gondviselőid, 
fejedelemasszonyok a dajkáid.”), míg Luther feje mellett Jel 14,6 verse található (ma-
gyarul: „És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt 
nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden 
nyelvnek és nemzetnek.”)

A kép centrumában található szimbolikus kompozíció a kősziklán álló ótestamentu-
mi frigyládára épül fel. Ezen Ef 2,20 szövege olvasható (magyarul: „Mert ráépültetek az 
apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus.”) Felette a Biblia 
Sacra nyugszik. A Biblián egy hétágú gyertyatartó áll, talapzatán a lutheri reformáció 
egyik alapgondolatának tekintett igével: „Az Úr igéje örökké megmarad.” A gyertyatartó 
alsó része mellett két angyalka látható, kezükben nyitott könyvek, rajtuk rövidített fel-
iratok: „At.” és „Ev.”, azaz az Ószövetség és az Evangélium. A menóra méreteivel hang-
súlyosan uralja a képet. Karjain huszonegy medalion formában a festmény fő témája, az 
Ágostai hitvallás tételeinek képe, és mellette a számozásuk látható – föld és ég, a Szentírás 
és a Szentlélek között.

A festményen legfelül, a cím alatt, a Szentlélek galambja száll. A galamb körül sugár 
alakban megjelenő feliratok az alapmondatból indulnak ki. A képen elemeire bontott 
szöveg Ézs 11,2 verse (magyarul: „Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lel-
ke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.”) Az egész kompozíció 
tehát az isteni kinyilatkoztatás egységét (törvény és evangélium, Szentírás és Szentlé-
lek, ige és hitvallás), a törvényadás hegyeitől az ágostai vallástételig tartó folytonosságot 
hangsúlyozza, amelyben az ábrázolás szerkezete elsősorban mégis a jubiláló hitvallásra 
fordítja a figyelmet.

Az említett györkönyi dedikációs felirat korábbi félreolvasásai rendre zsákutcába ve-
zették az eddigi szakirodalmat. Az én értelmezésem a következő: „A györkönyi egyház-
községnek felajánlotta Isten dicsőségére An. Tren. 1724. június 2-án.” Azaz a helynevet 
és a dátumot nem a kép keletkezésére vonatkoztatom (utóbbit legfeljebb ante quem-
ként), és az An. Tren. rövidítésben nem datálást, hanem személynevet látok (Andreas, 

 25 Helmut B, Angelika M, Bilder zur Augsburger Konfession und ihren Jubiläen, Weißenborn, Konrad 
Verlag, 1980, 65–66 (nr. 51); Oomas K, Konfession und Kultur: Lutherischer Protestantismus in der 
zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, 407; Wolfgang H, Bildlich-
keit als Potential in Konstellationen: Text und Bild zwischen autorisierenden Traditionen und aktuellen Intentionen 
(15. bis 17. Jahrhundert), Berlin, Walter de Gruyter, 2007, 28–30.

 26 H, i. m., Adattár, 56.



67

Anna, Antonius?). A györkönyi vegyes anyakönyv ugyan 1718-tól kezdve fennmaradt, 
mégsem nyújt segítséget e rövidítés feloldásában.

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017-ben megrendezett reformációs kiállítása lendítette 
tovább a holtpontról a kutatást. A Trencséni Múzeumtól kölcsönzött tárgyak között 
állították ki azt a festményt,27 amely a györkönyi képhez az eddig ismert legközelebb álló 
ábrázolás, az 1630-as metszet ugyanilyen leegyszerűsítése, csupán feliratai nem németek, 
hanem biblikus cseh nyelvűek. Közelebbi provenienciája sajnos ismeretlen (a trencséni 
muzeológusok szerint a Fehérhegy utáni cseh emigránsok hozhatták Magyarországra), 
a két (györkönyi és trencséni) kép együttes vizsgálata azonban ezt a feltételezést nem 
támasztja alá. Biztos ugyan, hogy nem egymásról másolták őket, de nagyon valószínű, 
hogy közös, német nyelvű mintáról valahol Északnyugat-Magyarországon. A személy-
név lehetséges feloldása (Trentsiniensis) és a jelenlegi szlovákiai őrzési hely túlságosan is 
egybecseng. Jelenlegi adataink szerint a cseh változat a képi ábrázolásban lehetett hívebb 
a feltételezhető közvetlen mintához, míg a német a feliratok pontos szövegét őrizte meg, 
ám a reformátor öltözékében már bizarr anakronizmust, aktualizálást engedett meg ma-
gának.

A 18. századi hazai reformációs megemlékezések összefüggésében tehát csak bizonyta-
lanul tudjuk elhelyezni a két festményt. Külföldön készült? A Felföldön? A Dunántúlon? 
A 17. században vagy később? Egy metszet ügyes adaptációja vagy már másodlagos szol-
gai másolat? Kérdőjel kérdőjel után. Annyi azonban bizonyos, hogy az egyik ábrázolás 
1730-ban már a györkönyi templomban volt látható, a második centenárium nagyobb 
fényére és dicsőségére.

 27 http://www.muzeumtn.sk/aktuality/vystava-k–500.-v(yrociu-zacatia-reformacie-v-uhorsku-aj-s-ucastou-
trencianskeho-muzea-v-trencine.html?page_id=2625 (utolsó letöltés: 2017. augusztus 19.) Tárgyleírása a bu-
dapesti IGE-IDŐK: A reformáció 500 éve c. időszaki kiállítás (2017. 04. 27. – 11. 05.) készülő katalógusában 
várható. 


