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Ajánlás 7

aJánLás

az 1990-es években a németországi (tulajdonképpen frízföldi) 
emden város középkori templomában – egyedülálló építészeti bravúr-
ral – modern tanulmányi és konferenciaközpontot alakítottak ki. ebben 
működik a Johannes á Lasco alapítvány hatalmas könyvtára is. akik 
ott jártak, úgy emlegetik, mint az európai kálvinizmus kutatóinak földi 
paradicsomát. ennél méltóbb emléket a 450 évvel ezelőtt ott működött 
reformátornak, Johannes á Lascónak aligha lehetett volna állítani! De a 
kálvini szellemű reformátorrá lett humanista főurat és tudóst nemcsak 
a német egyháztörténet-írás tartja számon, hanem a lengyel, a svájci, az 
angol, a németalföldi és a magyar is. Mert a hányatott életű lengyel főúr 
erasmusnál tanult Bázelben, I. zápolya János királyunkat szolgálta Ma-
gyarországon, németalföldi menekültek szuperintendense volt London-
ban, emden városát és a Frízföldet reformálta, hellyel-közzel pedig hazája 
egyházi és politikai életébe is befolyt.

Éppen ezért nagy nyeresége teológiai, egyháztörténeti irodalmunk-
nak Hermán Mostert János könyve. ez az első magyar nyelvű monográfia 
Johannes á Lasco (vagy ahogy a régebbi magyar egyháztörténet-írás em-
legette: Laski János) mozgalmas életéről és gazdag reformátori munkássá-
gáról. ennek a munkásságnak teológiai része nem terjedelmében, hanem 
hatásában jelentős. a szerző jó érzékkel domborítja ki ezt a jelentőséget, a 
két emdeni katekizmus és a londoni istentiszteleti rendtartás összehason-
lító kátéirodalmi elemzésével.

Örömmel fedeztem fel a dolgozatban a több mint 450 éves emdeni 
Káténak a Heidelbergi Kátéra tett szó szerinti hatását. alig van magyar 
református ember, aki ne idézné boldogan, egy életen át a személyes üdv-
bizonyosság és az egyházban való otthonra találás szép vallomását: „Hi-
szem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok.” Ideje megtudnunk, 
hogy e sokat idézett mondatnak, az anyaszentegyházban biztos otthonra 
lelő ember hitvallásának első megfogalmazója az európa-szerte bujdosó, 
a földön állandó otthont alig ismerő Laski János: „vallom, hogy ennek a 
gyülekezetnek én magam is tagja vagyok”.

ezért nem véletlen, hanem gondviselésszerűen rendeltetett az, hogy 
e könyv szerzője maga is örök peregrinus. Mi több: szinte ugyanazokon 
az európai helyszíneken buzgólkodik, ugyanannak a kálvini reformáció-
nak a szolgálatában, mint ötödfélszáz évvel korábbi névrokona. s ahogy 
Laski János úgy volt humanista, hogy nem tévesztette meg a humaniz-
mus „kozmopolitizmusa”, úgy Hermán M. János is az ökumené teológusa, 
az ökumenizus „multikulturális” seszínűsége nélkül. aki a Földön csak 



átmeneti, de Krisztus seregében biztos otthonra lelt, az úgy tud járni az 
európai tereken Bukarest és London, az erdélyi Mezőség és a hollandiai 
Frízföld között, hogy a reábízottakat otthon a hazában, akár Újősben, akár 
ouwsterhauleban, akár nagyváradon, akár zwolléban a közös krisztusi 
cél felé igazgassa.

szívesen alkalmazom nagy Barna professzor szenczi Molnár albert-
ről szóló szép metaforáját e könyv mindkét Jánosára, a szerzőre is, tárgyá-
ra is:

„olyan vándormadár, akinek hazai ritmusra dobog a szíve”.

Juhász Tamás
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1.  
a LenGYeL eGYHáz  

És TársaDaLoM  
a 16. százaD eLsŐ FeLÉBen

ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS

Lengyelhon a 15–16. század fordulóján erős és virágzó államként 
jellemezhető. egy viszonylag rövid korszaktól eltekintve a lengyel nagy-
hatalom a szomszédos országok zilált állapotához képest mindvégig stabil 
maradt, és európa népei úgy tekintettek Lengyelországra, mint a nyugat 
határterületére.1

a korabeli Lengyelország térképén Gdańsktól (Danzig) elindulva a 
Memel folyó mentén, vityebszken keresztül szmolenszkig követhetjük a 
határvonalat északon. csernyigov városától déli irányt követ, majd kele-
ti irányban a Donyecig, onnan pedig a Dnyeper mentén Kerszonig húzó-
dott a határ, vagyis a Fekete-tengerig. Moldva, Bukovina és Galícia ekkor 
lengyel fennhatóság alá tartozott. a továbbiakban – erdélyből nézve – „a 
Kárpátok külső vonulata képezte a lengyel határt, és Teschentől Glogaun 
át kanyargott a határvonal északra, vissza Danckáig”.2

János albert király (1492–1501, aki II. Ulászló magyar király öccse) 
uralkodásának idején az ország lakossága hét és fél millió feletti, területe 
pedig kb. 282 ezer négyzetkilométer nagyságú volt.3 (Lengyelország terü-
lete ma 312 677 négyzetkilométer, összlakossága pedig közel 40 milliót 
tesz ki.) az ország területe Iv. Kázmér (1447–1492) alatt növekedett meg 
azáltal, hogy hadjáratokban véglegesen megtörték a poroszországi német 
lovagrend hatalmát és bekebelezték nyugat-Poroszországot. a poroszok 
státusát a második, 1466-os toruni békekötésben szabályozták. a 300 
ezer lakost számláló nyugat-Poroszország kénytelen volt elismerni a len-
gyel fennhatóságot, és az elfogadható kiegyezés tényét 1525-ben rögzítet-
ték a königsbergi szerződésben. Miután albrecht herceg, a missziós teuton 
lovagrend utolsó poroszországi nagymestere, 1523 nyarán nyíltan is a re-
formációhoz csatlakozott, Kelet-Poroszország európa első olyan országá-
vá lett, ahol a lutheri reformációt állami vallásként vezették be.4
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a XIv. században, az ukrán fejedelemségek területeit meghódító len-
gyel politika eredményeképpen, a keleti országrészen túli Litvániát is sike-
rült a birodalomhoz fűzni.

Litvánia 1384 óta került perszonálunióba Lengyelországgal, azáltal, 
hogy Jagello litván nagyfejedelem megkeresztelkedett és feleségül vette 
nagy Lajos kisebbik lányát, Hedviget. Litvánia függetlensége érdekében 
többször is tört ki felkelés, de a dinasztikus családi kapcsolatok győztek. 
a Lublini Unió (1569) következtében a szinte kétmilliónyi lakost számláló 
Litvánia elvesztette azt a különállást, amelyet a perszonálunióban élve-
zett. ettől kezdve föderatív viszony létezett a két állam között.5 az ország 
hivatalos nyelve a rutén volt. Mikolaj radziwill litván nagyherceg szintén 
a reformációhoz csatlakozott. nevéhez fűződik az első teljes, 1563-ban 
megjelent lengyel nyelvű bibliafordítás kiadása.

Földrajzilag a lengyel anyaország két nagy területi egységből állott. 
Északon volt nagy-Lengyelország, amelyhez hozzátartozott a Kujaviai és 
a Mazoviai hercegség; délen terült el Kis-Lengyelország. a területi kor-
mányzati egységeket vajdaságoknak vagy palatinátusoknak hívták, kivé-
ve ermland egyházi fejedelemségét nyugat-Poroszországban. a 16. század 
első felében harmincöt vajdaság volt Lengyelországban, amelyek közül 
sieradz rangban a hetedik volt. ezt azért emeljük ki, mert idekapcsolódik 
Johannes á Lasco családjának szolgálata. említést érdemel a szepesség 
tizenhárom német jellegű (cipszer) városa, amelyeket zsigmond (1387–
1437) magyar király és német császár zálogosított el Lengyelországnak 
1412-ben 37 ezer cseh garasért.6 ez a helyzet 1772-ig, Lengyelország első 
felosztásáig állott fenn, amikor is a szepességi városokat visszacsatolták.

A NEMESSÉG SZEREPE AZ ORSZÁG KORMÁNYZÁSÁBAN

a lengyel országgyűlés az ország területi egységeinek nemesi képvi-
selőiből állott és kétkamarás rendszere volt: a kisnemesekből (slahta) álló 
szejm és a mágnásokból álló szenátus. Törvényhozás esetén a nemesség 
az országgyűléseken élhetett vétójogával.

a király és a nemesség szinte állandó harcot folytatott a hatalomért. 
az ún. „pacta conventa” alapján a nemesség szüntelenül nyomást gyako-
rolt a királyra. a „pacta conventa” volt ugyanis Lengyelország királyának 
ünnepélyes kötelességvállalása a koronázás előtt; lényege, hogy a király 
esküjének esetleges be nem tartása az alattvalókat feloldja hűségesküjük 
alól. ezt a gyakorlatot 1386-ban az első krakkói privilégiumban szentesí-
tették, Jagello Ulászló trónralépése előtt.

Tartományi gyűléseiken a nemesek maguk választották törvény-
kezési tisztségviselőiket. Háború idején hadi felkelést csak akkor lehetett 
kihirdetni, ha az országrészek gyűlései (szejmiki) ebbe beleegyeztek. Jog-
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erős ítélet nélkül nemes embert nem lehetett bebörtönözni, és vagyonát 
sem lehetett elkobozni. a nemesek az országnak adót nem fizettek, csak 
a törvénykezés alkalmával voltak kötelesek két garas fizetésére. a nemesi 
érdekek törvénybe foglalása sándor király (1501–1506) uralkodása idején 
tetőzött a radomi alkotmányban, amely kimondta a szenátus és a szejm 
egyenjogúságát és a „nihil novi” (semmi újat nélkülünk) törvényt.7

a 15. századtól kezdve a lengyelországi klérus elérte azt, hogy a nemes-
ség egyházi tizedet fizessen. ezt a kötelességet a nemesség ellenkezve telje-
sítette, s emiatt az egyház és a nemesség között is állandó volt a feszültség.8

Már korábban is viszály forrását képezte a püspökségek birtokszer-
zése, birtokaik ugyanis nagyobbak voltak, mint a nemességé összesen. a 
püspökök fennhatósága alá tartozó területeken élt az ország lakosságának 
nagyobbik része, s ezáltal az ország bevételének legalább a fele a papság 
jövedelmét gyarapította.9

Lengyelország kincstári helyzetére a 16. század végéig az állandó 
pénzügyi gond a jellemző. emellett nehézséget jelentett az állandó hadse-
reg hiánya is. (Kivételt képez Báthory István – 1578–1586 – uralkodásának 
ideje.) Háború esetén a hadgyűjtés és a vezérlés a vajdák feladata volt, akik 
békeidőben az igazságszolgáltatást és tartományaik közigazgatását irá-
nyították. csak I. zsigmond fia, zsigmond ágost (1548–1572) uralkodása 
alatt lehetett keresztülvinni a törvényhozásban azt, hogy a korona jöve-
delmének egy részét állandó sereg tartására fordítsák.

azt, hogy a nemesi felkelés nem volt megbízható, I. zsigmond több-
ször is tapasztalhatta. Így például 1536-ban, amikor a nemesek lóra ülnek 
ugyan a moldvai vajda ellen, de csak a baromfik vérét ontják (ezért nevezik 
ezt az expedíciót a tyúkok háborújának). Tulajdonképpen a török veszede-
lem miatt kellett volna szövetségben lenniük a moldvai uralkodókkal, vagy 
legalábbis érdekükben állott volna a törökök távoltartása Moldva határai-
tól. Jan Tarnowski gróf vezetésével a lengyel hadak 1531-ben még képesek 
voltak nagyszabású hadműveletek indítására a délkeleti végek vidékén.10

I. zsigmond (1506–1548, stary vagyis Öreg), aki Iv. Kázmér ötödik fia 
volt, személyes tekintélyével igyekezett pótolni az alkotmány hiányait, és jó 
példával járt elöl az állami hadsereg alapjának megvetésében. Uralkodása 
folyamán általános elismerésnek örvendett, és a néppel is kíméletesebben 
bánt, mint sándor nevű testvére, akinek alkalmatlansága miatt a nép így 
imádkozott: „Mindenható Isten, mi üdvöt kívánunk sándor királynak, és 
arra kérünk, hogy vedd őt magadhoz és küldjél nekünk egy szabadítót”.11

az utókor véleménye szerint I. zsigmond kiegyensúlyozott politikát 
folytatott. Élete vége felé, miután a protestantizmus eléggé elterjedt az or-
szágban, külföldön az a hír járta, hogy a király is kezd odafigyelni a reformá-
ció tanítására. Döntő lépésre azonban nem szánta el magát, és – amint látni 
fogjuk – évtizedeken keresztül visszafogta az egyház reformálását. Luther-
nek elismerő véleménye volt a lengyel királyról, amikor 1539-ben egymás-
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hoz hasonlította az európai uralkodókat. azt mondta, hogy ritkává lettek az 
olyan „kegyes, bölcs és nagybátorságú fejedelmek”, mint I. zsigmond.12

az országgyűlések tiltó határozatai ellenére a lengyel nemesség egy 
része már kezdetben reformációpárti volt. az egyháztörténeti kézikönyvek-
ben többször is találkozunk azzal a leegyszerűsítő érveléssel, hogy a lengyel 
nemesség számára Isten Igéjének tiszta hirdetése helyett sokkal fontosabb 
volt a tizedfizetés és az egyházi jurisdictio eltörlése. a császári küldöttek 
1551-ben azt jelentették a lengyel udvarból, hogy nem is annyira vallási 
szükségből szimpatizál a lengyel nemesség a reformációval, mint inkább a 
papság hatalma által kiváltott dacból.13 arról azonban hallgattak, hogy egy 
évvel korábban az országgyűlésen a nemesség arra is hajlandó lett volna, 
hogy az evangéliumra alapozott követeléseik (két szín alatti úrvacsora, cö-
libátus alóli felmentés stb.) teljesítése fejében továbbra is fizesse a tizedet.

A JOGVÉDELMET NÉLKÜLÖZŐ RÉTEG

a jelzett korszakban Lengyelország összlakosságának négyötöde 
mezőgazdasággal foglalkozott. emellett az ipar és a kereskedelem fejlődé-
sének is kedveztek a vízrajzi adottságok. az agrártermelés és az ipar között 
azonban nem valósulhatott meg gazdasági kiegyenlítődés, mert a hagyo-
mányos szervezetű kézműves céheket gyöngítette a nyugati importcikkek 
behozatala. Másrészt a földbirtokos nemesség kizárólagosan uralta az ag-
rártermékek külföldi eladását.14

a paraszti réteget illetően a lengyel országgyűlés 1520-ban és 1538-
ban megerősítette azt a korábbi 1495-ös törvényt, amely a jobbágyoknak 
(kmetonok) megtiltotta a szabad költözést és a földtulajdonszerzést. Ugyan-
ez a törvény írta elő a robotkötelezettséget. ennek ismeretében nem kétsé-
ges, hogy a lengyel jobbágyság körében is miért talált befogadásra a Münzer 
Tamás vezette németországi parasztfelkelés anabaptista-anarchista ideo-
lógiája.15 európában gyorsan terjedt az a gondolat, amely a német paraszt-
háború egyik követelése volt, hogy vessék el a római jogon alapuló polgári 
törvényeket és helyette mózesi törvényekkel kormányozzanak.

Lengyelországban főleg a pap stanislaw orzechowski polemizált a pa-
rasztprófétákkal, és tőle származik az anabaptista rajongók „schwärmer” 
ragadványnevének a körülírása. szerinte „olyan nép ez, amely méheket 
hordoz a sapkájában”.16 a királyi titkárt, andreas Fritz Modrzewskit bízták 
meg azzal, hogy németországban tájékozódjon az ellenük foganatosítandó 
intézkedésekről. erről ő egy 1536. június 20-án kelt levelében tesz említést 
Johannes á Lascónak: „a tartomány grófja sokakat elfogatott az anabap-
tisták közül, és valószínűleg főbenjáró büntetéssel sújtja őket, mert nem 
szokása a fejedelemnek, hogy megkímélje a foglyait”.17
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Modrzewski, aki jogász volt, az országgyűlés tagjaival ellentétben po-
litikai reformokat sürgetett.18 Írásaiban a lengyelországi parasztság helyze-
tének bírálatát olvashatjuk. Makkai László, aki Meliusz és Modrzewski kál-
vinista fogantatású társadalomkritikáját hasonlítja össze, elemzi a lengyel 
jogász érvelését, aki kétségbe vonta az elődök által hozott ősi törvények 
alkalmasságát. a nemesi közvéleménnyel szembeszállva, nem hiszi, hogy 
az isteni törvénynek megfelelő törvényeket tudna hozni az országgyűlés. 
Modrzewski két konkrét törvény elleni szívós küzdelmében hangoztatja ezt 
újra meg újra. az egyik a gyilkosság pénzzel történő megváltása volt, ami 
még a prefeudális vérdíjra megy vissza; a feudalizmusban úgy működött, 
hogy ha nemes nemest ölt meg, a sértő fél 120 márkát fizetett, ha parasz-
tot, 10 márkát, míg ha paraszt nemest, halállal bűnhődött. Modrzewski két 
vonatkozásban is támadta a törvényt: egyrészt mint az általános közbiz-
tonság veszélyeztetőjét, másrészt mint a parasztok állati sorba való taszí-
tását és az úri önkénynek való kiszolgáltatását. a másik törvény a városi 
polgároknak a városukon kívüli föld vásárlását tiltotta meg, illetve az ilyen, 
már megvásárolt földek visszaadását írta elő, amiben Modrzewski a tulaj-
donjogot ért sérelmet, sőt egyenesen a rablást látta. a negyvenes években 
egy sor latin oratioban fordult ellenük, de hiába. a törvények védői részben 
azok ősi voltára, részben a nemesség törvényhozó jogára hivatkoztak.19

Makkai figyelme kiterjed e korszak lengyel és magyar irodalmának 
apokaliptikus hangulatára. a lengyelekben kialakul az az egyöntetű véle-
mény, hogy a nép vétkei miatt Magyarországon már elkezdődött a végíté-
let. Idézi Modrzewski népéhez intézett prófétai sodrású figyelmeztetését: 
„Mivel Magyarország bűnei úgyszólván árvízzé növekedtek, ezért győze-
tett le, és jobb részét ezért foglalta el az ellenség… Hát nem látjuk, hogy 
Isten a török által bünteti népe bűneit, amelyeket ha mi magunk nem bün-
tetünk, eljő a török, az élő Istennek szolgája… s nem másként büntet meg 
minket (ó borzalom tölt el, ezt kimondván), mint ahogyan szomszédainkat, 
a magyarokat büntette?”20

Modrzewski kétségtelenül a magyarországi események, vagyis 1514 
és 1526 következményeire gondolt, és bizonyára a török előnyomulás mi-
atti aggodalmának adott hangot, hiszen belső udvari emberként tisztában 
volt a lengyel honvédelem gyöngeségeivel.

az ország zömét kitevő parasztság sorsának meg nem oldása egész 
európában, s így Lengyelországban is hátravetette a reformáció ügyét. 
richard Friedenthal véleménye szerint a reformáció lendülete azóta „kis-
állami és kisvárosi” üggyé szelídült.21 ez az álláspont azonban vitatható.

st. Kot és e. Kneifel egyaránt megállapítja azt, hogy Lengyelország-
ban a paraszti réteg minimálisan, a polgárság pedig – kivéve a németorszá-
gi reformáció vonzásában élő lengyelországi német városok polgárságát 
– csak részben vált a reformáció tanításának elfogadójává. Mindezekben 
nemcsak az játszott szerepet, hogy a lengyel nemesek egyénileg karolták 
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fel a reformáció ügyét, hanem az is, hogy a korabeli iskolázott lengyel réteg 
nem tett eleget azon feladatának, hogy a néphez anyanyelvén juttassa el a 
szentírás üzenetét.22

AZ EGYHÁZ HATALMI HELYZETÉNEK  
FOLYTONOSSÁGA A 16. SZÁZADBAN

a lengyelországi római katolikus egyház 16. századi hatalmi hely-
zetének kevés károsodással történő megőrzését semmiképpen nem iga-
zolnám a holland Bouwmeester megállapításával, miszerint „a lengyelek 
szívesen és egy olyan bensőséges szláv kegyességgel vetették alá magukat 
az egyház vezetésének, amelyet az alázatosság jellemez és nem a kritikai 
vizsgálódás”.23 azzal sem tudok egyetérteni, hogy mivel a németeket nem 
szerették a lengyelek, s ezért a lutheranizmust is csak német „kis hitként” 
emlegették, úgy ez a megvetés magával hozta volna a reformáció eluta-
sítását.24 Lehet, hogy bizonyos vonatkozásban a bizánci ortodox keresz-
ténység a keleti részeken korántsem jelentett olyan veszélyt a katolikus 
egyházra nézve, mint a nyugati reformáció, de ez akkor sem igazolná az 
egyik lengyel történész állítását, azt, hogy a lutheranizmus nem más, 
mint „a vallásos német kultúra kifejezése”.25

az alábbiakban néhány olyan tényezőt említünk, amely kedvezően 
hatott a középkori egyház fennmaradására.

1. a lengyel államegyház intézményei a századok folyamán nem 
pusztultak el, nem kerültek idegen hatalom kezébe, és a szekularizáció is 
csak Kelet-Poroszországot érintette. a 16. század folyamán a politikai ha-
talom folytonos volt, és az országgyűlési törvények a vallásügyi kérdések-
ben előnyösek voltak az egyház számára (abban az évszázadban a három 
részre szakadt Magyarországot olykor három külföldi hatalom igazgatta).26

2. a többnemzetiségű lengyel állam több vallású is lévén, vitás kér-
désekben hozzászokott a kompromisszumos megoldások gyakorlatához. 
Litvániában még a 16. században is meg nem keresztelt pogányok, görög-
keletiek és római katolikusok éltek. a 9. századtól kezdve nagy számban 
jöttek az országba zsidók, az ország délkeleti vidékén pedig mohamedánok 
is laktak. a königsbergi lutheránus hercegség létrejötte bizonyítja, hogy az 
egyház is képes volt egy bizonyos fajta türelem tanúsítására. Úgy is lehet-
ne fogalmazni, hogy az egyház azért, hogy a királyban továbbra is protek-
torát élvezhesse, elnézte azt, hogy Kelet-Poroszország lutheránussá legyen 
hűbérességének vállalása fejében, amely állami érdek volt.

3. a lengyel egyház aktív részvétele a tridenti zsinat ülésein (1545–
1548, 1551–1552, 1562–1563) azt mutatja, hogy keresték a megújulást és 
törekedtek az egyház tekintélyének a helyreállítására. az ellenreformáci-
ót egy jól képzett teológus, stanislaw Hosius szervezte meg, aki 1549-től 
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kulmi, majd 1551-től ermlandi püspök, 1561-től pedig kardinális. Írásai-
val, morális tartásával és szervezőképességével igyekezett rendet teremte-
ni egyházában. Már a kortársai is így nevezték: „columna ecclesiae”.

4. a lengyel egyházi és állami vezetésben teret kapott az a gondolat, 
hogy az eretnekeket szelíden, azaz erőszakmentesen kell visszatéríteni az 
egyház kebelébe. ezt maga v. Pius pápa (1566–1572) is „bölcs tervnek” tar-
totta a lengyel királyhoz 1566-ban intézett válaszlevelében, mintegy meg-
ismételve III. Gyula pápa erre vonatkozó 1550-es jóváhagyását.27 röviddel 
megjelenése után a jezsuita rend 1572-től kezdve hatvan új kollégium fel-
állítását tudta elérni.28

5. a lengyel reformáció vezéregyénisége, Johannes á Lasco, későn, 
betegen és csak igen rövid ideig (1556 végétől 1560 január elejéig) állha-
tott az országos reformáció szolgálatának élén. Halála után kiváló szemé-
lyek képviselték a reformáció ügyét, de hiányzott a hozzá hasonló szerve-
zőképességű teológus. az egység munkálása a lutheránusok, kálvinisták 
és cseh testvérek egyháza között az antitrinitáriusokkal való küzdelem 
közepette történt, s emiatt az 1570-es sandomiri Unió túl későn jött létre.

a fenti öt gondolat mellé érdemes lenne pontról pontra feltárni azt, 
hogy a reformáció szentírásra alapozott tanításával való szembesülés 
nyomán a római katolikus egyház miképpen igyekezett emelni a klérus 
képzési színvonalát a tridenti zsinat (1542–1563) szellemében. nem lenne 
érdektelen az sem, hogy megvizsgáljuk: 1529-től kezdve az egyházmegyék 
(diocezisek) zsinatain miképpen vélekedtek a hitigazságok, a polemikai 
irodalom és az istentiszteleti élet (mise, sákramentumok, exkommuniká-
ció, purgatórium stb.) dolgában. ez azonban meghaladja célkitűzésünket.

B. stasiewski egyháztörténész egy 30 évvel ezelőtti szintézisében 
azt állapította meg, hogy a lengyel nép hithűsége mellett a katolikus egy-
ház megújulásra való képessége volt az, amely végül is azt eredményezte, 
hogy a reformáció Lengyelországban csak átmeneti jellegűvé váljon.29

G. schramm az átmentett katolikus egyházi rend fennmaradásának 
biztosítékait kutatva szintén kettős magyarázatot nyújt. a klérus és az 
egyház főpapjai a 16. század elején Lengyelországban sem voltak kevésbé 
elvilágiasodottabbak, mint bármely európai országban. schramm szerint 
hatalmukat csehország, Magyarország, skócia, Franciaország és Hollan-
dia egyházaihoz képest azért tudták megőrizni, mert az ország jelentős 
részének voltak a birtokos urai, és azért is, mivel a király hatalmi jogköre 
annyira meg volt gyöngítve, hogy nem hívhatta ki maga ellen a protestáns 
érzelmű nemesek haragját.30

Míg stasiewski a lelki-teológiai síkra helyezi a hangsúlyt, addig 
schramm a gazdasági-jogi összefüggés fontosságára mutat rá az egyház 
hatalmának folytonosságát illetően. egyértelművé válik, hogy a trón és 
az oltár egybefonódó autoritása a 16. század második felében magával 
hozta a lengyelországi római katolikus egyház lényegében erőszakmentes 
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helyreállítását. egybehangzó következtetések mutatnak rá, hogy a res-
taurációs folyamatra kedvezően hatott az a mód, ahogyan a király és az 
országgyűlés a korabeli törvényesség keretein belül döntött az egyházat 
érintő változások sodrának szabályozásáról, nem sértve meg így a jogi be-
állítottságú hagyományos gondolkodást.

a nemesi gondolkodás általában megkérdőjelezte a lutheri egyházi 
rendet, mivel itt az államhatalom fontosabbá vált, mint a középkori egy-
házban. Igaz lenne vajon, hogy a protestáns nemesség azért égettette vol-
na el az erdélyben is megfordult Francesco stancaro 1552-es könyvének 
(Canones reformationis ecclesiarum Polonicarum) példányait, mert abban 
az állam intézményéről túl kezdvezően nyilatkozott?

az is fennmaradt a korleírásokban, hogy az egyszerű lengyel neme-
sek a hit dolgában csak azt mondogatták, hogy „papistiae non sumus”, 
miközben a legalkalmasabb egyházi struktúra létrejöttére vártak a 16. 
század közepén. e. W. zeeden észrevétele szerint mind Lengyelországban, 
mind Litvániában a katolikus regeneráció, de a protestantizmus fellendü-
lése is II. zsigmond ágost uralkodásának idejére (1548–1572) esik.31

EGYHÁZVÉDŐ ÉS AZ EGYHÁZ BÍRÁLATÁT  
KIVÁLTÓ JOGI INTÉZKEDÉSEK

a már említett Iv. Kázmér uralkodása idején (1447–1492) a lengyel 
korona előjogává vált a megüresedett püspöki székek betöltésekor a jelöl-
tek állítása. ez aztán nemcsak simoniához vezetett, hanem többek között 
ahhoz a sajnálatos tényhez is, hogy olykor érdemtelen és tanulatlan sze-
mélyek töltöttek be jelentős hivatalokat. I. zsigmond második neje (első fe-
lesége szapolyai Borbála volt, szapolyai János erdélyi vajda és magyar ki-
rály testvére, aki 1518-ban halt meg), az olasz Bona sforza királyné sokszor 
avatkozott be ezekbe a küzdelmekbe, amelyek visszatetszést keltettek.32

Magasabb egyházi méltóság viselését egy 1505-ös törvény tiltotta 
meg a nem nemesi származásúaknak. ezt a rendelkezést a református 
történetíró, Krasinski gróf rendkívül illetlennek és önzőnek minősítette. 
a Leczyca városában tartott 1523-as zsinat alkalmával ezt a törvényt 
még inkább pontosították: azután csak nemesi származású lehetett püs-
pök, ha pedig már valaki püspök volt, akkor nem haladhatott tovább a 
hierarchiában, mivelhogy nem volt nemes. végül is ezt az egyház kebelén 
belüli diszkrimináló rendeletet nem vették komolyan. Püspökségenként 
négy birtokot tartottak fenn, amelyeket világi pályán tevékenykedő, de 
tanult férfiak számára adományozhattak.33 Figyelemre méltó az 1510-es 
piotrkowi zsinat határozata, amelyben a püspökök és a klérus mohósága 
ellen hoztak rendelkezést. Kimondták, hogy az egyházi jövedelmek keze-
lését jogi tudással rendelkező személyekre kell bízni, s azt is törvénybe 
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foglalták, hogy a parókiákra kizárólag tanult és kegyes lelkészek neveztes-
senek ki. Feltűnő, hogy már ekkor olyan törvényt hoztak, hogy a papok a 
parókiákon senki olyan személynek ne adjanak szállást, aki tévtanítással 
gyanúsítható.

az 1505-ös esztendővel kezdődően az országgyűléseken szüntelenül 
visszatérő követelés volt, hogy csakis a hit dolgára vonatkozó kérdésekkel 
foglalkozzon a klérus, egyebeket pedig a világi törvényszékeken intézzenek.

I. zsigmond csak 1543-ban tudta elérni az egyházi és világ törvény-
kezés területeinek szétválasztását és elhatárolását.34

említettük már, hogy ez volt a nemesség egyháztól való elidegenedé-
sének egyik fő oka, de a népi nyomással is annyira számolniuk kellett, hogy 
ennek az egyházi törvénykezésnek a teljes megszüntetésére gondoltak.35 
az országgyűlés belátta és nyílt titok volt, hogy az egyházi kiközösítés (ex-
kommunikáció) végső fegyvere, vagyis a kiátkozás teljesen hatástalan a 
politikai jog alkalmazása nélkül. viszont a klérus befolyására I. zsigmond 
1516-ban olyan rendeletet bocsátott ki, hogy magukat a kapitányokat is 
átokkal sújthatták, ha azok nem segédkeztek az egyházi törvényszékeken 
hozott ítéletek végrehajtásában.

állandó viszály forrását képezte a decima fizetéséből származó ösz-
szeg felhasználása. az egyháziaknak három alkalommal is sikerült eluta-
sítaniuk (1525-, 1527- és 1529-ben) az országgyűlés azon kérését, hogy 
mérjék fel a tizedek bevételéből eredő jövedelmeket, és ennek egytizedét 
fizessék be az állami pénztárba.36

a legkorábbi, kimondottan reformációellenes intézkedés 1520. júli-
us 24-én kelt, amikor Torún városában I. zsigmond ediktumot bocsátott ki 
egy ágoston-rendi, Luther Márton nevű szerzetes könyveinek behozatala, 
eladása és olvasása ellen. Mindezt vagyonelkobzás és az országból való 
kiutasítás terhe alatt tiltotta meg. ezt a rendeletet 1522-ben, 1523-ban és 
1540-ben újonnan megerősítette, sőt, a vétkeseknek már a halálbüntetést 
helyezte kilátásba.37

Janusz Tazbir lengyel kutató összesítőjében kb. 30 krakkói eretnek-
perről tud, amelyeknek egyike sem végződött halálbüntetéssel, csupán 
házkutatással és a bűnösök figyelmeztetésével. erről szólva írt levelet 
X. Leo pápához 1524-ben a királyi titkár, és triumfáló hangon jelentette, 
hogy Krakkót megtisztították a „lutheri ragálytól”.38

amikor azonban a lengyelországi német városok lakossága tömege-
sen csatlakozott a lutheri reformációhoz, Poznanban inkvizíciós bizottsá-
got állítottak fel 1524-ben, és Mazovia hercege is halálbüntetéssel fenye-
gető ediktumban tiltotta az eretnekséget. a mazoviai nemesség körében a 
későbbiekben sem terjedt el a reformáció.

Gdansk városa 1526 tavaszán véres események színhelyévé vált. 
Miután a király hadserege csellel elfoglalta a várost, az evangélikus párt 
tizenhárom vezetőjét felakasztották, és a papokat bebörtönözték.39 ezt a 
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szomorú történetet mind a mai napig számon tartja az emlékezés. Jordt 
Jörgensen, aki szintén ír a mártírokról, a Johannes á Lascóról szóló kuta-
tása alkalmával felfedezte, hogy 1526. július 1-jén á Lasco azt jegyzi meg 
egy Bonifatius amerbach-hoz intézett, Gnieznóban kelt levelében, hogy 
valószínűleg nem a király személyes parancsára történt az akasztás.

a kortársak és H. Dalton véleménye szerint ebben az ügyben az el-
lentmondás a király ígéretének be nem tartásából ered.40 Fennmaradt an-
nak a leírása is, hogy amikor albrecht herceg néhány nap múlva a király 
lába elé borult Marienburgban, a hat lengyel lelkész életéért könyörögve, 
I. zsigmond megkegyelmezett nekik, Gdanskban azonban visszaállíttatta 
a régi egyház rendjét, és újra elrendelte a misék tartását. a lelkészek pedig 
még két évig voltak börtönben.41 Mindez arra is szolgált, hogy elrettentő 
példát statuáljon a németországi hitújítás követőinek.

Bizonyára a beszivárgó anabaptisták is veszélyt jelenthettek, mert 
1535. szeptember 27-én a király egy Krakkóban kelt rendelettel ezeknek 
az úgynevezett „kegyetlen embereknek” nemcsak a városokba és falvakba 
való befogadását tiltotta meg, hanem még arra is volt gondja, hogy se vi-
zet, se tüzet ne adjon nekik senki.42

a lutheri eretnekség elterjedésének megelőzésére azt gondolták 
ki, hogy a király akadályozza meg a protestáns egyetemekre irányuló 
peregrinációt. Így is történt. 1534-ben és 1540-ben a király megtiltotta a 
wittenbergi és más egyetemek látogatását. Ugyancsak 1540-ben kelt tör-
vénnyel biztosította az inkvizíció tevékenységét.

ettől kezdve azonban alábbhagyott a reformáció törvényerejű ren-
deletekkel való tiltása, és a király 1546-ban még akkor is ellentmondott a 
lutheránusok ellen újabb rendeleteket követelő püspököknek, amikor azok 
Isten haragjának maga ellen való kihívásával fenyegették.

végül is I. zsigmond uralkodásának utolsó évében tört fel elemi erő-
vel a nemesség azon kívánsága, hogy az 1547-es piotrkowi országgyűlés 
végzésének első cikkelyében biztosítsák a tiszta evangélium szabadon 
való prédikálását.43

a fenti országgyűlési végzések, királyi ediktumok és zsinati rende-
letek részben hitelesen tükrözik azokat a nehézségeket, amelyekkel a 16. 
század első felében küzdött a lengyel egyház. a király és főpapjai a meg-
oldások keresésére már 1523-ban egyetemes zsinatot szerettek volna ösz-
szehívni, de amilyen gyorsan támadtak hívei ennek a gondolatnak, ép-
pen olyan gyorsan oszlott is el a kivitelezésre való hajlam. rómában úgy 
gondolták, hogy ezáltal egy öntudatos nemzeti egyház jönne létre, amely 
kevésbé engedelmeskedne a pápai kúriának.44 a politikusan érvelő pro-
testáns nemesség pedig arra várt, hogy egy nemzeti zsinat alkalmával a 
teljes országos egyházban mondják ki a reformáció bevezetését.
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A KERESZTYÉN HUMANIZMUS SZELLEMÉNEK TÉRHÓDÍTÁSA

a Jagellók alatt a királyi kancellária fontos helyein középnemesi és 
polgári származású humanistákat találunk, országosan pedig a nemesség 
és a polgárság is erős érdeklődést tanúsít a humanista műveltség iránt.45 
Fiaik a közelebb fekvő bécsi egyetemet látogatják, vagy a krakkóit, mivel 
a távoli olasz egyetemekre való járás igen sokba került. a humanista ér-
deklődés középpontjában a klasszikus irodalom iránti vonzódás állott. az 
arisztotelizmust túlhaladottnak tartották, és a neoplatonikus irányzat 
híveiként megvetették a skolasztikát. Figyelmük a mindennapi élet kérdé-
seire is kiterjedt.

a fiatal János alberthez írott Tanácsok gondolatvilága arra mutat 
rá, hogy a humanisták a társadalom jobbításának lehetőségét keresték. 
Kallimachos szellemében, a központosítás jegyében fogant tanácsokat46 
adnak az uralkodónak: a király alakítson titkos tanácsot, növelje az ud-
vari katonaságot, gyarapítsa a kincstár bevételeit, saját maga töltse be és 
ellenőrizze a hivatalokat; el kell törölni a sztároszták életfogytiglan tartó 
méltóságát, a nemeseket rá kell kényszeríteni a városokba való betelepe-
désre, a szegényeket védeni kell a gazdagokkal szemben, és meg kell be-
csülni a polgárokat.

a Tanácsoknak ebben a kötetében (szerzője ismeretlen), mely kétség-
telenül a 15. század végi lengyel politikai gondolkodás szellemében íródott, 
a szerző nyílt kérdésekre kínálja a választ. a krakkói egyetemen a század 
végén már bevezetik a földrajz oktatását, és – a csillagászat és a matema-
tika mellett – több természettudományi diszciplína is szóhoz jut. Költők és 
tudósok kelnek útra, hogy immáron személyesen tanulmányozhassák az 
építészetet, valamint a természet és a távoli országok jellegzetességeit.47

neves vándorhumanisták, úgymint Konrad celtis, agricola (rudolf 
Baumann), Georgius Werner, Paulus crosnensis például a magyar–lengyel 
tudományos és irodalmi kapcsolatok történetében is jelentős szerepet töl-
tenek be. Útjaik során diplomáciai feladatokat is ellátnak.

Lengyelország, de főleg a krakkói egyetem humanistái közül számo-
san állottak levelezésben erasmusszal. ez később, főként Leonardus cox 
angol humanista 1518-as megjelenésével, a krakkói egyetemen valóságos 
erasmista kultuszt teremtett.48 Így a lengyel humanisták is a filozófus, 
nyelvész és szellemi reformátor erasmus békés reformista programját ka-
rolták fel. a kivitelezést azonban a királyoknak és az udvari méltóságok-
nak kellett volna végrehajtaniuk.

erasmus a dogmatikai kérdéseket kikerülve, a morális teológiát mű-
velte, és az egyházat nem a reformáció oldaláról támadta, hanem erkölcsi 
relativizmusával, kételkedésével és szubjektivizmusa segítségével bírálta. 
elveinek java részét cicerótól és senecától kölcsönözte.
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vitathatatlan tény, hogy a reneszánsz és a humanizmus nem kizáró-
lag a középkor elleni nyílt szellemi ellenállásból nőtt ki, és azt sem állíthat-
juk, hogy megjelenésével szétesett volna a középkori gondolkodási rendszer. 
De kétségtelenül szellemi áttörést hozott, hiszen a humanizmusnak köszön-
hetjük az értelem autoritásának elismerését, és azt is, hogy a jogtudomány-
ban a természeti jogot nem elégséges többé isteni jog alapján igazolni.49

említettük már az 1503-ban született andrzej Fritz Modrzewski ne-
vét, aki a krakkói egyetemen stanislaus Hosiusszal együtt szívta magá-
ba a humanizmus eszmevilágát. szenvedélyes és kimerítő jogi kutatások 
alapján bírálta a rendi állapotokat. a humanisták által annyira becsült 
„ratio” alapján az volt a meggyőződése, hogy az ismeret és a jobb tudás 
révén elkerülhetőek a hibák és romlások, s a közállapotokat meg lehet 
javítani. széles körű, színvonalas munkásságáért úgy emlegetik, mint a 
lengyel erasmust.50 Teológiai munkássága a keresztyén humanisták ti-
pikus állásfoglalását tükrözi. egyházi reformokat javasol, különösen az 
1546–1556 között írott műveiben. Kompromisszumos, irénikus, racio-
nális egyházszervezéssel szeretné megoldani a keresztyénség világában 
keletkezett feszültségeket. De a megigazulás tanát, az úrvacsorai kérdé-
seket és a papi házasságot illető magyarázatai miatt a katolikusoknak túl 
protestáns, a protestánsoknak fölöttébb katolikus, az ariánusoknak pe-
dig ugyancsak kálvinista.51 nem akar szakítani a középkori egyházzal, és 
1523-ban történt felszentelését követően csak 1560-ban házasodik meg. 
1530–1531-ben Philipp Melanchton előadásait hallgatja Wittenbergben, 
később, 1542-ben parókiát vállal, ahol szinte alig tartózkodik. a király őt 
nevezi ki 1552-ben annak a küldöttségnek az élére, amely a tridenti zsi-
naton képviseli Lengyelországot. nyíltan szimpatizál a reformációval, de 
megvárja, amíg az érsek 1558-ban megfosztja az akkori parókiája jövedel-
métől. Más, hasonló nézetű humanista lengyel püspökökkel barátságban 
marad 1572-ben bekövetkezett haláláig. a keresztyén egység lehetőségé-
ről sohasem mondott le.52

Hangsúlyoztuk már, hogy a lengyelországi reformáció bázisa a 
humanista műveltségű nemesség volt, de keresztyén humanistákként a 
klérus tagjai közül is sokan viszonyultak kritikusan az egyházhoz. Gon-
dolnunk kell a kolostorok világára is, mert fölöttük sem állt meg az idő. 
Lengyelországban a 16. században hatvan Domonkos-rendi, negyven 
ágoston-rendi, húsz Ferenc-rendi, tizenöt pálos rendi és tizenegy karmeli-
ta kolostor volt.53 e rendek köréből mind Lengyelországban, mind Magyar-
országon a ferencesek közül támadtak azok, akik a legkorábban csatlakoz-
tak a reformációhoz.54

Kezdetben a humanizmus és a reformáció úgymond kéz a kézben 
munkálkodott a klasszikus források feltárásában, az akadémiák és az iskolák 
tananyagának, módszertanának felfrissítésén. abban reménykedtek, hogy a 
filozófiai, a teológiai és az irodalmi megújulással párhuzamosan az egyház 



1. A lengyel egyház és társAdAlom A 16. százAd első felében 21

rendje elvilágiasodik: mindaz, ami az egyházi tradícióban és a hitvilágban 
irracionális – úgymint a csodalátás vagy a szentek kultusza –, ha lassan is, 
de idővel elhatol a nép tudatáig, hogy mindez irracionális, és majd eltűnik.55

Felismeréseik közvetítésében azonban nemcsak az volt a gátló ténye-
ző, hogy a reformátorokkal ellentétben a keresztyén humanisták nagy ré-
sze nem akart szakítani a régi egyházzal, hanem a felvilágosításnak útját 
állta a humanizmus által új létjogosultságot nyert latin nyelv „gúzsbakötő 
fölénye”. a humanisták részéről ugyanakkor még igazolásra várt az anya-
nyelv színvonalas kifejezésre való alkalmassága.56

a reformáció merészelte ennek a vállalását, de az erasmiánus tanítás-
hoz képest nem az anyanyelvűségben rejlett a lutheri reformáció átütő sike-
rének a biztosítéka. Míg erasmus a pietas és a sancta eruditio összekapcso-
lásával mindenáron a pax humana megőrzésére törekedett (még a törökök 
ellen is a jó magaviselet példáját ajánlotta védekezésül), addig Luther vele 
szemben a szentírás autoritását tartva döntőnek, a szentlélek belső meg-
világosító erejére hivatkozva mert szakítani rómával. erasmus szkepszise 
ellen azzal érvelt, hogy maga Isten törvénye a külső megvilágosító eszköz.57 
Luther 1519 márciusában még úgy ír erasmusról, mint aki „a mi ékessé-
günk és reménységünk”. ám 1524-ben kettőjük között elmérgesedett a vi-
szony, Luther ezt írja erasmusnak: „Ha úgy tetszik, maradj most már annak, 
aminek mindig is szerettél volna lenni: a mi tragédiánk csupasz szemlélőjé-
nek”.58 a szakítás erasmus részéről is 1524 szeptemberében következett be, 
amelynek a De libero arbitrio című mű a tanúsága. számunkra érdekes, hogy 
ugyanebben a hónapban írta a canterburyi érseknek a lengyelek számára 
dicsőséget jelentő mondatot, azt, hogy műveivel meghódította országukat: 
„Polonia mea est”.59 erasmus említett munkájának nagy volt a visszhangja. 
Jan Laski lengyel prímás unokaöccsét, Johannes á Lascót küldi erasmushoz, 
vII. Kelemen pápa írásban gratulál a könyvhöz, a francia és angol király, 
valamint v. Károly császár ajándékot küld a szerzőnek.60

erasmus a lengyel királlyal is levelezett, több művét ajánlotta előke-
lő lengyel főúrnak, és 1536-ban bekövetkezett haláláig élénk kapcsolatot 
tartott fenn a lengyelekkel. Követőinek és tisztelőinek a nevét oldalakon 
keresztül sorolhatnánk, mind a protestáns, mind a katolikus oldalon.61 
ennek a tábornak humanista tevékenysége nagymértékben meghatá-
rozta a lengyel gondolkodás irányultságait, s többek között hozzájárult az 
akkori időkben meghonosodott tolerancia gondolatának terjesztéséhez.62

Talán közel járunk az igazsághoz, ha a sziléziai helyzetet a lengyelor-
szágihoz hasonlítjuk erasmus műveinek olvasottságát illetően. Ugyanis egy 
tanulmányból kitűnik, hogy az egész 16. század folyamán Luther írásai mel-
lett erasmus és Melanchton művei voltak a legelterjedtebbek sziléziában.63

a reformátorok szinte valamennyien humanistaként indultak, és 
humanista képzettségüknek köszönhetően alaposan tanulmányozhatták 
a szentírást és a patrisztikát. az eléjük kerülő leírások alapján egy teljesen 
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más egyház képe tárult fel előttük. az evangélium mértéke szerinti egy-
házban nem a pápa, hanem Jézus Krisztus az egyház ura, ahol a klérus 
nem üzletel a bűnök bocsánatával, ahol senki sem akar meggazdagodni a 
relikviákkal való kereskedésből.64 De ez a felismerés önmagában még sen-
kit sem tesz reformátorrá.

vessünk tehát pillantást annak a belső küzdelemnek a magvára, 
amelynek megkerülésétől egyetlen reformátor sem mentesült. a kruciális 
momentum az, hogy a tiszta evangélium üzenete mit használ az egyház 
tagjai számára, illetve hogy a személyesen megragadott teológus miként 
viszonyuljon Isten Igéjének oldó és kötő szabadságához. vagyis: a felis-
merés és döntés kérdése erasmus és Luther között az 1Kor 6,12 értelme-
zése körül következett be. erasmus erre a páli idézetre hivatkozva írja a 
De libero arbitrióban, hogy jóllehet meg van engedve az igazság szólása, 
de ez nem mindenkinek, nem mindenütt és nem minden módon hasznos! 
ezt alkalmazza arra nézve is, hogy az evangéliumot az egész világnak és 
minden teremtménynek hirdetni kell; kitér a hirdetés felszólító parancsa 
elől s körülírja azt. Tehát a fenti szellemben gyengíti a felszólítást. ezt Lu-
ther azonnal észreveszi. ostobaságnak tartja, mondván, hogy az, aki így 
akarja tanítani az igazságot, az inkább arra figyel, hogy ne keltse fel sem a 
pápa, sem a császár, sem a püspök és a fejedelmek haragját. szerinte ezzel 
erasmus megmutatta, hogy számára a pax humana és a tranquillitas carnis 
sokkal fontosabbak, mint a hit, lelkiismeret, üdvösség, Isten Igéje, Krisztus 
tisztelete, vagy mint maga az Isten.65

az 1524–1525-ös esztendő tehát vízválasztó a humanista teológu-
sok és a hitvalló reformátorok között, akik másfajta felelősséggel és elköte-
lezettséggel viszonyultak az egyházhoz.

az Írás magyarázásának terén azonban továbbra is, évtizedeken 
keresztül érvényesült Melanchton humanista exegézisének módszere, 
amely abból állt, hogy cicero, agricola és erasmus retorikai szövegeit di-
alektikusan igyekezett összekötni a Luther által vallott evangéliumi igaz-
sággal. emiatt régi humanista barátai elidegenedtek tőle, mert nem értet-
tek egyet azzal, hogy Melanchton a humanizmust programszerűen akarta 
a reformáció szolgálatába állítani.

Melanchton kezdeti munkássága, különösen az 1521-ben megjelent 
Loci communes rerum theologicarum tükrözi azt, hogy a középkori hagyo-
mánnyal és reneszánsz humanizmussal ellentétben miben állt az ő saját-
ságosan evangéliumi humanizmusa. számára egyfelől az evangélium és 
az antik írók írásainak szintézise, másfelől pedig a reformáció gyakorlati 
eredményei egy saját ethosszal és etikával bíró művelődési mozgalmat je-
lentettek.66 annak az elfogadása azonban, hogy az egyértelmű és egyszerű 
igazság hordozója csakis a Biblia, részéről már a lipcsei disputa (1518. jú-
nius–július) idején elkezdődött. Melanchton gondolkodásában is a szabad 
akarat kérdésének a megvilágítása volt a döntő pillanat, amikor elfogadta 
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azt, hogy az ember a bűnbe merülése mélységében nem a saját maga ura. ez 
azonban válsággal járt, és németország tanítójának ezek voltak azok a bizo-
nyos 1522–1529 közötti kritikus évei.67 Miközben a római levelet magyaráz-
ta (1532), a tartalom és a forma, a jelen konkrétumai és az antik világ forma-
lizmusának összefüggéseire figyelt. De a metódusként szolgáló szempontok 
nem homályosították el a bűn, törvény és kegyelem, e három reformátori 
alapfogalmon belüli és közötti feszültség felmutatását. az 1535-ben meg-
jelent, átdolgozott Loci kötet pedig teljesen mássá lett, mint az első kiadás.

Melanchton 1518-tól tanított a wittenbergi egyetemen az 1560-as 
esztendőben bekövetkezett haláláig. az úgynevezett késői humanizmus 
fogalomköre is az ő nevéhez kapcsolódik. Különösen nagy érdeklődést 
tanúsított a lengyelországi reformáció iránt. Tanítványa volt anianus 
Burgonius, Johannes á Lasco fogadott fia, aki 1532-ben iratkozott be a 
wittenbergi egyetemre. Betegség miatt korán elhunyt, és Melanchton 
„Lengyelország eljövendő apostolát” siratta e rendkívül tehetséges teo-
lógusban.68 Modrzewski Wittenbergbe való irányítása is valószínűleg á 
Lascónak tudható. nem áll módunkban részletezni, hogy a 16. század első 
felében hány lengyel diák tanult protestáns egyetemeken, de a humaniz-
mus – s így a keresztény humanizmus – eszköztárát és lelkiségét a katoli-
kus egyetemeken is elsajátíthatták.

a reformáció egyéniségeinek életében az egyetemjárás meghozhat-
ta a humanista képzettséget, de a kegyelmes Isten megkereső szava és 
alkalmassá tétele vezette őket hitbeli döntésre, ahhoz a pillanathoz, ami-
kor „obiit humanista-natus est theologus”.69 erről azonban ritkán maradt 
fenn leírás az egyháztörténet számára.

a korabeli peregrináció részleges felmérése az alábbi adatokkal szol-
gál, de ezek a számok csak a teljes 16. századi németországi egyetemjárást 
ölelik fel:70 Wittenberg, Lipcse, Königsberg és Frankfurt am oder egyete-
mein több mint kétezer lengyel diák tanult, Heidelbergben 165, altdorfban 
170, Ingolstadtban 165, Freiburgban 100 diák, míg Dillingen, Würtzburg 
és Mainz katolikus egyetemeit 1564 után kevesen látogatták. a beiratko-
zottak számát illetően protestáns-katolikus vonatkozásban a megoszlás 
hat az egyhez, és ismételten jelezzük: csakis a lengyelek németországi és 
königsbergi egyetemjárására érvényes a fenti arány.

a 16. század első felében a humanista műveltség elsajátítása az 
egyház és az egyetemek, valamint az európai udvarok, a nemesség és a 
polgárság tagjainak az eszménye volt. az ebből kinövő keresztyén huma-
nizmus pedig sokkal több: bibliás kegyesség és az intellektus ötvöződése, 
amely egyfelől reformokat kíván az egyházban, másfelől pedig akár el is 
jut a reformáció küszöbéig.

erasmus, az ifjú Melanchton, Modrzewski vagy az 1540 előtti á 
Lasco személyisége és munkássága a keresztyén humanizmus jegyét hor-
dozza, illetve a keresztyén humanizmust képviseli.
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WITTENBERG KORAI HATÁSA

a Wittenbergből kiinduló reformáció villámgyors terjedésének em-
beri oldalát tekintve azt állapíthatjuk meg, hogy az Ige magvetésének 
gyors sikere az evangélium anyanyelvi hirdetésében rejlik. Luther Márton 
írásait heteken és hónapokon belül olvashatták európa-szerte. Még egy 
esztendő sem telt el a nevezetes 95 tétel kifüggesztése óta, és a korábban 
bűnbocsátó cédulákat árusító ellenfél, Johannes Tetzel ezt írta:71 „az ágos-
ton-rendi Luther Márton nemcsak az itteni németországi hatalmasokat 
lázította fel ellenem, hanem a csehország, Magyarország és Lengyelország 
királyságában élőket is reám haragította és indította, hogy én már sehol 
sem vagyok biztonságban.”

valóban, Boroszlóban már 1517–1518 telén hallottak Lutherről, és 
maga a reformátor is úgy vélte, hogy először a németországtól keletre eső 
területeket kell kiragadni a pápa kezéből.72

robert stupperich részletes tanulmányában áttekinthető képet tár 
elénk a wittenbergi tiszta igehirdetés Lengyelország felé tartó útjáról. a 
csehországhoz tartozó sziléziai Boroszlóban 1519-ben már négy Luther-
iratot adtak ki, 1525-ig pedig összesen harminc traktátust jelentettek meg. 
ezeket az iratokat az ottani könyvkereskedők szállították Lengyelország-
ba. Kiemelkedő a sziléziai Goldberg városának evangéliumi szellemű fő-
gimnáziuma, ahol a lengyelországi diákoknak külön rendeletben tiltotta 
meg a király az oda való beiratkozást.

Lengyelországban az 1519-es esztendőben az egyik legfontosabb 
helyet egészen korán hódította meg a reformáció. a krakkói egyetemen 
Modrzewski diákként így tudósít az egyetemi fórum helyzetéről: „Luther 
könyveit németországból hozták hozzánk, és nyilvánosan árusították a 
krakkói egyetemen. ez sokaknak találkozott a tetszésével és beleegyezésé-
vel… s még maguk a teológusaink sem ütköztek meg ezen.”73

szóltunk már arról, hogy I. zsigmond 1520. július 7-én a toruni edik-
tumban megtiltotta a lutheránus könyvek behozatalát. Megemlítjük, hogy 
Tomicki püspök fellépése nyomán a krakkói nyomdászokat is arra kötelez-
ték, hogy a kéziratokat mutassák be a cenzornak. az evangélikus köny-
vek miatti házkutatások és más tiltó intézkedések rövidesen oda vezettek, 
hogy 1524. február végén egy Johann von Öden nevű küldött azt jelenti 
Königsbergben albert hercegnek az utazásáról, hogy nagyon elnyomják 
az evangéliumot Lengyelországban.74

a lengyelországi német városok és a lengyel városok német lakos-
sága szinte egyöntetűen csatlakozott a reformációhoz. Königsbergben 
1524-ben már valamennyien lutheránusok. „Königsberger waren alle 
lutherisch” – írja a korabeli krónikás.75 Így lehetett az, hogy még mielőtt 
Wittenbergben egyházi rendtartást alkottak volna, ez ott már elkészült. 
a két brandenburgi őrgróf, különben testvérek, Hohenzollern-ansbach 
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György és albert (albrecht), 1523 novemberében felkeresték Luthert, a kö-
vetkező év májusában pedig albrecht herceg ismét Wittenbergben járt.

Luther prédikátorokat küldött az udvarába, akik közül Paul speratus 
végzett jelentős reformátori szolgálatot. Különösen az egyházi énekköl-
tészet terén alkotott maradandót.76 Kelet-Poroszország egyházi struktú-
rájában érdekes módon nem volt nagy szükség a változtatásra, mert két 
püspök, Georg von Polentz77 és erhard von Queiss, elfogadva az új tanítást, 
megmaradtak tisztségükben, vizitációkat tartottak és zsinatok összehívá-
sáról gondoskodtak.

I. zsigmond politikai okokból megtiltotta albrecht hercegnek nyu-
gat-Poroszország területén a misszionálást, nagy-Lengyelországban vi-
szont megengedte. Kis-Lengyelországban Krakkó, a 25 ezer lakosú lengyel 
főváros válik a reformáció katalizátorává,78 főleg annak köszönhetően, 
hogy ott volt a régi híres, nagy Kázmér által 1364-ben alapított egyetem. 
az 1502-ben alapított wittenbergivel szemben azonban egyre inkább ve-
szített nemzetközi jelentőségéből. Professzorai közül Jakob von Ilza volt az 
egyetlen, aki nyíltan vállalta evangéliumi meggyőződését. ezért 1528-ban 
felfüggesztették és Boroszlóban keresett menedéket.79

Máig sem teljesen tisztázott kérdés, hogy az egyházzal történt össze-
különbözés miatt 1549-ben a krakkói diákok a reformátori tanítás hatásá-
ra hagyták-e el tömegesen az egyetemet, vagy más ok miatt.

szólnunk kell még a szepesség reformációjáról, amely szintén korán 
kezdődött el. Késmárkon Thomas Preussner terjeszti az evangéliumot az 
1520-as esztendőben, Lőcsén pedig Johannes Henckel, a lelkész, 1522-
ben,80 aki később Mária magyar királyné udvari prédikátora lesz. Fischer 
andrás és Leudischer György neve a legismertebb a szepességi reformáció 
történetéből. Horváth János szepesi prépost 1524-ben itt is szigorú rende-
letet bocsátott ki az akkor már erősen elterjedt új tanok elfojtására.81

Litvániát hagytuk utoljára a reformáció kezdeti terjedésének átte-
kintésekor, mivel a reformáció oda sokkal később jutott el, mint más len-
gyelországi tájakra. abraham culvensis (Kulwiec) az első litván diák, aki 
1536 májusában beiratkozik Wittenbergbe. ezért nemesi szüleit bebörtö-
nözték, azzal vádolván őket, hogy fiukat szándékosan küldték a tévtanítók 
egyetemére.82

Hazatérve, 1539-ben felsőfokú gimnáziumot alapít vilnóban, ahol 
hatvan diák előtt számos alkalommal bírálja az egyházat. Kezdetben 
Bona királyné a védnöke, de amikor 1542-ben a királyi család a fiuk eskü-
vőjére utazott, ellenségei a püspök vezetésével kihasználták az alkalmat 
és elűzték. Königsbergbe távozik, ahova hasonló meggyőződésű tanár-
társa, Georg zablocki is követi. ekkor büntetésből elkobozták abraham 
culvensis szüleinek a vagyonát. Königsbergben az 1544-ben megnyitott 
egyetem első professzorai közé tartozik.83 Követik a litván diákok, akik kö-
zül jó néhányan be sem iratkoztak az egyetem anyakönyvébe, mivel meg-
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torló intézkedésekre számíthattak. culvensis 1545 januárjában vallási 
disputa tartására tér vissza vilnóba. Prédikációit ezrek hallgatják. Máig 
is tisztázatlan körülmények között halt meg, valószínűleg megmérgezték 
az ellenfelei.84

Litvánia reformációja szempontjából hasonlóan nagy veszteséget je-
lent egy másik litván tanár halála, aki a königsbergi egyetemen a teológiát 
adta elő. neve: stanislaus rapagelan (rafalowicz). Teológiai doktorátusát 
a wittenbergi egyetemen szerezte meg 1544 májusában, amikor Luther 
volt a dékán.85

Korai halála miatt nem tudta befejezni a lengyel bibliafordítást, de 
latinból és lengyelből hat evangéliumi éneket fordított litván nyelvre. ezek 
közül az egyik a legelső írott litván nyelvemlék.86 Halála után albrecht 
herceg a szintén litván származású Georg Haustinz tanárt hivatta meg 
az egyetemre. akár csak culvensis és rapagelan professzorokat, őt is alb-
recht herceg taníttatta.

az 1540-es évek közepén Laurentius Discordia és Johann cosmius 
prédikált vilnó városában,87 és hiába kérte a püspök s egyben az ország 
kancellárja, samuel Maciejowski, hogy zsigmond ágost bocsássa el őket, 
mert 1547-ben azt válaszolta az ifjú király, hogy ez a két udvari pap nem 
tett egyebet, mint a nyilvános és a rejtett pogányság ostorozását.

albrecht herceg, aki maga is felkereste a leendő uralkodót, különö-
sen szívén viselte a litván reformáció ügyét, és a későbbiekben is sokat 
buzgólkodott a terjesztésén. Wittenberg hatását tulajdonképpen ő közve-
títette Litvánia felé.

SZILÉZIA PÉLDÁJA

Felső-szilézia háromnyelvű tartományában az 1520-as években ter-
jedt el a reformáció a csehek, a lengyelek és a németek között. Brandenbur-
gi Kegyes György őrgróf (ansbach-Hohenzollern, a német történetírásban 
legtöbbször csak: Markgraf Georg von Jägerndorf) a königsbergi albrecht 
herceg testvére,

1519-ben döntött az evangélium ügye mellett. ez azonban csak 
1527-ben vált nyilvánvalóvá, amikor ansbachban átvette a kormányzást. 
az 1529-es speyeri országgyűlésen és az ágostai Hitvallás megalkotásá-
nál bizonyságot tett hitéről és vezetői képességeiről. amikor Ferdinánd 
főherceg felelősségre vonta egyházújítási tevékenysége miatt, azt vála-
szolta, hogy ő keresztyén fejedelemként a hivatalának és lelkiismeretének 
tett eleget.88 Halálakor (1543) páratlanul jól szervezett egyházi élet volt az 
országban, 130 volt az evangélikus gyülekezetek száma. Mindig törődött 
azzal, hogy szükség szerint a lengyeleknek és a cseheknek is legyen lelké-
szi utánpótlása sziléziában.
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az 1556-os esztendőben oppeln és ratibor hercegségekben 74 pro-
testáns egyházközség volt. Liegnitz, Wohlau és Brzeg tartományokban 
pedig összesen 265 protestáns gyülekezetről tudunk. emellett 40 hely-
ségben a hívek megmaradtak a régi egyházban.89 Külön említést érdemel, 
hogy a háromnyelvű területre Brandenburgi Kegyes György őrgróf frank 
lakosságot telepített és megalapította Tarnowitz városát, amely a reformá-
ció jelentős központjává vált. nemcsak a nemesség, hanem a parasztság, 
vagyis a teljes lakosság körében befogadásra talált a reformáció, amely 
óriási különbség Lengyelországhoz képest.90 Brandenburgi Kegyes György 
mindkét fia hűséggel követte az édesapa példáját. a 16. század végén szi-
léziában négyszáz római katolikus egyházközség és ezerötszáz protestáns 
gyülekezet létezett.

említettük már a híres goldbergi főiskolát, amelynek valentinus 
Trotzendorf (1490–1556) volt az alapítója, és ahova szívesen jártak a len-
gyelországi diákok. nagy nevet szerzett a pedagógia területén a boroszlói 
ambrosius Moiban. Boroszló reformátorai közül Johannes Hess neve a leg-
ismertebb.

a smalkaldeni szövetségben résztvevők mühlbergi veresége után 
(1547) a sziléziai protestánsoknak egy ideig üldöztetésben is részük volt.91 
á Lasco többször is átutazott szilézián, számára szintén fontosak voltak 
az itteni kapcsolatok.

a lengyelországi reformáció terjedése szempontjából azért tartottuk 
fontosnak a sziléziai helyzet felmutatását, mert a Lengyelországon kívül, 
vagyis a csehországi sziléziában élő lengyelek egy harminchétezer négy-
zetkilométer nagyságú területen már a kezdetektől fogva zavartalanul gya-
korolhatták hitüket. Protestáns gyülekezeteik révén példát mutathattak, s 
irodalommal, valamint iskolázással segítették az anyaországi reformációt.

A CSEH TESTVÉREK EGYHÁZÁNAK BEVÁNDORLÁSA 1548-BAN

a cseh és a lengyel nyelv rokonsága jelentősen hozzájárult a cseh 
husziták tanainak lengyelországi elterjedéséhez. a husziták itt nagy szám-
ban telepedtek le. Fennmaradásukról tanúskodik az a máglya, amelyen 
még 1499-ben is elégettek egy lengyel huszita kisnemest.92

egybehangzó vélemények szerint a lengyel reformáció előkészíté-
sében a huszitizmusnak úttörő szerepe volt, de jelentős tömegmozgósító 
erőként már nem hatott.

az a cseh Testvérközösség (Unitas Fratrum Bohemorum), amelyről 
a továbbiakban szó lesz, Husz János (1369–1415) tanítása nyomán szerve-
ződött meg. reformátori egyházuk létrejötte az 1467-es esztendőre tehe-
tő, amikor végérvényesen elszakadtak a római katolikus egyháztól. ám a 
huszitáktól is elkülönültek! Laikus papjaikat a gyülekezet hívő tagjai közül 
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választották, akiket a legidősebb lelkészek közül az egyik, akit püspöknek 
neveztek, beiktatta őket a hivatalukba. a választást isteni visszajelzésnek 
tekintették, a választottnak pedig élő hitről és megmásíthatatlan szere-
tetről kellett bizonyságot tennie.93 Istentiszteleteiket egyszerű termekben 
tartották, oltár, képek és gyertyák használata nélkül, a lelkészeik pedig 
nem viseltek liturgusi öltözetet. nagy szerepe volt a hangszerkíséret nél-
küli anyanyelvi éneklésnek, anyanyelvű bibliaolvasásnak és prédikáció-
nak. a Testvérközösséget a szigorú egyházfegyelem gyakorlása jellemezte.

Missziós szelleműek lévén, már Mátyás király uralkodása idején 
Morvaországban is alakítottak gyülekezeteket az őket befogadók birtokán. 
De Mátyás kitiltotta őket, ezért Moldvába vándoroltak, ahol akkor Ştefan 
cel Mare uralkodott, és aki szívesen fogadta a nagyszerű kézműveseket. Ők 
is jól érezték magukat a már ott élő magyar husziták társaságában.94 szá-
muk 1500 tájékán százezerre becsülhető. Még Mátyás halála előtt (1490) 
visszatérhettek hazájukba, de 1508-tól kezdődően szakadatlanul üldözték 
őket. a kelet-közép-európai reformációban a cseh Testvér egyháztól veszi 
eredetét az az egyre inkább meghonosodó eszme, amelyet ők a fennma-
radásukért folytatott küzdelemben gyakoroltak, mégpedig: „a keresztyén 
egyházaknak, identitásukat megőrizve, békésen vagy éppen unióban le-
het és kell élniük egymással”.95

az augsburgi Interim következtében csehországban Ferdinánd ki-
rály felszámolta a városok autonómiáját és visszavonta a rendek privilégi-
umait. a cseh testvéreket arra kényszerítette, hogy hat héten belül hagyják 
el az országot. Közülük 800-an a lengyelországi száműzetést választották. 
Körülbelül 400 személy 1548 nyarán albrecht herceg területén kapott le-
telepedési engedélyt. Paul speratus, Pomeránia lutheránus püspöke már 
ismerte őket Iglóból.

ezen a területen 1530-ban már 4000 üldözött németalföldi hitvallót 
fogadtak be.96 sikeres missziós szolgálatuk nyomán 1570-ben a lengyelor-
szági cseh Testvér egyháznak 64 gyülekezete volt, amelyek közül 50-et az 
első öt év folyamán alapítottak. a német városokban német, a lengyelek 
között pedig lengyel nyelvű gyülekezeteket hoztak létre a pártfogóik bir-
tokain.

szenczi Molnár albert, aki a reformáció százéves jubileumára egy 
újesztendei prédikációban97 históriai tanítás formájában foglalta össze 
országonként a reformáció elterjedését, ezt írja róluk: „a smalkaldiai had 
után a Keresztyén atyafiak kikergettettenek csehországból és Morvaor-
szágból és mentenek Lengyelországba. zsigmond király ott nem akart né-
kik helyt adni, albert herceg Prusziába bévötte őket, de némelyek ugyan 
mégis visszamentek Lengyelországba és némely Fő Urak birtokában volt 
alattomban lakások. Mi következik? nyolc esztendő forgásában úgy előve-
szik dolgokat, hogy Petrus Paulus vergerius (néhai Püspök Justinapolisban, 
és a Pápának követe németországban, mely osztán a mienknek könyve-
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ket olvasván megtért a hitre), megvallotta azt, hogy az akkori 1556. esz-
tendőben talált Lengyelországban a Keresztyén atyafiaktól jól építtetött 
negyven anyaszent egyházakat, melyet azok soha nem véltek volna, akik 
e szegény atyafiakat oly irgalmatlanul kiűzték, kergették.”

a cseh Testvérek egyháza buzgó és virágzó lengyelországi munká-
jára Bod Péter is rámutatott.98 Bod Péterről tudjuk, hogy lengyel nyelvű 
könyveket őrzött a könyvtárában.

nagy volt a cseh testvérek öröme, amikor Georg Izrael nevű lelké-
szük 1548-ban megszökött a prágai börtönből és követhette gyülekeze-
tét Kelet-Poroszországba. elhivatottsága tudatában megerősíttetett akkor 
is, amikor 1551-ben jégzajláskor a visztula folyón, úszó jégtáblán a 148. 
zsoltárt énekelve ért partot Torun városa mellett. Őt választották meg 
seniornak (püspöknek), és buzgóságáért „Lengyelország apostolának” ne-
vezték. Maga Jakob ostrorog gróf és Katharina nevű testvére is csatlako-
zott a cseh Testvérek egyházához.99 Hitközösségük tagjai közül többen is 
egyetemet végeztek.100

Diakóniai szolgálatuk, munkás, szorgalmas életük, a lutheránusok-
kal és kálvini reformátusokkal folytatott párbeszédük, egységtörekvő be-
állítottságuk nagy nyeresége volt a lengyel társadalomnak és az evangéli-
umi egyházak közösségének.

a cseh Testvérek egyháza semmiképpen sem tévesztendő össze 
a Lengyel Testvérek gyülekezetével, amely 1560 után alakult és tagjai 
antitrinitáriusok. Johannes á Lascónak is számos kapcsolata volt a cseh 
Testvérek egyházával és azok teológusaival.

A LENGYEL REFORMÁCIÓ IRODALMÁNAK SZÜLETÉSE

a cezúrát ebben a vonatkozásban az 1555-ös esztendő jelenti. attól 
kezdve másféle evangéliumi írások jelentek meg, és ezt nevezik a lengyel 
protestáns nemzeti irodalom „aranykorszakának”.

az 1555-ös évben tartották azt a nevezetes piotrkowi országgyűlést, 
ahol a rendek stanislaw Lutomirsky gnieznói érsek huszonnégy cikkelyes, 
az ágostai Hitvallásra emlékeztető magánhitvallása alapján követelték a 
vallásszabadságot.101 Itt 14 napos küzdelem után bizonyos vallásszabad-
ságot harcoltak ki, amelyet a nemeseken kívül másokra is igyekeztek ki-
terjeszteni. a templomokat azonban érintetlenül kellett hagyni, és meg-
maradt a tizedfizetés gyakorlata. az engedékenységet befolyásolhatta az 
1555-ös augsburgi vallásbéke,102 de Iv. Pál pápa (1555–1559) közbelépése 
már meghiúsította Théodore de Béze és Philipp Melanchton meghívását 
erre az országgyűlésre.
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azért is tekintjük választóvonalnak az 1555-ös esztendőt, mert ek-
kor tarthattak a kálvini irányzatú reformátusok és a cseh testvérek egy 
találkozót. ennek eredményeképpen szeptember elsején megszületett a 
Kozmineki Unió, amelyhez Kis-Lengyelország lutheránusai is csatlakoz-
tak. a következő esztendőben aztán a lengyel nemzeti zsinat összehívásán 
fáradozva Kálvint is meg akarják nyerni az ügynek.

Mikor Johannes á Lasco hazajön, otthoni munkásságával a lengyel 
reformáció új szakasza kezdődik el. Tulajdonképpen az ezt megelőző 15 
esztendőben érett meg a helyzet a sajátságosan lengyel területek reformá-
lására. az 1540-es esztendőben maga Luther mondotta az egyik asztali 
beszélgetése alkalmával, hogy Lengyelországban még nincs evangéliumi 
igehirdetés: „Kein euangelium gepredigett wirdt”.103

a lengyel nyelvű reformátori írások terjesztése azonban már 1530-
ban elkezdődik, ekkor ugyanis albrecht herceg az udvari tolmácsával len-
gyel nyelvre fordíttatja Luther Kis Kátéját. ez és a következő évi kiadás is 
Wittenbergben jelenik meg, és ugyanott adják ki lengyelül 1534–1535-ben 
újra. Jan seklucyan saját fordítású kátéja már Königsbergben lát napvi-
lágot, majd ezt követi a Jan Malecki által fordított káté 1546-ban, szin-
tén königsbergi kiadásban. Jan seklucyan 1547-ben és 1549-ben, 1556-
ban pedig kétszer jelenteti meg a Luther-féle kátét,104 valamennyiszer 
Königsbergben.

Malecki és seklucyan kátéinak a beosztása néha eltér a Lutherétől. 
a második wittenbergi kiadásról tudjuk, hogy 27 metszettel illusztrálták, 
de csak 300 példányban jelentették meg, ami gyorsan elfogyott. albrecht 
herceg példányokat küldött a lengyel főpapság kíválóbbjainak.105

szintén Königsbergben jelent meg 1544-ben a lengyel nyelvű építő 
irodalom első terméke, ami egy 64 oldalas nyolcadrét formátumú köny-
vecske, és nem más, mint Jan seklucyan személyes keresztyén hitvallása. 
Két év múlva a dániai Dorothea hercegnőnek ajánlva (albrecht herceg fe-
lesége) a házasélet tiszteletéről és a család keresztyén életfolytatásáról ír, s 
ugyanitt rámutat a lengyel papság erkölcstelen életmódjára is.

az 1547-ben megjelent, lengyel nyelvű énekeskönyvében (104 oldal, 
octavo) harmincöt éneket találunk, amelyek közül huszonnégynek a dal-
lamát is közli. ebből nyolc Luther szerzeménye, öt pedig zsoltár. Még ebben 
az évben újabb művet ad ki: egy traktátusban összehasonlítja a keresztyé-
ni temetést a pápista temetés babonaságaival.106

Megemlíthető még seklucyan egy másik, négy nyomtatott oldalnyi 
költeménye, amelyben az egyházi ceremóniát tárgyalja és egy röpirat, 
amelyben az ördög kísértéseiről fejti ki nézeteit.

Litván vonatkozásban is Königsberg vezet. Itt jelenik meg 1547-ben 
egy litván nyelvű énekeskönyv és káté. a szerző egy Mosvodius nevű teo-
lógus, aki 1549-ben ambrosius himnuszát is kiadja litván nyelven.
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Külön színfoltot jelent a számos kiadást megért zsoltárfordítás. a 
poznani valentin Wrobla 1539-ben jelenteti meg a Zsoltárok könyvének 
lengyel nyelvű fordítását, ami nagy könyvsikernek számított. Ugyanab-
ban az évben még egyszer kiadják, a továbbiakban pedig 1540-ben, 1543-
ban és 1547-ben.107

Johannes á Lasco ajánlására megjelenik albrecht herceg udvarában 
stanislaus Murzynowski, aki lengyelre fordítja és kiadja a baseli coelio 
secundo curione könyvét, amely az itáliai Francesco spiera inkvizíció ál-
tali megkínzásáról szól. Hitének kényszer alatti megtagadását spiera meg-
bánta és szörnyű lelkiismereti fájdalmak között halt meg.108

andreas Fritz Modrzewski 1551-ben a királynak ajánlva adja ki 
öt könyvből álló művét: Commentariorum de re publica emendanda libri 
quinque, quorum primus de moribus, secundus de legibus, tertius de bello, 
quartus de ecclesia, quintus de schola. a cenzúra csak az első három könyv 
kinyomtatásához járult hozzá, a negyedik és ötödik kötet végül is Bázel-
ben jelent meg 1554-ben. az egyházról szóló negyedik könyvben olyan 
reformgondolatokat találunk, mint az anyanyelvű istentisztelet országos 
bevezetésének a szükségessége, vagy a lelkészek házasságának az enge-
délyezése. a nemzeti egyház létrehozásáért küzd.109 ez a könyv rendkívül 
olvasottá vált európában, és 1557-ben németül is megjelent Bázelben Von 
Verbesserung des gemeinen Nutz címmel. Ugyanott latinul látott napvilágot 
mind az öt kötet 1559-ben, és végül 1577-ben lengyel nyelvre fordítva ha-
zájában is kiadták ezt a művet.110

a cseh testvérek énekeskönyvének lengyel fordítása Königsbergben 
1554-ben jelent meg. az említett piotrkowi 1555-ös országgyűlésen 
jóváhagyott hitvallás német nyelvű szövegét ugyanabban az évben 
Königsbergben, rövidített német nyelvű szövegét pedig strassbourgban 
adták ki.

Kétévi előkészítő munka után megjelenik Poznán prédikátora, 
eustachius Trepka lengyel fordításában a Johannes Brenz-féle nagy Káté. 
Gregor orsatius pinczowi rektor postilláit is ő fordítja lengyel nyelvre és 
adja ki 1556-ban Königsbergben.111

a lengyel nyelvű Újszövetség kiadása és fordítása legalább olyan 
rejtélyes, mint a Károli-féle Biblia fordításának a létrejötte. Fordítók sora 
működött közre, közülük többen is elhaltak munka közben. végül is Jan 
seklucyan neve alatt és valószínűleg átdolgozásában jelent meg 1552-
ben, három részletben, II. zsigmond ágost királynak ajánlva. az uralkodó 
azonban nem tanúsított hálát, nem jutalmazta meg sem a fordítót, sem a 
kiadót.112 Gyors egymásutánban láttak napvilágot az új kiadásai. a teljes 
lengyel bibliafordítás 1563-ban Brestben jelent meg radziwill herceg tá-
mogatásával. a század közepéig öt vagy hat, attól kezdve pedig huszonegy 
protestáns igazgatás alatt működő könyvnyomda létezett Lengyelország-
ban. a régi egyház iratainak terjesztésén 24 nyomda munkálkodott.
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számos protestáns kiadvány és kézirat azért tűnt el – e nyomdák 
termékeinek jegyzékét még utalásokból sem lehet összeállítani –, mert a 
jezsuiták már a korai időkben megsemmisítették a fellelhető példányokat. 
Így írja az egyik lengyel evangéliumi mű német fordítója 1602-ben: „a ki-
nyomtatott könyveket azért nem lehet megtalálni, mert az antikrisztus 
szolgái nemcsak a hívő keresztyéneket irtották karddal és tűzzel, hanem 
kegyetlenségükben ugyanezt tették a könyvekkel is, sok más helységben 
éppen úgy, amint ezt bebizonyíthatóan tették 1581-ben vilnóban.”113

Igen sok reformátori irat létezéséről csak feljegyzések révén van tu-
domásunk. a protestáns irodalmi termékek tudatos terjesztésében óriási 
szerepe volt a két nyomdával rendelkező königsbergi központnak, ame-
lyet albrecht herceg és teológusai irányítottak. az onnan kikerülő művek 
többnyire a lutheri reformáció szellemét hordozzák. a helvét szellemű re-
formáció iratait más nyomdákban, többek között a pinczowi és a vilnói 
sajtóközpontokban adták ki. a reformáció irodalmának születése első-
sorban a königsbergi nyomdához fűződik. Igen jelentős az építő irodalom 
szolgáltatásának terén megjelentetett kiadványok száma. Felállításától, 
1535-től kezdve egészen albrecht herceg haláláig, 1568-ig a lengyel és lit-
ván protestánsok egyházi írásainak a fele Königsbergben látott napvilá-
got. ezek közül nem kevesebb, mint 81 nyomtatvány lengyel nyelven jelent 
meg. a sajtótermékek számát és tartalmát illetően Königsberg önmagát 
meghaladó jelentőségűvé vált a lengyel reformáció történetében.114

ÖSSZEGZÉS

ennek a bevezető résznek a megírása abból az igényből fakadt, hogy 
fogalmat alkothassunk a 16. század első felének lengyelországi viszonya-
iról. Fennebb arra törekedtünk, hogy a lengyel Johannes á Lasco elindu-
lásának, illetve késői munkaterületének és állandó kapcsolatainak or-
szágáról, annak egyháztörténeti eseményeiről írva, némileg azt a hiányt 
pótoljuk, amelyet az á Lasco-monográfiák olvasásakor észrevételeztünk.

Ugyanez már nem vonatkozik á Lasco erasmusszal való kapcsola-
tának éveire, a kelet-frízföldi tartózkodása, londoni szolgálatának idejére, 
valamint a Frankfurt am Main-i egyház szervezésének történetére.

a lengyel protestantizmus történetének magyar irodalma főleg 
a 16. század második felének eseményeit tükrözi. ez nem véletlensze-
rű, hiszen ebből az időszakból az erdélyi unitárius egyház és a lengyel 
antitrinitáriusok kapcsolatai, jelentőségüknél fogva, az érdeklődés közép-
pontjába kerültek.

a bevezető körképben eltekintettünk Lengyelország politikai kap-
csolatainak tárgyalásától, bár tudatában vagyunk, hogy a korabeli dip-
lomáciai levelezések számos, a lengyelországi reformáció elterjedésére vo-
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natkozó adatot tartalmaznak. európa politikai viszonyainak teljes vázlatát 
igényelné Johannes á Lasco utazásainak, diplomáciai tevékenységének és 
reformátori korszakának részletes megvilágítása, tekintve, hogy Johannes 
á Lasco európa szinte valamennyi államában megfordult, és reformátori 
munkásságát négy különböző nyelvű országban fejtette ki.

szülőföldje viszonyainak ismerete azonban meghatározó jelentő-
ségű á Lasco elindulásának és élete utolsó éveinek megértéséhez, nem 
beszélve a lengyel reformáció gyülekezeteinek működéséről szóló hír-
adásokról. enélkül a továbbiakban nem lehetne nyomon követni a lengyel 
reformáció lényegét, sajátosságát és összképét, sem a Johannes á Lasco 
által képviselt teológiai tanítás hatásának területét.

a lengyelországi katolicizmus és protestantizmus, továbbá a kálvi-
nista egyház és az antitrinitáriusok közötti küzdelem történetében megfi-
gyelhetjük, hogy főleg 1550 táján kezd érezhetővé válni Kálvin hatása. a 
zsidókhoz írott levél kommentárjának előszavában ő is arra gondolt, hogy 
Johannes á Lasco személye lenne Istennek az a kiválasztott eszköze, aki a 
legalkalmasabb a reformáció művének kiteljesítésére.

végül is Johannes á Lasco élete beépülhetett abba az egyházszervező 
szolgálatba, amely a 16. század derekán egy feltűnő gyülekezeti statiszti-
kát mutat. református istentisztelet115 tartásáról nagy-Lengyelországban 
80 helységben tudunk. Kis-Lengyelországban 250 helységben tartanak 
református istentiszteletet, Litvániában pedig 191 egyházközségről van 
tudomásunk. a lengyel lutheránus gyülekezetek száma 110, a német nyel-
vű evangélikus egyházközségeké pedig 32. az antitrinitárius hitközségek 
Johannes á Lasco halála után, 1563-tól kezdve alakultak.116

Igen nehéz rekonstruálni a protestánsoknak vallásszabadságot biz-
tosító két évtized (1555–1575) teológiai és gyakorlati eredményeit. az ál-
lami történetírás az utóbbi esztendőkig egyre csak azt ismételte, hogy a 
Jagellók a türelem politikáját követték. ez azonban csak részben igaz. a 
református krónikások többször is rögzítették, hogy még Báthory István 
sem tudta megakadályozni a református templomok sorozatos felgyújtá-
sát. Tehetetlenül kellett eltűrnie pl. a krakkói református templom felége-
tését, amely éppen 1576 karácsony estéjén történt. az 1611-ben másodszor 
is felgyújtott vilnói református templommal együtt elpusztult a templom 
melletti levéltár és könyvtár is.117 ott őrizték a lengyelországi és litvániai 
reformáció történetének dokumentumait, és igen kár, hogy megsemmi-
sültek ezek a pótolhatatlan könyvek és kéziratok, amelyeknek hiányában 
a lengyel reformáció történetét általában, és á Lasco lengyelországi tevé-
kenységét aligha lehet méltányosan ábrázolni.
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2.  
JoHannes á Lasco ÉLeTÚTJa 

a reForMácIÓIG

SZÁRMAZÁSA

Főnemesi család sarja, 1499-ben született Lask városában,1 a csa-
lád egyik ősi lengyelországi birtokán. Édesapja Jaroslaw Laski, 1511-
től sieradz vajdája. Édesanyja neve suzanna, nemesi előneve szerint a 
Bakowa Góra nevű (Piotrkow melletti) helységből származik.2 esküvőjüket 
1493-ban tartották. Három fiuk született, sorrendben: Jeromos, Johannes 
és stanislaw. a leánygyermekek sorsa homályban maradt, a leányok közül 
hárman érték meg a felnőtt kort.3

a Laski család tagjai közül nemcsak a reformátor Johannes á Lasco 
vált híressé. az érsek Jan Laski politikusként és jogászként töltött be fontos 
szerepet (1455–1531). Törvénygyűjteményei alapján úgy emlegetik, mint a 
lengyelek Werbőczi Istvánját.4

Gyakorlati és helyesírási szempontból az á Lasco családnév a len-
gyel Laski latinosított változata. Tény, hogy ő maga is minden alkalommal 
Johannes á Lasco aláírással látta el leveleit, és műveit is ezzel a szerzői név-
vel jelentették meg. Jelen tanulmányunkban is ezt a névváltozatot hasz-
náljuk: ez egyrészt megkülönbözteti hasonló nevű nagybátyjától, másrészt 
figyelembe vesszük, hogy – bár a lengyel és a magyar történetírásban a 
Laski név használata gyakoribb – korunkban, a nyugati egyháztörténeti és 
teológiai művekben szinte kizárólag á Lasco névváltozatot találunk.5

a Laski család címerében egy olyan hajót láthatunk, amelynek a fe-
délzetén egy bástyaszerűen képzett őrtorony magaslik.6 a címer ismerete 
számunkra jelentős, ugyanis létezik olyan angliában kiadott á Lasco-mű, 
amelynek nincs feltüntetve az írója, de a nyomdász emblémája mellett 
Johannes á Lasco címere is ott látható, s így a mű tartalma mellett ennek 
alapján azonosítható a szerző.7 címerük elemzése alapján olyan feltétele-
zéssel is találkozunk, hogy a Laski család esetleg angliából származik, ez 
azonban nem bizonyítható kellőképpen.

Mivel nagybátyja családformáló politikája arra irányult, hogy 
Johannes á Lasco magas fokú képesítéssel egykoron az örökébe lépjen, 
ezért saját hatáskörébe vonta az iskoláztatását. a Laski fivéreket kora 
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gyermekkoruktól kezdve Krakkóban neveltette és egy Braniczki nevű 
kiváló pedagógust rendelt melléjük.8 a gazdag érsek kettős udvartartást 
vezetett, Gnieznóban és Krakkóban egyaránt otthon volt. ezt a hivatalai 
is megkívánták az akkori idők szokásai szerint. a Laskiak törzsvagyona, 
amelyet az érsek is előszeretettel gyarapított, három városból és több mint 
40 faluból állott.9

Jan Laski, aki 1510-ben nyerte el az érseki címet, ebben az idő-
szakban többször is járt Magyarországon.10 Ő celebrálta I. zsigmond és 
szapolyai Borbála esküvőjét 1512. február 8-án Krakkóban, vagyis ő ko-
ronázta királynévá szapolyai István erdélyi vajda lányát. Jan Laski prímás 
erasmusszal is levelezésben állt, testamentumában is megemlékezett 
erasmusról. Később unokaöccseit is tudatosan irányította erasmus köze-
lébe.

a Laski család familiárisai között találjuk Mattheus sliwnickit, a 
későbbi nagy nevű jogtudóst, aki szintén a Laski fivérek nevelői közé tar-
tozott.11 a három fivér tökéletesen elsajátította a latin nyelvet, a cicerói 
színvonalat tartva szem előtt. a szokásos tananyag mellett12 a lovaglás, ví-
vás, vadászat és a zenei ismeretek elsajátításában is jeleskedtek. Johannes 
Braniczki úgy ír a Laski testvérekről, mint akik nagyon szorgalmas és jeles 
ifjak („adolescentes studiossimi et virtuosi”).13

az érsek évenkénti feljegyzéseit és testamentumát olvasva kitűnik, 
hogy három unokahúga kiházasítását14 és unokaöccsei pályára állítá-
sát tudatosan, aprólékosan intézte, különösen Jaroslaw fivérének, a fiúk 
édesapjának 1521-ben bekövetkezett halála után. a leánytestvérek közül 
Katharina a Krakkóban jelentős kormányzati és protestáns egyházvédő 
szerepet betöltő Johannes Teczynski felesége lett.

JOHANNES Á LASCO EGYETEMI ÉVEI: 1513–1519

II. Gyula pápa halálhíre (1513. február 20.) Jan Laski prímást még 
Krakkóban érte. Kora tavasszal indult rómába az ötödik lateráni zsinatra 
(1512–1517), és meg is érkezett annak a hetedik ülésére 1513 júniusában. 
ez a zsinat történetesen az „egyház szent reformációjával” foglalkozott. az 
érsek magával vitte Jeromos és Johannes unokaöccseit, akik ettől kezdve 
15 hónapig rómában tanultak. erről az időszakról csak annyit tudunk, 
hogy a két testvér megtanulta az olasz nyelvet.

a prímás ottléte alatt annak a bizottságnak a munkájában vett részt, 
amely a keresztyén uralkodók közötti általános béke ügyét kellett hogy 
előmozdítsa. zeissberg még feltételesen ír arról, hogy talán nyomtatásban 
is megjelent volna a prímás X. Leo pápát és a kardinálisok kollégiumát 
üdvözlő beszéde.



2. johAnnes á lAsco életútjA A reformációig 43

valóban megjelent ez a hosszú beszéd,15 amelyben többek között 
a Magyarországot és Lengyelországot is fenyegető tatár és török ve-
szélyre hívja fel a figyelmet. Decemberben a pápa megbízásából Pietro 
Pomponazzo filozófus ellen szerkeszt vitairatot, mert az tagadta a lélek 
halhatatlanságát.16

a korabeli krónikákban fennmaradt annak az emlékezetes római 
ünnepélynek a leírása, amelyet Jan Laski prímás rendezett kápráztató an-
tik stílusban 1514 végén, az oroszok felett aratott orszai győzelem alkal-
mából.17

Költői versenyt írtak ki, amelynek a prímás volt a védnöke.18

római időtöltésük idején megjelent Piso Jakab magyar származá-
sú pápai legátus is a körükben, aki erasmus legrégibb magyar barátja 
volt. Itteni ismerősei közül a dalmát származású andronicus Tranquillus 
Traguriensis nevéről hallhatunk még a későbbi években, Johannes á Lasco 
diplomáciai tevékenységének korszakában. andronicus Tranquillus 1513-
ban szegődött Jan Laski prímás szolgálatába rómában.19

rómából a pápai „legatus natus”-ként hazatérő prímás 1515-ben 
meglátogatta Magyarországon Bakócz Tamás esztergomi érseket.20 Uno-
kaöccseit már 1514 őszén Bolognába küldte tanulmányútra, az ottani 
egyetemre, ahova a harmadik fivér, stanislaw is követte őket. Johannes á 
Lascónak két, Bolognából írt levele (1515. február 15. és 25.) maradt fenn, 
amelyben az érseknek tanulmányaikról számol be.21 a bolognai tanul-
mányi évek idején Johannes á Lasco főleg a jogi előadásokat látogatta. el-
mélyítette görög nyelvi ismereteit, továbbá elsajátította a cseh és a német 
nyelvet.

Miközben Johannes Bolognában tanult (1515–1518), valószínűleg az 
1517–18-as esztendő fordulóján, egészségi állapotára hivatkozva, egy szá-
munkra eddig ismeretlen németországi egyetemre távozott. erről Jeromos 
értesítette22 szomorúan a prímást, aki felháborodott azon, hogy tiltása el-
lenére unokaöccse német egyetemet látogatott.

Johannesnek megrázó élményben volt része 1518-ban, amikor ta-
vasszal rómába utazott. Martinus rembiewski nevű unokatestvére, adós-
ságba keveredvén, egy 670 aranypénz értékű váltót hamisított a nevére. 
Ő erről mit sem tudott addig, amíg az egyházból való kitagadással nem 
sújtották. az adósságot végül is érsek nagybátyja egyenlítette ki.23

Johannes a padovai egyetemről, ahol majdnem 12 hónapot töltött, 
az 1519-es esztendőben tért vissza. csak annyit tudunk, hogy ott már dip-
lomáciai küldetést is végzett. Johannes Braniczki, a későbbi gnieznói káp-
talan lelkésze (1521) azt írja, hogy sohasem látott még ilyen kedves ifjút, és 
hosszú életet kívánt neki.24

Lengyelországba való hazatérése 1519. március közepére esik. Hiva-
talai már készen várták, hiszen nagybátyja 1517-től kezdődően már erről 
is intézkedett. első ízben rómában vásárolt számára ezer aranyért kano-
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nokságot. ez év végén már Gnieznó címzetes esperese, és még lehetne so-
rolni a tisztségeit. Mazoviában bérelt birtokok jövedelme várta.25

MÁSODIK KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTJA

a rendelkezésünkre álló források alapján azt tudjuk a lengyel egy-
házi és politikai pályán elhelyezkedő Johannes á Lascóról, hogy 1521-ben 
pappá szentelik a gnieznói érseki templomban. attól kezdve gyakorlatilag 
is átveszi a gnieznói esperesség irányítását. Ugyancsak 1521-ben nevezik 
ki a király egyik titkos írnokává.26

a Johannes á Lascóval foglalkozó irodalomban egyre visszatér 
az a kérdés, hogy vajon a Laski fivérek már 1520-ban is felkeresték-e 
erasmust.27 csak annyi bizonyos, hogy erasmus egy 1521. november 21-én 
kelt levelében a magyar származású Thurzó szaniszló olmützi püspöknek 
arról ír, hogy Laski Jeromos lengyel küldött, kiválóan képzett ifjú Brüsz-
szelben járt.28 ez 1520-ban vagy 1521-ben lehetett. nem lehet kideríteni, 
hogy ezen az útján elkísérték-e a fivérei vagy sem. Miaskowski 1521-re te-
szi Jeromos megismerkedését erasmusszal, akivel aztán Kölnben többször 
is találkozott.29

az viszont bizonyos, hogy Johannes á Lasco 1523 augusztusában 
külföldre indult. erről a nagybátyja 1523. augusztus 17-én kelt testamen-
tumának meghagyásából tudunk.30 a két kisebbik testvér, Johannes és 
Jaroslaw minden bizonnyal 1524 februárjában vagy márciusában együtt 
keresték fel Bázelben erasmust.31 Farel vilmos is ekkor prédikált Bázelben, 
ő is erasmus asztalának volt a vendége, de kemény igehirdetése miatt el 
kellett hagynia a várost. Farel és á Lasco találkozott egymással, és évtize-
dek múltán is jó ismerősökként üdvözölték egymást.32

Bázelből a fivérek 1524 májusában Franciaországba utaztak, ahol 
Jaroslaw katonai szolgálatba lépett, Johannes pedig egy évig előadásokat 
hallgatott a párizsi egyetemen. Írásbeli nyoma van annak, hogy a francia 
fővárosban kapcsolatba került valois Margit hercegnővel, I. Ferenc francia 
király testvérével.33 a hercegnő a reformáció rejtett híve volt, akárcsak a 
köréhez tartozó bibliás humanista tudós, Faber stapulensis.

amikor Johannes 1525 márciusában ismét Bázelbe érkezik, kísérője 
egy anianus Burgonius nevű 13 éves ifjú, akit ő adoptált és taníttatott.34 
szállásra és kosztra erasmus bérelt házában találnak, amelyet busásan 
kellett megfizetniük. erasmus otthonában Johannes 1525. október 5-ig 
tartózkodott, azután nagybátyja utasítására – bizonyára diplomáciai in-
dokból – velencébe távozott, ahonnan 1526 márciusában indult vissza és 
érkezett haza két és fél év távollét után.35
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Bázeli hónapjai idején ismeretséget kötött a város híres református 
nyomdászaival, akik saját magukat inkább művészeknek, a tudomány 
pártolóinak tekintették, mint iparosoknak. Frobenius, amerbach és 
oporinus később is levelezésben állott Johannes á Lascóval.

számos dolgozat témája, máig is kedvelt kutatási feladat az erasmus 
és a Johannes között létrejött egyesség,36 amelynek alapján erasmus még 
életében eladta könyvtárát Johannes á Lascónak 400 aranyért,37 amely 
abban az időben egy egyetemi tanár évi fizetése volt svájcban.

az 1525. június 20-án kötött szerződést egy évtizedig tartó, kötet-
nyit kitevő levelezés követte a gyarapodott könyvtár példányai nyomán 
növekedő ár, a kifizetés részletei és az elszállítás ügyében.38

Magyar vonatkozásban érdemes felfigyelni Johannes á Lasco egy ké-
sői megjegyzésére, amikor egy, a Mátyás király budai könyvtárából szár-
mazó kódexet említ. a Menno simon tanítása ellen küzdő, a Krisztus testet 
öltéséről szóló vitairatban (Bonn, 1545) Johannes á Lasco egy görög kifeje-
zés helyes olvasatának kérdésével foglalkozik, és ennek rendjén hivatkozik 
egy vatikáni kéziratra. a másikról, a corvináról ezt írja: „ennek és a na-
gyon régi budai példánynak, amelyet az elpusztított Konstantinápolyból 
mentettek ki és Mátyás király uralkodása idején vittek Budára, ugyanaz 
a szövege”.39

nem biztos, hogy ez a mű erasmus könyvtárából került volna á 
Lascóhoz, az sem bizonyítható, hogy ez a corvina tulajdona lett volna, de 
egyelőre cáfolni sem lehet. viszont tudomásunk van arról, hogy erasmus 
egykori könyvtárában kódexek is voltak, és később elajándékozták vagy 
eladták őket.40

erasmus a könyvtár-ügylettől eltekintve, mindenkor a legnagyobb 
elismeréssel ír Johannes á Lascóról, mint aki bearanyozta az együtt töl-
tött időt, miközben együtt olvasták az Újszövetséget.41 ennek nyomát őrzi 
Johannes á Lasco Újszövetsége, amelynek a kézzel beírt széljegyzetei a 
közös bibliaolvasás eredményéről tanúskodnak.42 erasmus volt az – em-
lékszik á Lasco egy Heinrich Bullingerhez írott, 1544. március 14-i levelé-
ben –, aki figyelmét először irányította a lelkiekre, s akinek vezetésével az 
igaz vallás területén otthon kezdte érezni magát.43

oecolompadius és Pellicanus,44 Glareanus és Beatus rhenanus sze-
mélyiségeinek, reformátori szellemű tanításának a megismerése is ezek-
nek a hónapoknak az idejére esik, tehát á Lasco lelki fejlődése szempontjá-
ból is eredményesen zárult ez a második tanulmányút.

nem lehet pontosan megállapítani, hogy Johannes á Lasco mi-
kor találkozott Ulrich zwinglivel, a zürichi reformátorral, de a Westphal 
Joachim vádjaira írott válaszában megjegyzi, hogy zwingli volt az, aki Is-
ten kegyelmes vezetése nyomán őt a szentírás kutatására figyelmeztette 
harmincnégy évvel azelőtt.45
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az á Lasco-féle Responsio 1560-ban jelent meg Bázelben, tehát a 
kézirat elkészültétől számítva 1524-ben vagy 1525-ben kereshette fel 
zwinglit.

a reformátorokkal való kapcsolatai és bizonyára az egyház irányá-
ban megváltozott szemlélete következtében hazatértekor tisztító eskü té-
telére kötelezték. a megváltozott lengyelországi helyzetben nemcsak neki, 
de másoknak is bizonysággal kellett szolgálniuk, hogy hűségesek marad-
tak az egyházhoz.

A FEDDHETETLENSÉGI ESKÜ

Johannes á Lasco, Gniezno esperese és Leczyca prépostja, e második 
külföldi, hosszantartó távolléte után, bekapcsolódik szülőföldje egyházi 
életébe. Pontosan egyévi tapasztalat után, 1527 márciusa végén szomo-
rúan írja amerbachnak, hogy az egyházban semmi haladás nem tapasz-
talható, minden egy helyben topog, csupán a szerzetesek ragadománya 
lett kevesebb.46

amerbach megküldte neki az általa kért Lucubrationes című 
sadoletus-művet. a carpentrasi püspök (avignon grófság) az egyház hibá-
inak orvoslását kereste: püspöksége területén nem üldözte az eretnekeket, 
ám valójában rómával sem akart szakítani. sadoletus írásával á Lasco 
nem volt megelégedve.47

Feszült figyelemmel követte az erasmus és Luther közötti vitát a sza-
bad akaratról, különösen az előbbi Hyperaspiste című művének 1526-os 
bázeli megjelenése után. Luther műveinek beszerzését Boroszló reformá-
torától kérte,48 és Johannes Hess szívesen teljesítette ezt a kérését. 

említettük már, hogy az 1526 tavaszán hazatérő Johannes á Lascót 
írásbeli esküre kötelezték feltételezhető egyházújító nézetei miatt. az ed-
digiek alapján ezen nem is csodálkozunk, de annak eldöntése, hogy ez az 
esküszöveg 1526-os keltű-e, vagy 1538-as, esetleg 1542-es, még mindig 
az á Lasco-kutatás nehéz feladatai közé tartozik. egyesek szerint ez a szö-
veg egy katolikus, mások szerint egy protestáns hamisítvány. van, aki úgy 
véli, hogy ez az érsek-nagybátyja sugallatára történt, mert így akarta ele-
jét venni a rágalmazásoknak.49 a már idézett esküszövegben nagyjából az 
áll, hogy szolgatársai gúnyolódása miatt hitvallást tesz azok hazugságon 
nyugvó állításai ellen, miszerint gyanús hittételeket hirdetve, elidegene-
dett volna a szent katolikus egyháztól. nyílt szívvel vallja meg, hogy sem 
szektákhoz, sem elítélendő tantételekhez nem ragaszkodik, és csak azt 
karolja fel, amit az egyház jóváhagy. a szent széknek, prelátusainak és 
püspökeinek engedelmességet fogad. végül a következőképpen fejezi be: 
„Így esküszöm én, és így segítsen Isten és Istennek szent evangéliumai”. 
abraham Kuyper, neves á Lasco-kutató, hozzáfűzte: „ezt az esküt, ame-
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lyet Johannes á Lasco a saját kezével írt, a gnieznói érseknek és a krakkói 
püspöknek adta át németországból való hazatérése után, biztosítván őket, 
hogy nem házasodott meg, és hogy az evangéliumtól eltérő tanításokhoz 
sem csatlakozott.”50

amennyiben feltesszük, hogy nem hamisítványról van szó, ennek 
az esküszövegnek a kikényszerített volta51 azt a közismert tényt támasztja 
alá, hogy Johannes á Lasco is örökölte az egyházi főemberek haragját, akik 
a Laski nemzetséget gyűlölték. Tomicki püspök a vagyonszerző és a sok 
mindenbe beleszóló Laski érseket hidrának csúfolta. ellenségei igyekeztek 
kihasználni a Laski-fivérek szapolyai-párti diplomáciai tevékenységét, és 
a Laskiak nyílt Habsburg-ellenességét hangsúlyozva, vII. Kelemen pápát 
rávették arra, hogy átkozza ki Laski érseket az egyházból.52 szenvedélyes 
hangú idézetben rendelték rómába egy titkos vizsgálóbizottság elé. áru-
lónak, Júdás-testvérnek nevezték, aki egy szinten áll Dátánnal, Korimmal 
és abiránnal. nem méltó az érseki címre, hanem inkább ősördög. Unoka-
öccsei pedig második Hérostrátosok. eltulajdonított egyházi javak árából 
fegyverezték fel a törököket és küldték azokat Magyarország elfoglalására 
– vádaskodtak. azzal fenyegették, hogy kiátkozását kifüggesztik a lengyel 
templomok kapuira, és maga a király fogja kézbesíteni az átoklevelet. Hu-
szonötezer dukátnyi büntetést is kilátásba helyeztek. az érsek valahogy 
leküzdötte ezt a megszégyenítést, levelében kérte a király védelmező köz-
benjárását. Minden vádért Jeromost tette felelőssé, és arra is gondolt, hogy 
lemond a tisztségéről. Krakkóban, 1530. február 20-án, még ő koronázta 
királlyá az ifjú zsigmond ágostot, de nemsokára testileg-lelkileg összetör-
ve, 1531. május 19-én meghalt.

Laski érsek életének végén keservesen kellett megtapasztalja azon 
visszásságok következményeit, amelyek azokban az években különösen 
jellemzőek voltak az egyházra. Johannes á Lasco, aki bensőséges viszony-
ban volt nagybátyjával, közvetlen szemlélője volt ennek a tragédiának.

néhány évvel korábban, 1526. január 29-én az érsek még dicsére-
tekkel elhalmozott levelet kapott a pápától, mivel hatásosan küzdött a lu-
theri „pestis” ellen. elérte azt, hogy a klérus számos megházasodott tagja 
elbocsátotta feleségét, és nyilvános bűnbocsánatot tartva visszatért az 
egyházba.53 a pápa megengedte neki, hogy a készséget tanúsító szerzete-
seket világi papokká szentelje vasárnaponként vagy a kettős ünnepnapo-
kon, továbbá hogy minden időben gyakorolhassa az exkommunikáció 
alóli feloldást.

véleményünk szerint, hogyha a fentebb ismertetett feddhetetlenségi 
esküt ennek az eddig, a zeissberg művében elsőként ismertetett, de figye-
lembe nem vett eseménysorozatnak a keretében vizsgáljuk, akkor sokkal 
inkább elfogadható ennek az esküszövegnek a valós volta. Tehát ez az eskü 
az akkori évek köteles, rutinos eljárásához tartozott, amely alól az ellensé-
gek miatt még egy Johannes á Lasco sem vonhatta ki magát.
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á Lasco a nagy-lengyelországi Lowitsch kastélyából írott 1527. júni-
us 13-i levelében – tekintettel nagybátyja reformációellenes álláspontjára, 
nem nyilatkozik kedvezően Lutherről – óvatosan leírja, hogy a ragály még 
nem fertőzte meg az országot, de már ott lappang az emberek szívében. De 
hogyha egyszer, amitől Isten mentsen, átlépi a mi határainkat, attól félek 
– mondja á Lasco –, hogy ez a gonoszság sokkal nagyobb gondot fog okozni 
Lengyelországnak, mint a németeknek.54

A KRAKKÓI HUMANISTA KÖR TAGJA.  
KAPCSOLATA SYLVESTER JÁNOSSAL

erasmusnál való bázeli tartózkodása idején Johannes á Lasco kö-
zelebbi kapcsolatba került az erazmista kör magyar tagjaival, akik közül 
Thurzó János, Thurzó elek, szathmáry kancellár, Henckel János, Johannes 
cassoviensis orvos és Piso Jakab királyi titkár neve ismeretes.55

Krakkóban ismét alkalma adódott az erazmista és humanista ma-
gyar személyiségekkel való találkozásra. egy erasmus-tanítvány figyel-
mét semmi esetre sem kerülhette el például egy olyan tény, hogy 1523-ban 
Tornaljai Bálint jelentette meg Krakkóban erasmus Copiaját56. Bizonyára 
tudomást szerzett sylvester János munkásságáról is, akinek 1527 tava-
szán jelent meg egy könyve57 Krakkóban, két másik szerző művéhez pedig 
magyar idiómákat csatolt.58

Ismeretes, hogy sylvester János az 1527-es esztendőben az angol 
Leonhard cox humanistával együtt korrektori munkát végzett Hyeroni-
mus vietor krakkói nyomdájában. sylvester 1526. október 26-án iratko-
zott be a krakkói egyetemre, mint a 676. magyar diák.59 a következő év 
tavaszán a magyar bursza szeniorává választották,60 majd 1528-ban meg-
házasodik, valószínűleg lengyel nőt vesz feleségül. Balázs János feltételezi, 
hogy sylvester Jánost a kassai plébános és egri prépost, Henckel János aján-
lotta a Justus Decius királyi tanácsos és a vándorhumanista Leonhard cox 
által vezetett krakkói humanista körbe.61 Johannes á Lascót is beleértve, 
ehhez a körhöz62 tartozott nicolaus anianus Burgonius, stanislaw Hosius, 
Matheus Pyrser, Georgius Lang, Modrzewski és andreas zebrzydowski.63

cox 1525-ben Kassáról tért vissza Krakkóba, ahol másfél évig taní-
tott az egyetemen. előadásait sylvester János is hallgatta. Mielőtt hazatért 
volna angliába, kiadta és jegyzetelte P. Papinius statius (Kr. u. 40–96) har-
minckét költeményét,64 amelyet mecénásának, Johannes á Lascónak aján-
lott. cox ajánlása mellett találjuk stanislaw Hosius előszavát és 112 soros 
versét, amely Johannes á Lascónak az erasmussal való barátságáról szól. 
ezt sylvester János egy költeménye követte.65 ennek alapján úgy véljük, 
hogy a két keresztyén humanista személyes kapcsolatban állott egymás-
sal. sajnálatos tény, hogy erről a kötetről nem maradt fenn másolat, s hogy 
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ez az egyetlen példányban ismeretes könyvecskét tartalmazó gyűjtemé-
nyes kötet elveszett a második világháborúban.66

Későbbi együttműködésüknek nem találjuk jelét, de tudhattak, hall-
hattak egymásról, ugyanis nádasdy Tamás, sylvester János későbbi pat-
rónusa, 1532 után kebelbarátja lett Jeromosnak, Johannes á Lasco báty-
jának.67

sylvester János feltehetően Johannes á Lascótól is nyerhetett ösz-
tönzést a Biblia fordításához, az eredeti szövegek kritikai használatához, 
értelmezéséhez. á Lasco éppen 1527-ben köttette be azt az egyik legked-
vesebb könyvét Lengyelországban, a már említett s ma angol könyvtárban 
őrzött görög–latin Újszövetséget, amelyet Bázelben együtt olvasott tanító-
mesterével, s amely tele van széljegyzeteivel.68 nagyszerűbb, közvetlenebb 
erazmiánus fordítást nem is igényelhetett volna sylvester János, aki hasz-
nálta, és aki előtt érték volt az erasmus-féle „adnotationes”.69

sylvester János 1529. július 31-én beiratkozik Wittenbergben az 
egyetemre, ahonnan 1530-ban távozik. amikor 1534-ben nádasdy Ta-
más szolgálatába lép, és ez Dévai Bíró Mátyás leveléből Melanchton tu-
domására jut, akkor Melanchton szép levélben hívja fel nádasdy figyel-
mét volt tanítványára. sárvár-Újszigetről sylvester úgy távozik, hogy 
úticsomagjában van a magyar nyelvű Újszövetség-fordítás. a bécsi egye-
temen sylvester 1544-től a görög és héber nyelv tanára, majd 1552-ben a 
história professzora. nemrégiben másodszor is előkerült a hagyatéki leltá-
ra,70 amelynek alapján bizonyíthatóan 1552. április vége és május 6. között 
hunyt el Bécsben.

Testamentumából71 kiderül a magyarországi humanista tudós 
alig ismert magánéletének érdekessége, hogy felesége valószínűleg bécsi 
születésű volt. Feltehetően ő is kétszer házasodott, akárcsak Johannes á 
Lasco. Talán reménykedhetünk abban, hogy a jövendő esztendők könyv-
tári és levéltári kutatásainak eredményei újabb adatokkal szolgálhatnak 
Johannes á Lasco és sylvester János kapcsolatának történetéhez.

egy jövendő feltáráshoz figyelembe vehető szempontként szeret-
nénk megjegyezni, hogy Johannes á Lasco és sylvester János közös isme-
rőse volt a sziléziai anselmus ephorinus,72 aki a brassói szász reformátor-
nak, Johannes Honterusnak volt a barátja.73

JOHANNES Á LASCO DIPLOMÁCIAI VÁLLALKOZÁSAIRÓL. 
VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉGÉNEK KÉRDÉSE

Jeromos hatására Johannes és stanislaw részt vállaltak szapolyai Já-
nos oldalán a Ferdinánd császár elleni hatalmi vetélkedésben. Kudarcaik 
miatt 1535 után a Habsburg érdekek szolgálatába állottak, jóllehet a lengyel 
király megtiltotta nemességének azt, hogy a magyar ügyekbe avatkozzanak.
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Johannes á Lasco volt a vezetője annak a szapolyai-párti küldöttség-
nek, amelynek tagjai: Frangepán Ferenc kalocsai érsek, Werbőczi István, 
Homonnai Drugeth Ferenc és andrás.74 e delegáció élén 1530 októberében a 
lengyel országgyűlés előtt Poznánban egy rendkívül hatásos beszédet tartott, 
arra figyelmeztetve Ferdinándot és szapolyai Jánost: ne tévesszék szem elől, 
hogy a törökök a keresztyén republika megrontói; velük szemben a keresz-
tyén fejedelmeknek szent kötelességük az összefogás. emiatt cselekedeteiket 
– viszálykodásmentesen – a béke kivívására kell irányítaniuk. a két párt ek-
kor egyéves időtartamú fegyverszünetet kötött a lengyel király közvetítésével.

Jeromos 1533-tól hűtlenség gyanújába keveredik az olasz Gritti ala-
jossal való szövetkezése miatt, ezért szapolyai János 1534-ben Budán fog-
ságba veti. Tulajdonképpen testvérének, Johannes á Lascónak köszönheti 
kiszabadulását, aki fáradhatatlan közbenjáróként 1535 januárjában és 
februárjában többek között Debrecenbe, illetve nagyváradra is fáradtsá-
gos utazást tett Jeromos érdekében.75

ekkori levelezése jelzi, hogy ismerte nagyvárad püspökét, Martinuzzi 
Fráter Györgyöt, kapcsolatot keresett statileo János gyulafehérvári püs-
pökkel, levelet írt Bebek Imre gyulafehérvári kisprépostnak, Mária magyar 
királynénak, és sokszor említi leveleiben Perényi Péter, Brodarics István 
és czibak Imre nevét.76 Témái nagyjából a hírszerzésre, Jeromos ügyének 
támogatására és a befektetett vagyonuk visszaszerzésére korlátozódnak.

az eddigi á Lasco-tanulmányokban máig sem tisztázott ügy 
Johannes á Lasco veszprémi püspöksége, amelynek adományozásával 
szapolyai János kívánta őt ösztönözni és ügye mellett elkötelezni. Úgy 
látszik, hogy ennek a névleges tisztségnek (vagy megígért jutalomnak?) 
1530–1533 között lehetett a várományosa, és semmiféle haszna nem szár-
mazott belőle. erasmusnak ezt írja 1533. augusztus 25-én: „et in Hungaria 
episcopatum ultro oblatum neglexi…”.77

erről az egyházi kánon által soha el nem ismert veszprémi püspöksé-
géről olyan kiszínezett és megalapozatlan leírást is találunk, hogy veszp-
rém egy protestantizmustól meg nem fertőzött székhely lévén, Johannes á 
Lasco oda is költözött volna…78

a veszprémi püspöki titulus az á Lasco-irodalomban valójában csak 
egyszer válik feltűnővé. Johannes á Lasco 1556. december 28-án nyilat-
kozatot írt, amikor önkéntes száműzetéséből visszatért Lengyelországba. 
arról biztosította a királyt, hogy tanítása megegyezik az ágostai Hitval-
lással. ezt a levelet valaki jó kétszáz év elteltével, pontosan 1766-ban, né-
metre fordítva, a latin szöveggel együtt adta ki Kölnben, a következő címek 
felsorolásával: Johann a Lasko, ehemaligen Präpositus zu Gnesen und Lencitz, 
undernannten Bischofs zu Wesprin in Ungarn, merkwürdiges Schreiben an 
den König in Polen, die Religion betreffend.79 Izgalmas lenne megtudni, hogy 
ki volt ennek az iratnak a kiadója. erről a későbbiekben írni fogunk. Itt csak 
arra gondolunk, hogy a nagyobb nyomaték súlyáért emelték ki Johannes 
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á Lasco egyházi címeit, köztük a tekintélyesen hangzó veszprémi püspöki 
címet. Tény az, hogy maga Johannes á Lasco sohasem használta ezt a cí-
met, és nem sok örömét lelte a veszprémi püspökséggel való ámíttatásban, 
amelynek hátteréről beszédesen tanúskodik az önkényesség. a korszak 
uralkodói a reformáció intő jelei ellenére is úgy rendelkeztek az egyházi 
tisztségek és javadalmak fölött, mint a saját tulajdonukkal.

a magyar politikai eseményekbe való bekapcsolódásának az volt az 
egyik eredménye, hogy a Laskiaknak elzálogosított szepességi városokban 
– így közismerten Késmárkon – á Lasco megértése és türelme szintén hozzá-
járult a reformáció tanainak elterjedéséhez.80 vagy talán éppen fordítva: Kés-
márkon a Leudischer György által nyíltan végbemenő reformátori igehirde-
tés lett volna az, amely őt 1534 májusa és decembere között, egyhuzamban 
való ott-tartózkodása idején, rendkívüli hatással ragadta volna meg?

ebben a korszakban a nyugati reformátorokhoz képest, a Mohács 
utáni viszonyok ismeretében és Jeromos konstantinápolyi bebörtönzése 
révén, a legszemélyesebben tapasztalhatta meg a török hódítás következ-
ményeit. Lengyelországban is állandó félelmet okozott a törökök előnyo-
mulása. Kevésbé közismert az a tény, hogy a lengyel király hatezer kato-
nája is harcolt a mohácsi csatamezőn.

Melanchtonhoz írott leveleiben Johannes á Lasco leírja azoknak a 
keresztyéneknek a lelki nyomorúságát, akik a török fogságban hiányolják 
az úrvacsorát és a lelkigondozást.81 a török kérdésre vonatkozó teológiai 
nézete elénk tárul a fentebb említett, németre is lefordított 1556-os írásá-
ban, ahol a következőképpen érvel: sokan azt állítják, hogy Magyarország 
törökök általi pusztulása azért következett be, mert a magyarok újítottak 
a hit dolgaiban, azaz elhajlottak a római egyháztól; de ha a király jól meg-
figyeli, a törökök miatt azon országok keresztyénei is éppen úgy szenved-
nek, mint ahol a népek sohasem voltak a pápa követői, s így egyáltalán 
nem lehet azt állítani, hogy a katolikus egyháztól való elszakadásuk miatt 
érte őket a török csapás.

e helyen önkéntelenül is Luthernek a mohácsi csata utáni, sokszor 
idézett levelére gondolunk, amelyben II. Lajos özvegyének azt írta, hogy a 
törökök hatalmának az oka a római katolikus egyházban keresendő. egy-
bevetve a két nézetet, á Lasco álláspontja tükrözi azt, hogy ő tapasztalat-
ból is ismerte az iszlám agresszivitását és annak terjeszkedő tendenciáját.

e helyen szólunk erasmusnak arról a híres írásáról, amelyet 1527-
ben Johannes á Lasco kérésére fogalmazott a lengyel királynak, rámutatva 
a magyar trón tragédiájára. sajnálta, hogy a keresztyének gyilkolják egy-
mást és elpazarolják az erejüket, ahelyett, hogy összefognának és leráznák 
a török igát.82 Érthető tehát, hogy a már jelzett, az erasmushoz írott 1533. 
augusztus 25-i levelében szerfölött szégyenkezik Jeromos testvérének „tö-
rökössége” miatt.83 az akkori politikai irodalomban visszhangot váltott 
ki a legfiatalabb Laski-fivérnek, stanislawnak az az 1534-ben megjelent 
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műve, amelyben a török elleni összefogásra szólítja fel a szlávokat, osztrá-
kokat, magyarokat, székelyeket és románokat, testvériségükre hivatkozva 
figyelmeztet: „hiszen mindnyájan egy és ugyanannak az Istennek a nevé-
ben kereszteltettünk meg”.84

Testvére kiszabadulása után egy évig á Lasco a rytwian nevű birto-
kára vonult vissza, és a szentírás tanulmányozásával foglalkozott. ez az 
a korszak (1536–1538), amikor lélekben elszakad rómától. Jelentős hatást 
kell tulajdonítanunk a Melanchtonnal való, Lipcsében történt találkozásá-
nak is.85 valójában 1537 májusáig gyakorlatilag még a katolikus egyház-
hoz tartozik, s 1538. március 21-én még elfogadja a varsói archidiakónusi 
címet, de a még ugyanebben az évben a király által felajánlott kujawiai 
püspöki széket már elutasítja.86

esztendők múltán Kelet-Frízföldről azt írta Bullinger Henriknek, hogy 
Isten irgalma szabadította ki őt a farizeusok hálójából, és Isten kegyelméből 
mondhatott le a gyermekkorától felhalmozott javakról és a ráaggatott cí-
mekről. Belátta, hogy abban a környezetben nem élhetett Krisztus értelme 
és lelke szerint.87 a Filippi 3:7-8 alapján Pál apostol vallomásával ítélte meg 
múltját és korát. Feljegyezték, hogy lemondása és távozása előtt a királlyal 
egy hosszú és lovagias beszélgetést folytatott. a király becsülte elhatáro-
zását, és önkéntes száműzetésbe vonulását ajánló levelekkel támogatta.88 
Johannes á Lasco kijelentette, hogy mindaddig idegenben kíván lakni, amíg 
Lengyelországban nem élhet meg egy igazi keresztyén.89 az 1538–1539-es 
esztendő fordulóján elhagyja az országot és Leuvenbe távozik.
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3.  
JoHannes á Lasco 

reForMáTorI 
szoLGáLaTánaK KezDeTe

AZ ELŐKÉSZÜLET ÉVEI LENGYELORSZÁGBAN.  
LEUVENBEN ÉS AZ ADUARDI KOLOSTORBAN: 1538–1539/40

a varsói káptalan jegyzőkönyvében 1538. március 18-án bejegyez-
ték, hogy megtörtént Johannes á Lasco kinevezése a varsói archidiakónusi 
tisztségre.1 ezt a jövedelmező állást még az érsek-nagybátyja helyezte ki-
látásba és intézte egyházjogilag úgy, hogy unokaöccse legyen ennek az ál-
lásnak a várományosa. amikor azonban Jeromos közbenjárására Poznán 
püspöki székével kínálták meg, ezt ő határozottan elutasította. arra sem 
volt tekintettel, hogy ajánlói között volt Ferdinánd király is.2 Bouwmeester 
szerint ez már egy határozott jele volt annak, hogy nem kívánt többé egy-
házi előnyöket élvezni családi és baráti kapcsolatai révén.3 nagybátyja ha-
lála egy visszafogó köteléktől való szabadulást jelentett számára.

a családi vagyon elosztásakor lemondott a ráeső részről, és külföl-
di tartózkodása idején, házasságának híre hallatán, Lengyelországban az 
összes egyházi jövedelmétől megfosztották. erről orzechowski 1546-ban 
tudósít az Oratio contra coelibatum Romanum című írásában: „a rómaiak 
Laski úrtól elvették prebendáját a vele házasságot kötött felesége miatt és 
ugyanazt a prebendát olyanoknak adták, akik nyilvános házasságtörés-
ben élnek. Óh, édes Úr Isten, alszol-e vagy őrködöl? nem látod szent egy-
házad nagy szégyenét és gyalázatát? Ha Laski azt mondta volna nekünk, 
hogy egy ágyasom van, nem pedig hites feleségem, akkor prebendáit bi-
zonyára megtarthatta volna. De mivel azt mondta, hogy nekem esküdt 
feleségem van, ő így egyszerre mindkettőt: hazáját és prebendáit is elve-
szítette”.4

Matthias Drzewicki, az új gnieznói érsek, a Laskiak legfőbb ellensé-
ge, mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Laski család ne érezze 
magát biztonságban. ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a szelíd és a há-
borúskodást kerülő Johannes á Lasco elhagyja az országot.
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egy évvel korábban (1536 végén, 1537 tavaszán) bizonyos ideig fog-
ságban, letartóztatásban volt része Lipcse és Freiburg városában, ugyanis 
még mindig azzal gyanúsították, hogy fivére oldalán diplomáciai külde-
tést végez.5

arra gondoltak, hogy Franciaországba készül, jóllehet ő bázeli isme-
rőseit akarta felkeresni. ez a gyanú mindaddig fennállott, amíg Jeromos át 
nem pártolt Ferdinánd király oldalára.6 addig is, magyar diplomáciai vál-
lalkozásaik miatt, a Laski fivérek ellen elfogató parancsot adtak ki a Habs-
burg-birodalomban. Johannes á Lasco nevét is egy ilyen kifüggesztett pla-
kátról ismerték fel. amiatt, hogy testvérét támogatta, szintén sok nemes 
rosszallását váltotta ki, nem is beszélve a papság haragjáról. említettük 
már, hogy mennyire megviselték az 1534–1535-ös években a magyaror-
szági események, a testvére kiszabadítása körüli bonyodalmak.

az sem lehetett biztató egy hitbeli döntésre készülő egyházi ember 
számára, hogy az akkori évek lengyelországi körülményei ismét úgy vál-
toztak, hogy eretnekeket égettek. a krakkói Petrus Gamrat püspök még ak-
kora hatalommal rendelkezett, hogy 1538-ban máglyára küldte Melchior 
Weigel tanácsos Katharina nevű 70 éves feleségét, aki zwingliánus úrva-
csoratant vallott, és nyilvánosan tagadta az ostya imádását, mert az nem 
Krisztus átváltoztatott teste.7

Wotschke nyomára lelt annak a felhatalmazásnak, amely szerint 
a római katolikus egyház Johannes á Lascót saját hitvédő teológusának 
szánta, és ezért hivatalosan is engedélyezték számára az evangélikus 
könyvek behozatalát és olvasását.8 sajnos forrását nem közli, más helyen 
pedig nem találtuk meg ennek említését.

Tehát személyes veszteségének élményei, a körülötte zajló egyházi 
élet kirívó eseményei, a róla terjesztett híresztelések, hogy már ő is Wit-
tenbergbe készül,9 végül pedig a teológiai olvasmányaiból elébe táruló kép 
és a németországban kibontakozó egyházi élet vonzása mind hozzájárult 
ahhoz, hogy megérlelje benne a döntést: ki kell válnia a lengyel egyház 
szorításából.

aki a keresztyén humanista Johannes á Lasco hitbeli elhatározásá-
nak pontos dátumát keresi, annak be kell érnie azzal a három írásban ma-
radt közléssel és vallomással, amelyek közül az első Johannes Utenhove tol-
lából származik. ezt írta 1557. augusztus 29-én a Simplex et fidelis narratio… 
234. oldalán: Johannes á Lasco visszatért hazájába, ahonnan ő több mint 
20 éve a vallás ügye miatt vállalta az önkéntes száműzetést.10 Másodszor 
Johannes á Lasco őszinte önvizsgálatát idézzük egy Heinrich Bullingerhez 
írott, 1544. március 14-én keltezett leveléből:11 „röviden, azért, hogy előt-
ted is feltárjam az Úr Krisztus hozzám való jóságát és erejét, elmondom, 
hogy ezelőtt én titulusokkal ékesített farizeus voltam, gyermekkoromtól 
fogva jelentős javadalmakkal mind a mai napig bőségesen elhalmozva. De 
most, minekutána ezeket az előnyöket Isten kegyelméből saját elhatáro-
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zásomból lemondtam, hazámat és barátaimat elhagyva, mivel beláttam 
azt, hogy közöttük nem élhetek keresztyén módra, itt az idegenek között az 
érettem megfeszített szegény Krisztus szegény szolgája lettem, nemrégiben 
arra nyervén alkalmazást, hogy az evangélium tanítását hirdessem az egy-
ház szolgájaként annak akarata szerint, aki az ő irgalmából az ő nyájához 
hívott el a farizeusok istállójából”. Harmadszor az eljövendő hazatérésének 
feltételét kell mérvadónak tekintenünk, amely így hangzik a zsigmond 
ágost lengyel királyhoz írott 1556. szeptember 6-i emlékiratában:12 „Fel-
séged atyjának (hazahívására) engedelmeskedtem is volna, amennyiben 
az én Frízföldön elfogadott istentiszteleti szolgálatom és az én hitemnek a 
megvallása Lengyelországban megengedett lett volna.”

ezt a három adatot egybevetve kitűnik, hogy önkéntes száműzetés-
be vonulásakor a minden érdek fölött álló személyes hitének volt döntő 
szerepe a nem és az igen kimondásában. ez a felismerése azon alapult, 
hogy Krisztus érette feszíttetett meg: pro me crucifixi!

ez a reformátori „pro me” – az, hogy a váltság megszerzése után 
nincs többé szükség közbenjárókra, cselekedetekre vagy más eszközök-
re – ékes bizonyítéka a keskeny utat megjáró, volt lengyel főpap hitének, 
akinek 15 évig tartó külföldi szolgálata után végül is megadatott, hogy 
reformátorként térjen vissza hazájába.

száműzetése kezdetén Frankfurt am Main városában, az ottani őszi 
könyvvásár alkalmával találkozott albert Hardenberggel, aki Bernát-ren-
di szerzetes volt. Leuvenbe utaznak tovább, ahol Hardenberg a teológiai 
tanszéken tartott előadásaival nagy visszhangot váltott ki a hitből való 
megigazulás tanának magyarázatával.13

szállásadójuk Leuvenben egy evangéliumi hitű özvegyasszony volt, 
akinek házában 43-an gyűltek össze esténként Bibliát olvasni. Luther 
postilláiból és más tiltott reformátori írásokból olvastak fel, amelyeket 
amsterdamból kaptak. ehhez a házi körhöz (conventicula) tartozott a spa-
nyol bibliafordító tudós, Francisco de enzinas (Dantiscus vagy más néven 
Dryander).14

szakítván a papi nőtlenséggel, Johannes á Lasco Leuvenben meghá-
zasodott, egy Barbara nevű polgári családból származó lányt vett felesé-
gül.15 Házasságukból öt gyermek született. Barbara angliában hunyt el.

Még az 1539-es év folyamán menekülniük kellett Leuvenből. 
Hardenberg csak a polgárság közbelépése folytán szabadult ki a börtön-
ből. neve ismerős volt a város lakossága előtt, mivel a Pál leveleinek ma-
gyarázatát az egyetemen nemcsak az akkori háromezer beiratkozott diák 
hallgathatta, hanem a városi polgárok is látogathatták az előadásokat. 
Hardenberg hátramaradt könyvtárát elégették, az úgynevezett eretneke-
ket pedig tömlöcbe vetették.
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v. Károly császár már említett, vallásügyi újításokat szigorúan til-
tó rendeletének következtében a kegyes háziasszonyt, antoinette van 
roesmals-t és barátnőjét 1541-ben máglyahalálra ítélték, mivel nem von-
ták vissza eretnekségüket.16

a két menekülő jóbarát az észak-hollandiai aduard kolostorába vo-
nult vissza. (a második világháborúban megsemmisült épület romja, va-
lamint aduard község Groningen közelében, délkeleti irányban található.) 
ezekben az években a kiváló ifjúsági nevelő, Johannes reekamp a kolos-
tor apátja. aduard falai között egy időben olyan hírneves tudós és huma-
nista élt, mint Wessel Gansfort (1419–1489), vagy a már említett rudolf 
agricola, fríz elnevezése szerint roelof Huisman (1442–1485). aki ebbe a 
kolostorba, vagyis a Közös Élet Testvéreinek (Fratres vitae communis) a 
rendjébe lépett, nem kellett engedelmességet fogadnia. szigorú szabályok 
sem léteztek, és a rend férfi és női tagjai nem koldulásból, hanem hasznos 
munkából tartották fenn magukat. Istentiszteletüket anyanyelven tartot-
ták, és a Bibliát is anyanyelven olvasták. Mindez, beleértve gyakorlati ke-
gyességüket is, nagy hatással volt Johannes á Lascóra.17

albert Hardenberg, akinek á Lasco könyveket is ajándékozott, illetve 
kínált eladásra, később Johannes á Lasco testvéri buzdítására kilépett a 
szerzetesrendből és beiratkozott a wittenbergi egyetemre; előbb Hamburg 
városában, majd élete végén emdenben lett lelkész.18

Hardenberg,19 Johannes á Lasco és enzinas levelezéséből kiderül, 
de emden egyházának coetus-jegyzőkönyve is említi, hogy 1539–1540 
fordulóján á Lasco emdenben tartózkodik. családjával együtt 1540 nya-
rán antwerpenben is megfordul, majd feleségét és gyermekét Leuvenben 
hagyja hátra felesége szüleinél. ekkor hívta a brandenburgi őrgróf szilézi-
ai szolgálatra, amiből á Lasco arra következtetett, hogy neve és tisztessége 
mások előtt szintén ismeretes,20 tehát nem tartják méltatlannak az egyház 
szolgálatára.

AZ EMDENI REFORMÁCIÓ VEZETŐ LELKÉSZE

emdenben 1540-ben fordul meg először Johannes á Lasco. adu ard-
ból, az akkori utazási viszonyok közepette, három-négy nap leforgása alatt 
el lehetett jutni ebbe a tengerparti városba. Fríz krónikájában emmius is ír 
arról, hogy 1540 elején Johannes á Lasco a városba érkezett.21 ekkor még 
csak ismerkedési céllal, magánszemélyként,22 s valószínűleg azzal a szán-
dékkal, hogy bekapcsolódhasson az itteni közismerten türelmes egyházi 
életbe.

emdenben ekkor már húsz éve a lutheri reformáció szellemében 
prédikáltak, és az egyházi életben minden úgy történt, mint általában a 
németországi gyülekezetekben. Különlegességnek számított, hogy a régi 
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egyház is megőrizhette intézményeit. a városban nagy számban éltek Fe-
renc-rendi szerzetesek.

Kelet-Frízföld tartományának élén II. enno gróf állott, aki addig a 
csendes, feltűnés nélküli reformációt szorgalmazta a lüneburgi egyházi 
rendtartás alapján. Korai halála után (35 éves korában hunyt el), vagyis 
1540. szeptember 24-től kezdve két éven keresztül enno testvére, Johann 
gróf akadályozta a reformáció terjedését. Johann gróf 1542-től Limburg 
fejedelemségének lett a helytartója a császár jóvoltából, és 1544-ben bizo-
nyos pénzösszeg fejében lemondott a kelet-frízföldi kormányzóságról. ek-
kor anna grófnő, enno özvegye vette át az irányítást, és attól kezdve ismét 
szó lehetett a reformáció kiteljesítéséről.23

ez az átmeneti időszak Johannes á Lasco számára is kedvezőtlenül 
alakult, erről a két esztendőről ismét kevés frízföldi vonatkozású adat ma-
radt fenn. annyi bizonyos, hogy ebben az időben halálosan beteg testvére 
meglátogatására sietett haza Lengyelországba, és még életben találta Je-
romost,24 aki nemrégiben szabadult korábbi szövetségese, a török szultán 
fogságából. elbocsátása előtt azonban bosszúból megmérgezték.25 Hal-
dokló testvére arra kérte á Lascót, hogy mivel megházasodott, lépjen álla-
mi szolgálatba. Jeromos 1541. december 22-én halt meg.26

Johannes tehát Jeromos meglátogatására utazott haza, ezért vállalta 
a veszélyes utat. Jeromos sorsának tüzetesebb vizsgálata, a Laski testvé-
reknek a korabeli magyar politikában való részvétele véleményünk sze-
rint hozzájárulhatna Johannes á Lasco életének, vagy legalábbis néhány 
homályban maradt év történetének újabb adatokkal való kiegészítéséhez. 
Itt azonban nem vállalkozhatunk Laski Jeromos szerteágazó diplomáciai 
tevékenységének áttekintésére,27 de amint látható, még Johannes á Lasco 
kelet-frízföldi tartózkodása idején is jelentős befolyást gyakorolt reá a test-
vére sorsa. erről egy Hardenberghez intézett 1541-es levele is tanúskodik, 
amelyben afölött aggódik, hogy testvére talán Buda várának ostrománál 
esett el. Késmárk földesuraként Jeromos türelmes volt a hitújítókkal szem-
ben, és ismeretessé vált, hogy a lengyel reformáció egy jelentős személyi-
sége, a Meliusszal kapcsolatban álló Thretius Kristóf az ő támogatásával 
tanult a késmárki iskolában.28

Lengyelországban Johannes á Lasco állítólag a királytól lehetőséget 
kért az egyház helyzetének javítására, és ezért 1542. február 21-én aláír-
ta azt az „actus justificationis”-t, amelynek következtében megerősítették 
a beneficiumát.29 ez ismét egy olyan kérdés, amely fölött közel 400 éve 
vitatkoznak a kutatók: hamis eskü volt-e, vagy úgy kell értelmezni, hogy 
az esküszövegben olvasható „doctrina catholicae et apostolicae romanae 
ecclesiae” kitétel mindenik reformátor által vallható hittétel, és nem kell 
feltétlenül a középkori egyház egészével azonosítani.30 Martin Kromer 
ermlandi püspök a félreérthetés lehetőségét (amennyiben a fenti esküszö-
veg nem hamisítvány) úgy igyekezett kihasználni a protestánsok ellen, 
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hogy az 1552-ben megjelentetett De falsa nostri temporis et vera Christi 
religione című, Lutherrel hadakozó, párbeszédes stílusú lengyel nyelvű 
polemikus iratát 1559-ben latinul is kiadta Dillingenben. ekkor a szöve-
gét úgy módosította, hogy a hitszegő szerzetes szerepébe tévedhetetlenül 
Johannes á Lasco történetét helyettesítette be, nevének említése nélkül. 
odáig ment, hogy 1568-ban Kölnben, német nyelven adta ki ezt az ismét 
megváltoztatott, á Lascóra összpontosító támadó írását Monachus cím 
alatt, s benne á Lascót Lengyelország hereticus maximusának (főeretnek) 
kiáltja ki.31

ezen újabb esküszöveg tekintetében a történészek megegyeznek ab-
ban, hogy kevés a megvilágító adat, és hogy végeredményben az á Lasco 
által esetleg feltételesen, bona fide-lélekkel aláírt „actis justificationis” 
egyházi kitétele akár az ágostai Hitvallásra is vonatkoztatható.32

Máig sem sikerült tisztázni ennek az 1542-es februári tisztító-iga-
zoló eskünek az eredetét vagy a kényszerét. De ezt megelőzően, mégpedig 
1541. szeptember 29-én, Johannes á Lasco Lukas Górka püspöknek Lipcsé-
ből egy olyan mély tartalmú levelet küldött, amelynek alapján semmi két-
ségünk nem marad afelől, hogy Johannes á Lasco állhatatos volt hitében, 
és immáron véglegesen a reformáció táborához tartozónak vallotta ma-
gát.33 „Becsületesen bevallom – írta –, hogy nehéz volt számomra elhagyni 
drága hazámat, a szeretett barátokat, végezetül mindent, amim volt. az 
is nehéz volt, hogy magamat egyedül tegyem ki a veszélynek, hogy szük-
ségbe kerüljek, és hogy elviseljem az igazságtalanságot. De hála legyen az 
Istennek, aki nekem a bátorságot adta, hogy ezt megtegyem… Mindenek 
fölött pedig arra nézve vagyok büszke, hogy a mieink közül én vagyok az 
első, akire nézve tetszett Istennek, hogy megmutassa az ő kimondhatat-
lan könyörületességét, hogy engem értékesnek találjon, engem, akit meg-
vetettek, kikacagtak, gúnyszavakkal illettek… üldöztek és kiforgattak min-
denemből, amim volt. És mindezeket az ő szent nevéért, aki hogyha ismét 
itt a földön élne, újra megvetnék… keresztre szegeznék, de aki most legyőz-
hetetlenül uralkodik a dicsőségben a Mennyei atyja jobbján.” Levelét így 
írta alá: „Johannes á Lasco, egykoron sok címmel kitüntetett, most pedig 
a meztelen Jézus Krisztusnak, a megfeszítettnek meztelen szolgája”. Gorka 
püspök két héttel a levél vétele után meghalt, de ez a levél nem maradt 
hatástalan, mert sorozatban másolták és egész Lengyelországban kézről 
kézre adva terjesztették.34

az eddigiek ismeretében nyilvánvaló, hogy Johannes á Lasco 1541 
őszén még egyedül és elsőként, de jellemző, hogy Lengyelország határán 
kívül volt kénytelen vállalni a reformáció melletti nyílt kiállást az ország 
főpapi méltóságot viselő papjai közül.

emdenbe visszatérve, 1542 tavaszán egy ideig még magánember-
ként él,35 amíg a tartomány régense, az özvegy anna grófnő egyházi szol-
gálat végzésére kérte fel. Johannes á Lasco válaszában azt írta anna van 
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oldenburg ajánlatára, aki 1542-ben szuperintendenssé nevezte ki, hogy 
elvállalja Isten Igéjének szolgálatát, de nem kívánja, hogy az érvényben 
lévő lüneburgi egyházi rendtartás őt megkösse. szuperintendensi tisztsé-
gébe való kinevezésekor, amelyet éppen a lüneburgi hitvallás egyik cikke-
lye tett lehetővé, mégis alá kellett írnia ezt az egyházi rendtartást, amely 
Kelet-Frízföldön 1545-ig állott érvényben.36

szuperintendensi szolgálatának kezdetén tartózkodott a teológiai 
vitatkozásoktól, nehogy újításokkal, új dogmák szerzésével vádolhassák. 
anna grófnővel már kezdetben megegyezett abban, hogy hivataláról 
azonnal lemond, ha munkája nem válik Isten dicsőségére a grófnő fenn-
hatóságának területén lévő egyházakban. Bullingernek pedig azt írta, 
hogy hajlandó lemondani szuperintendensi tisztségéről, ha visszahívják 
hazájába,37 de a lengyel király hazahívó levelének ellenére ezt még mindig 
lehetetlennek tartja a régi püspökök ellenállása miatt.

evangéliumi szolgálatának kezdetén rendkívüli szervezőtehetségről 
és tapintatosságról tesz bizonyságot. Beszélgetést akart folytatni a Ferenc-
rendiekkel, ám azok nem jelentkeztek a kijelölt időpontban. az ingadozó-
kat – akik túl sokat akartak megtartani a mise elemeiből – írásban buzdí-
totta egy gyökeres változtatás véghezvitelére.38 e művében sorra veszi az 
egyház reformációjának összes vitás kérdését, s a szükséges változtatáso-
kat az Írás szerinti követelmények alapján vizsgálja.

Kezdetben a grófnő is félt a templomok képektől való megtisztításá-
nak következményeitől, de egy levélben, amelynek csak egy részét ismer-
jük, á Lasco arra figyelmeztette anna grófnőt, hogy hagyja abba a kettős 
gondolkodást, és ő is inkább Istennek engedelmeskedjen, mint az embe-
reknek.39 Ugyanakkor, a rebellió elkerülése végett, a képeket csak éjjel és 
rendre távolították el a templomokból.40

Lelkésztársai közösségében 1544-ben megkezdte az egyházközsé-
gek vizitálását. Gyülekezetenként négy személyt rendelt felvigyázónak a 
lelkészek mellé, akiknek a munkakörében a presbitereknek a tisztét kell 
látnunk.

Húsvéttól szent Mihály napjáig (szeptember 29.) a prédikátorok 
közössége (coetus) emdenben rendszeresen találkozott és megbeszélte a 
gyülekezet életének a gondjait, illetve itt tárgyalták meg az erkölcsi kérdé-
seket is. a censura morum alól egyetlen lelkész sem volt felmentve.41

Lelkészjelöltekről is gondoskodtak a gyülekezetek számára, akiket a 
coetus testületében vizsgáztattak és kérdeztek ki a hitvallások felől.42 akit 
megfelelőnek tartottak, az a coetusban próbaprédikációt tartott, és megfe-
lelő testimoniummal, azaz bizonyítvánnyal rendelkezve készen állhatott 
a lelkészi szolgálatra.

a coetus ülésein egy referens és egy koreferens terjesztette elő a 
napi ügyeket, illetve az aktuális teológiai kérdéseket. Teológiai disputációk 
esetén a résztvevőknek a téziseket nyolc nappal korábban hirdették meg. 
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nemcsak lelkészek, hanem a gyülekezet kebeléből meghívottak is részt ve-
hettek a coetus bizonyos ülésein. ebben a gyakorlatban Kruske az eljöven-
dő presbiteri tisztség gondolatának magvát látja.43

Johannes á Lasco hitvallásról is gondoskodott. Még ebben az évben, 
1544-ben megírta az Epitome doctrinae Ecclesiarum Phrisiae Orientalis és 
az Epistola de coena című műveit. ezek az írások nyomtatásban nem jelen-
tek meg. (Melanchtonnak rosszalló véleménye volt az Epitome-ról.)44

ebben az esztendőben kezd Johannes á Lasco svájc irányába tájéko-
zódni. Írásait Bullingerhez küldi véleményezésre.45

az emdeni gyülekezet és személy szerint á Lasco számára nagy 
gondot jelentett az, hogy Menno simon és David Joris vezetésével csopor-
tonként érkeztek az országba az újrakeresztelők, akiket németalföldön 
1539-től kezdve üldözni kezdtek.46 ekkor számuk már 3000 körül volt, és 
szerettek volna megtelepedni Kelet-Frízföldön. Johannes á Lasco békés, 
tárgyaló szellemben közeledett feléjük. Főleg a gyermekkeresztségről és 
Jézus emberi testetöltéséről vitatkoztak. á Lasco jószándékú közeledése el-
lenére Menno egy rágalmazó iratot szerkesztett ellene. a következő évben 
(1545) már Johannes á Lasco írt könyvet Krisztus inkarnációjáról, Menno 
simon ellen küzdve. a De incarnationéban á Lasco a keresztséget szövetségi 
alapon tárgyalja. Tulajdonképpen még ekkor sem adta fel a reményt, hogy 
valaha közösen munkálkodhat a dávidistákkal és a mennonistákkal.47

az idegenek nagy száma és a megváltozott politikai helyzet követ-
keztében anna grófnő 1545-ben kiadja a Gerichts und Policey Ordnungot, 
amely bizonyos mértékben szemben áll Johannes á Lasco egyházi rendtar-
tásának irányelveivel. ennek az egyházi rendtartásnak a bevezetésére á 
Lasco nem nyert kellő hatósági támogatást.48 Ugyanakkor Falkenroth sze-
rint a Policey Ordnung kidolgozásában maga á Lasco is részt vett. a Máté 
6:33-mal kezdődő törvénykönyv tiltja a vasárnapi munkát, az átkozódást, 
esküdözést stb. a városi szegények gondozását a gyülekezet elöljáróinak 
kell végezniük, továbbá az erkölcsi nevelést a világi és az egyházi felsőbb-
ségnek közösen kell ellenőriznie. Johannes á Lascót érdekes módon éppen 
lelkésztársai gátolták meg abban, hogy határozottan szétválassza az ál-
lam felügyeleti jogát az egyházi élettől. szolgatársai a gyülekezeti rend 
fenntartásának gyakorlatát teljesen az államra bízták.49 Később, ebből 
okulva, a londoni egyházi rendtartási szövegben Johannes á Lasco az egy-
házkormányzást és fegyelmezést határozottan elkülönítette az államtól.

a fenti nézeteltérések miatt, vagyis hogy az egyházat nem függet-
leníthette az állami befolyástól, 1546 elején lemondott szuperintendensi 
hivataláról, és emdeni prédikátori szolgálatot vállalt. a grófnő kérésé-
re azonban júniusban újra visszatér hivatalába. ekkor, 1546-ban írta a 
250 kérdéses Emdeni Kátéját. (Jan Utenhove 1551-ben ezt a kátét f lamand 
nyelvre lefordítja és kiadja.) Martin Micronius ebből a kátéból Londonban 
41 kérdést és feleletet állított össze Catechismus Londoniensis címmel.50
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nem szóltunk még Johannes á Lasco lutheránus ellenfeleiről, akikkel 
szintén a megegyezést kereste. 1546-ban norden városában találkozott 
velük, amikor is eléjük terjesztette a Ratio doctrinae in ecclesia Emdensi de 
re Sacramentaria… című iratát, s a lelkészeket felszólította, hogy Isten tisz-
ta Igéjének hirdetése helyett ne egymást szidalmazzák, és tartózkodjanak 
a vitás kérdésektől. Kimutatta, hogy az úrvacsoratanbeli csekély eltérés 
miatt nem szabad szétforgácsolni az egyházat. Úrvacsoratanában különb-
séget tett a „res” és a „modi sacramenti” között. a „res”-ben egységes kell 
legyen az egyház, a „modi” lényegtelen.51

Bullingernek feddő hangon ír amiatt, hogy kemény kifejezéseket 
használ Lutherrel szemben. Jóllehet a Luther szitkaival olykor súrolja a 
szertelenség határát, mégis szépen kell bánni vele: meg kell becsülni őt a 
reformációért folytatott hatalmas küzdelméért. Luthert Hessenben vagy 
svájcban ki kellene békíteni a svájciakkal – írta. Luther 1546-ban meghalt, 
1548-ban pedig kitört a schmalkaldeni háború. Johannes á Lasco később 
személyesen szerette volna kibékíteni a két tábort, de ez nem sikerült.

Kelet-Frízföldön, az északi részeken lutheránus gyülekezetek létez-
tek, emdenben a többiek mellett egy zwingliánus kisebbséget találunk, 
míg a gyülekezet nagy része a Johannes á Lasco vezette közös szolgálat 
nyomán reformátussá lett.
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4.  
az InTerIM 

KÖveTKezMÉnYÉneK  
HaTása (1546–1549)

a KeLeT-FrÍzFÖLDI  
reForMácIÓ TÖrTÉneTÉBen

Kelet-Frízföld reformációjának munkálásában Johannes á Lasco a 
genfi reformátorhoz, Kálvinhoz hasonlítható. az egyházszervezet kiala-
kításában, az egyház építésében és védelmében tanúsított hősies maga-
tartásuk sok hasonlóságot mutat. Kálvint Kelet-Frízföld reformációjáról és 
Johannes á Lasco teológiai küzdelmeiről a fríz albert Hardenberg értesíti 
1545. március 24-én.1 Kálvin bizonyára másoktól is hallott már á Lascóról 
és emden lelkészeinek szerepéről a kelet-frízföldi reformáció szolgálatában.

Mintegy elismerése jeléül és á Lasco kérésére, aki kátét kért Kálvin-
tól az ifjúság számára,2 Kálvin válaszképpen az emdeni és kelet-frízföldi 
lelkészeknek ajánlotta az 1541-ben már francia nyelven megjelent és saját 
maga által latinra fordított Genfi Kátéját3 – amint erről a nyomtatásban 
megjelent, 1545. decemberi keltű ajánlás tanúskodik.4

a Genfi Káté latin változatát az emdeni lelkészek már 1545 nyarán 
kéziratban olvasták – legalábbis ezt a tényt erősíti meg á Lasco barátjának, 
Gerardus Kamphnak egy Bullingerhez írott levele.5 Kálvin az 1545-ben 
megjelent Genfi Kátéját a már korábban közkézen forgó francia szövegből 
fordította. Mindezt azért említjük meg, mert a Genfi Káté 1545-ös kiadá-
sát Melius Juhász Péter 1563-ban kiadta magyar fordításban, továbbá ezt 
a kátét eleink elfogadták az 1564-es tarcali zsinaton.6 ennek alapján felté-
telezhetjük, hogy eme közvetett módon Magyarországon is híre lehetett a 
kelet-frízföldi reformációnak.7 Melius a Thretius Kristóffal való barátsága 
révén minden bizonnyal tudott Johannes á Lasco munkásságáról, de az is 
valószínű, hogy láthatta személyesen is á Lascót 1556 decemberében Wit-
tenbergben, ahol ő azon esztendő októberében iratkozott be az egyetemre.8

Johannes á Lasco teológiai tekintélye és az 1545-ös emdeni politi-
kai helyzet lehetővé tette, hogy a svájci befolyást ellenző lutheránus lel-
készek vezetője, norden városának Lemsius nevű prédikátora egy ideig 
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szólási tilalomban és intésben részesült anna grófnő rendelete nyomán. 
Ugyanakkor v. Károly császár brüsszeli udvarában fokozott figyelemmel 
kísérték a kelet-frízföldi egyházi változásokat. Furcsa módon éppen az 
emdeni udvari követ tájékoztatta félre a császár környezetét, holott az lett 
volna a feladata, hogy csendesítse a kelet-frízföldi reformáció ellenzőit, 
és hogy jóirányúan befolyásolja a császári udvart. Hermann Lenthius, a 
grófnő titkos írnoka, mivel pártfogolta á Lascót, mindezeket tudomásá-
ra hozta. Johannes á Lasco pedig bizalmas levelekben9 öntötte ki szívét 
és kérte Lenthiust, hogy a grófnőnek igyekezzék tudomására hozni azt, 
hogy kik és miért szítják ellene, illetve a csendes reformáció véghezvite-
le ellen a közhangulatot. erről a helyzetről más leveleiben is ír. Idézzük a 
Konrád Pellicanhoz írottat10 (1545. augusztus), amelyet ennek saját fiától, 
samuel Pellicantól küldött Bázelbe á Lasco: „ő (azaz sámuel Pellican) látta 
a mi egyházközségeink szervezetének hiányosságait és hallotta egyesek 
viharos kiáltását. azokét, akik a mi tanításunk egységességét próbálják 
megzavarni. erről azt gondolom magamban, hogy ezek a személyek azért 
kevertettek közénk, hogy gyakoroljuk, és hogy egyre inkább törődjünk 
az igaz tanítás védelmével. Mi, amennyire csak tőlünk telik, szelídséggel 
és türelemmel igyekszünk meggyőzni őket és könyörgünk értük, hogy 
jobb belátásra jussanak.” Ugyanebben a levélben á Lasco arról is értesíti 
Bullingert, hogy a brabanti római katolikus teológusok (Leuven és Brüsz-
szel) most már Groningen és nyugat-Frízföld tartományát is óvják az álta-
la vezetett emdeni reformáció behatolásától, attól félve, á Lasco szavaival, 
hogy „… haeresim nostram pertrahantur”.11

Bizonyára az a tény is kiválthatta a brabantiak féltékenységét, hogy 
a tartomány neves római katolikus lelkészei kiléptek egyházukból és cso-
portosan északra távoztak, ahol Johannes á Lascótól kérték szolgálatba 
állításukat a reformált egyházban.

eddig csak egyetlen késői forrásban olvashattunk arról, hogy 
Johannes á Lasco 1540 után12 másokkal együtt a nyugat-frízföldi Franeker 
reformálásában is segédkezett, és ott még azokban az években létrehozták 
a református gyülekezetet. andreas Wengierski lengyel református lelki-
pásztor művéről van szó, aki az 1650–1652-ben Gisbertus voetius által 
Utrechtben kiadott könyvében átfogóan írt a lengyel reformáció kezdete-
iről, és magáról á Lascóról is. Művében érdeklődésünket felkeltő magyar 
személyeket említ,13 de ezek lengyelországi egyházi szolgálatának pontos 
idejét nem tünteti fel. J. reitsma14 a frízföldi reformációról szóló művében 
nem ír Johannes á Lasco franekeri jelenlétéről.

emdenben arra is gondja volt Johannes á Lascónak, hogy leveleivel 
támogassa a kölni reformáció ügyét, s hogy főleg albert Hardenberget se-
gítse, aki nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy Hermann von Wied 
reformációpárti érsek oldalán felelősségteljes szolgálatot vállaljon.
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1545 tavaszán együtt utaztak Kölnbe, ahol á Lasco lett Hermann 
von Wied tanácsosa az egyház reformálását illetően. Hardenberg ebben 
az időben, amint az egy Johannes Utenhovehez írott leveléből kitűnik, a 
kolostorokban igyekezett megnyerni a férfi és női szerzeteseket a reformá-
ció tanításának.15

Prédikációi kezdetben sikeres hatásúak voltak. Később azonban a 
kölni egyetem és a papság egyöntetűen fellázadt von Wied reformálási 
törekvései ellen – v. Károly császár nem kis örömére. a pápa az érseket ki-
hallgatásra rendelte rómába, és jóllehet anna grófnő testvére, christoffal 
von oldenburg, a kölni káptalan ura, teljesen a reformáció oldalán állott, 
a kölni érsekség területén a háborús veszély miatt nem folytathatták a re-
formáció terjesztését.

Kölnből való távozásuk után á Lasco Münsterbe utazik, hogy ott 
Hardenbergnek vezető állást szerezzen a reformációpártiak táborában. ez 
nem sikerült, és lovon utazott tovább osnabrückbe, mivel az áradások mi-
att igen körülményesen lehetett közlekedni. á Lasco azt írja 1545. március 
18-án,16 hogy olyan rossz lovat adtak alája, hogy többet sohasem kívánja 
viszontlátni azt az állatot. Levele azt sugallja, hogy mindez talán szándé-
kosan történt, a lüneburgi lutheránus hitvallás alapján álló főemberekkel 
való eredménytelen tárgyalása után.

Hardenberg egyszer arra is megkérte á Lascót, hogy levélben bátorít-
sa az aduardi kolostor főnökét, mert már ideje lenne, hogy véglegesen színt 
valljon és részt vállaljon a reformáció munkálásában. a strassbourgban 
tartózkodó Hardenbergnek á Lasco ekkor ezt írta Johannes reekamp apát-
ról: „Tudom azt, hogy ő túl jó ahhoz, hogy szerzetes legyen. Mi azonban 
nem hagyjuk magunkat egykönnyen elvonni egyiptom húsos fazekaitól, 
főleg akkor, amikor féljük a szemünk előtt álló sivatag magányosságát. 
Minden esetre meg fogom tenni azt, amire kérsz. amikor időm engedi, írni 
fogok neki szorgalmasan.”17 á Lasco levelezésében ma már nincs nyoma, 
hogy elküldte-e az ígért levelet aduárdba, de biztos, hogy egy esztendő 
után sem felejtette el. a fent említett, Kölnből való nehéz hazatérése után 
emlékezteti Bullingert, hogy remélhetőleg eleget tett már azon kérésének, 
hogy elküldje az apátnak a kolostorok reformálásáról szóló szabályzatát.18

Mint azt az előző fejezetben említettük, Johannes á Lasco 1546 kora 
tavaszán lemondott szuperintendensi hivataláról.19 az emdeni nagy temp-
lom gyülekezetéhez kötött lelkészi állását azonban megtartotta, mert 
– saját szavai szerint – ebben a szolgálatban őt Krisztus tekintélye erősí-
tette meg. Tehát ezt a szolgálatot ő nem teheti le spontán módon – írja 
Bullingernek és Pellicannak 1546. március 26-án.

az események a továbbiakban úgy alakultak, hogy nemcsak anna 
grófnő dorgálta meg Lemsiust és lutheránus társait, hanem a coetus is 
úgy döntött, hogy á Lasco viselje továbbra is a szuperintendensi tisztséget. 
ez 1546 júliusában történt20 és valójában azt jelentette, hogy az ellentétek 
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okának valódi feloldása nélkül egy ideig ismét lecsendesedett a helyzet. 
Lemsius helyébe á Lasco egy fiatal szolgatársát, Martin Microniust aján-
lotta lelkésznek norden városába. Brüsszelből azonban most már kémek-
kel figyeltették á Lascót és más vezetők egyházi tevékenységét.

az emdeni Káté 1546. évi kiadásának (?) nevezetes eseményén kí-
vül ebből és a következő, 1547-es esztendő idejéből ismét keveset tudunk 
á Lasco életéről. Úgy gondoljuk, hogy súlyos testi betegsége akadályozta 
tevékenységében. szembetegsége miatt majdnem megvakult, írni sem tu-
dott.21 ezért írta Hardenbergnek 1547. június 7-én, hogy azonnal válaszol-
jon: eljön-e emdenbe átvenni az ő hivatalát? Ha igen, jelezze ezt a futár 
által, mert anna grófnő ebben az esetben meghívatja.22 Brémából a válasz 
csak későn, október 11-én érkezett, Hardenberg ugyanis a közbeeső idő-
szakban házasodott.23

az 1546-os esztendőben, talán betegsége miatt, Johannes á Lasco 
és családja kiköltözik az emdeni szuperintendensi lakásból (a Mittelfadern 
nevű utcában laktak, a Ferencesek kolostorának épületében), és emdentől 
északra, Loppersum közelében 4500 tallér kölcsönpénzből házat és földet 
vásároltak abbingewehr (vagy alberingwehr) helységben.24 Tizenkét évi 
házasságuk alatt öt gyermekük született: Barbara, Ludovica, Johannes és 
Hieronymus; Paulus nevű kisfiuk járvány következtében 1546-ban, há-
rom hónapos korában meghalt.

Megemlíthetjük még, hogy ebből a korszakból egy olajfestmény 
készült Johannes á Lascóról. az ismeretlen festő a kép jobb felső sarkán 
feltüntette a készítés helyét és idejét: emden, 1545.25 á Lasco felesége a ta-
nyai házban lenvászon szövésével és vaj, valamint sajt készítésével foglal-
kozott, amelyről á Lasco meleg hangú büszkeséggel ír Hardenbergéknek, 
és 1548 nyarán egy faedényben vajat és néhány sajtot26 küld nekik Bré-
mába.27

á Lasco fennmaradt leveleiből tudjuk, hogy 1548 augusztusában 
cranmer érsek28 meghívására angliába utazik, és még december köze-
pén is ott találjuk, amit a Kálvinhoz írott második levelének a dátuma 
tanúsít. Természetesen álnéven utazik, mert a f landriai calais-ban kell 
hajóra szállnia. szeptemberben érkezik meg Londonba. egyik ajánlója 
dr. William Turner lehetett, vI. edward udvari orvosa, aki emdenben me-
nekültként került jó kapcsolatba á Lascóval. angliai látogatása idején á 
Lasco felkeresi cranmer érseket Windsorban, találkozik Bucer Mártonnal 
is, továbbá más olasz, spanyol, francia és f lamand reformátorokkal. va-
lamennyien az üldözések elől menekültek angliába. á Lasco első angliai 
útjáról 1549 márciusában érkezett vissza emdenbe. együtt utazott volradt 
von Mansfeld gróffal, aki vendége is volt abbingewehrben.

a betegségéből felépülő á Lasco angliai útja egyrészt barátai meg-
hívásának tulajdonítható, másrészt azonban az Interim következtében 
beálló helyzettel magyarázható. számára egyre nyilvánvalóbbá vált, 
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hogy miután v. Károly császár 1547 tavaszán győzelmet aratott seregeivel 
Mühlbergnél a protestáns hadak fölött, európában kritikussá vált a refor-
máció egyházainak szabad vallásgyakorlata. a protestáns schmalkaldeni 
szövetség hadai már 1546 óta harcban állottak a császár seregeivel, és-
pedig azon fő ok miatt, hogy a német protestánsok elutasították a vallási 
újítások ügyének a tridenti zsinaton való intézését és általában a zsinaton 
való részvételt 1545-ben.29

v. Károly császár 1548-ban birodalmi gyűlést hívott össze 
augsburgban, hogy minél előbb rendezzék a vallás ügyét. ekkor III. Pál 
pápa és a császár között nézeteltérés támadt a zsinat felől. a birodalmi 
gyűlésen azt határozták el, hogy a zsinat döntéséig kompromisszumot kell 
kötni az anyaegyház és az elszakadottak között: ennek az időleges egyes-
ségnek a neve Interim. ezen egyesség nyomán eltűrték a papok házassá-
gát, az úrvacsorában a laikusok is magukhoz vehették a kelyhet és a böjti 
előírásokat is könnyítették. De a pápa primátusát mindenki köteles volt el-
ismerni, fenntartották a transsubstantiatio tanát, megmaradt a szentek-
hez való imádkozás, processziók stb. Mindezt a protestánsok is el kellett 
fogadják. e kényszerű helyzetben akkor állott be változás, amikor a protes-
tánsok Mansfeldt gróf által újjászervezett szövetségének seregei 1552-ben 
regensburgnál győzelmet arattak a császáriak felett, és a passaui békében 
érdemleges fegyverszünetet kötöttek. az ezt követő 1555-ös augsburgi val-
lásbékében aztán Móric szász választófejedelem javaslatára az augsburgi 
Hitvallással rokon protestáns hitvallásúak számára is jogokat biztosítot-
tak. e vallásbéke lényege, hogy az alattvalók az ország uralkodóinak val-
lására köteleztetnek.

visszatérve az 1547–48-as évek vallásháborújának következménye-
ihez, megállapíthatjuk, hogy hatása Kelet-Frízföldet is mélyen érintette, 
jóllehet ez a tartomány semleges maradt.30 az 1548. június 30-án nyilvá-
nosságra hozott augsburgi Interim rendelkezéseit 1548. augusztus 23-án 
a császári küldött egyenesen augsburgból hozta emdenbe. á Lasco három 
nappal a küldött megérkezése után angliába utazott. anna grófnő ezek-
ben a hetekben Pfaltzban tartózkodott III. Frigyes választófejedelemnél. 
angliából küldött leveleiben á Lasco a kelet-frízföldi lelkészeket és anna 
grófnőt az Interim visszautasítására bátorította. anna grófnő egy küldött 
révén feloldást igyekezett nyerni az Interim előírásai alól, de a császár 
hajthatatlan maradt.

ekkor a grófnő a tanácsosaira hallgatva, a császári fenyegetések 
beteljesüléseinek bevárása helyett a kisebbik rosszat választotta, és az 
egyházközségeket az Interimhez való alkalmazkodásra szólította fel. 
az 1549-es esztendő nagypéntekének napján az emdeni küldött azt írta 
Brüsszelből, hogy a császár semmiféle engedetlenséget nem tűr, vagyis 
„höchstgedachte Kays, Majes, keinen Ungehorsam in Teutscher nation 
haben wolle”.31 Mivel a lelkészek nem engedelmeskedtek az Interim szelle-
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mében összeállított, 1549. július 16-i egyházi rendtartásnak, anna grófnő 
bezáratta előttük a templomokat, s nem folyósította a fizetésüket. ekkor az 
országban szinte egy évig tartó vallási engedetlenség támadt. a temetők-
ben prédikáltak, magánházaknál és iskolákban kereszteltek. nem tudták 
elfogadni azt, hogy ismét be kell vezetniük a misét, a magángyónást. nem 
tudtak beleegyezni az egyházfegyelem eltörlésébe, és továbbra is gyako-
rolni akarták a vétkesek úrvacsorától való eltiltását, amint az az új egy-
házi rendtartásban állott. a lelkészek 1549. február elsején levelet írtak 
a grófnőnek, és életük kockáztatása árán is azt kívánták, hogy a grófnő 
utasítsa vissza az Interim rendelkezéseit.32

Jan Weerda szerint a lelkészek levelének egy másik fennmaradt töre-
dékéből nemcsak a galamb lelkülete, hanem a kígyó okossága is kitűnik: a 
lelkészek előtt ugyanis nyilvánvaló volt az is, hogy amennyiben a grófnő 
nem engedelmeskedik a császár parancsának, akkor a császár megszállja 
az országot, és egy tirannust állít az 1464-ben létrehozott kelet-frízföldi 
birodalmi grófi tartomány élére.33 Ők, a lelkészek ezt nem kívánták sem 
az országnak, sem az egyháznak. Isten ítéletét látták ebben a nehéz pró-
batételben, amikor az emberi bölcsesség előreláthatólag csak rövid ideig 
biztosíthatja a békét. Keresztyén emberként azonban bizonyos, hogy nem 
szabad megtagadni az evangéliumot, és mint lelkészek, hittel vallották, 
hogy Isten haragja éri el mindazokat, akik az Ige ellenében állhatatlansá-
got tanácsolnának a grófnőnek.34

az emdeni lelkészek közül Gellius Faber vette át a vezetést, és ami-
kor 1549 júliusában Lemsius lutheránus lelkész az Interim elfogadását 
javasolta, a lelkészek közössége a Galata 2,18 versével válaszolt Lemsius 
követőinek: „Mert, ha amiket elrontottam, azokat ismét felépítem, önma-
gamat teszem bűnössé”. ettől kezdve az emdeni nagy templom harangjai 
is elnémultak (1943 óta csak a falai állnak a háborús pusztítás miatt), és 
az ellenállás az Interimmel szemben annyira kiszélesedett, hogy még a 
tartomány rendjei is csatlakoztak a lelkészekhez. Leer városában 1550. 
szeptember elsején kijelentették, hogy inkább elviselik egy halandó ember 
haragos kegyetlenségét, mintsem hogy engedetlenekké váljanak az örök 
és véghetetlen Isten iránt.

szinte hihetetlen, de erre a határozott válaszra a brüsszeli császá-
ri udvarban megelégedtek azzal,35 hogy a grófnő visszavonta Johannes 
á Lasco szuperintendensi kinevezését. á Lasco volt Kelet-Frízföld első és 
egyetlen szuperintendense. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ezt a tiszt-
séget három alkalommal viselte. Lengyelországba való végleges visszaté-
rése után tisztségébe nem állítottak utódot.

Johannes á Lasco angliába telepedése előtt azonban még fontos-
nak tartjuk annak a megemlítését, hogy az 1549-es esztendő zaklatott-
ságai közepette á Lasco egyszer Königsbergbe utazott, ahonnan rövid 
időre megint visszatért emdenbe. á Lasco 1550 előtti angliai utazását és 
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az említett königsbergi látogatását egyes monográfiák vagy csak felüle-
tesen, vagy pedig egyáltalán nem említik. Pedig bizonyos vonatkozások-
ban érdekes és fontos eseményekről maradtak fenn dokumentumok. első 
angliai útjáról hazaérkezve, rövid két hónap elteltével á Lasco 1549. április 
első felében ismét útra kel és Hamburgon keresztül Königsbergbe utazik. 
Magával viszi vI. edward király levelét, aki őt zsigmond ágost lengyel ki-
rály figyelmébe ajánlja. vI. edward véleménye szerint á Lasco az országos 
reformáció megszervezője lehetne Lengyelországban.36 á Lasco 1549-ben 
háromszor is levelet írt a lengyel királynak azért, hogy megbízást nyerjen 
az ország reformációjának véghezvitelére, de próbálkozása sikertelen volt.

Königsbergi látogatása alkalmával a kelet-poroszországi neuhausen 
kastélyában egy jelentős megbeszélésre került sor 1549. június 6-án, ami-
kor Mansfeld gróf, albrecht herceg és á Lasco az v. Károly császár elleni 
nagyméretű szövetség haditervét dolgozta ki. albrecht herceg tanácsára 
á Lasco vagy a francia, vagy az angol udvarban kellett volna ennek a szö-
vetségnek a követeként munkálkodjon.37

Feltűnő, hogy Johannes á Lasco iránti szimpátiája ellenére ebben az 
esztendőben mégsem őt kéri fel albrecht herceg arra, hogy udvarában teo-
lógusként szolgáljon, hanem andreas osiandert, aki szintén az Interim kö-
vetkezményei elől menekül Königsbergbe. á Lasco szállásadó königsbergi 
házigazdája, Lauterwald, de maga á Lasco is teológiai vitába keveredett 
osianderrel, aki nem osztotta Luther tanítását a megigazulásról, és aki 
Melanchtonnal is polemizált. szempontunkból lényeges, hogy osiander 
egy harcos könyvet írt 1549 nyarán, s ezt ki is adta Danzigban. címe: 
Grund und Ursach warumb man den Canon der Messe laut des Keyserlichen 
Interims mit guten gewissen nicht annemen kann.38 szerinte az Interim egy 
apokaliptikus katasztrófa előjele, egy utolsó kísértés, amit Isten azért en-
gedett meg a sátánnak, hogy próbára tegye az emberek engedelmességét. 
Teológiai nézeteltéréseik dacára osiander és á Lasco nyíltan állást fog-
laltak az Interim ellen, míg albrecht herceg, anna grófnőhöz hasonlóan, 
óvatossággal politizált ezekben a vészterhes években.

albrecht hercegről tudjuk, hogy 1544-ben meghozatta és elolvas-
ta á Lasco Epitome doctrinae ecclesiarum Frisiae orientalis című művét,39 
amelyről véleményt kért Luthertől, Melanchtontól és két udvari teológusá-
tól: Doetscheltől és a már említett repagelantól. Melanchton és Doetschel 
fennmaradt bírálata kedvezőtlen volt Johannes á Lasco művére nézve. 
Másrészt á Lascónak az volt a véleménye a kelet-poroszországi egyház 
szervezetéről, hogy meglátszik az egyházi rendtartás hiánya.40 Jóllehet 
egy táborba tartoztak, szorosan együttműködtek és a továbbiakban is 
élénk kapcsolatot tartottak fenn, egy bizonyos fajta feszültség azonban 
mindvégig megmaradt Johannes á Lasco és albrecht herceg között.
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visszaérkezve emdenbe41 – strassburg útbaejtésével – á Lasco 1549. 
szeptember közepén már a végleges angliai áttelepedésre készül. Gyüleke-
zete pénzbeli jutalmazással akar segítségére sietni, de ezt ő nem fogadja 
el. a tiszteletére rendezett nagyméretű ünnepi vacsora után, 1549. szep-
tember 24-én elbúcsúzott az emdeni gyülekezettől.42 október másodikán 
magához vette anna grófnőnek azt a bizonyítványát, amelyben elisme-
rő szavakkal ír az ő lelkészi szolgálatairól.43 ezután Kelet-Frízföldön hát-
ramaradt családjától elköszönve, október 10-én hajóra szállt, és albert 
Hardenberget felkeresve, kiszállott Brémában. Ide 1549 októberében érke-
zett,44 és ottmaradt 1550 áprilisáig, ahonnan Hamburg érintésével45 1550 
májusában megérkezik Londonba.

Hugh Latimer lelkész, Thomas cranmer érsek tanácsadója, az egy 
évvel korábban megjelenő prédikációjában, amelyet 1549. március 22-én 
tartott, elismerően szólott Johannes á Lascóról, kijelentve, hogy „ilyen fér-
fiakra van szüksége angliának.”46

á Lasco angliai fogadtatása méltó volt megbízatásához, vagyis a 
már angliába menekült, kereszt alatt lévő gyülekezetek pásztorolásának 
szolgálatához. a hitviták következményeiről, az üldöztetésekről, a kereszt 
hordozásának vállalásáról így írt az egyik emdeni presbiter egy zürichbe 
küldött levélben Bullingernek: „az egyháznak semmi sem hiányzik úgy, 
mint a kereszt.”47 a következő öt esztendőben á Lasco neve az ún. kereszt 
alatt lévő gyülekezetek gondozásához kapcsolódik.
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(Johannes á Lasco) war hier und ist wieder abgereist. Ich wünschte, 
solche Männer wier er blieben bei uns. Das Land würde sich 
entwickeln, wenn es sie bei sich festzuhalten verstünde.”

  47 Weerda, J.: Die grosse Probe, i. m. 379. p.
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5.  
JoHannes á Lasco  

1544 És 1549 KÖzÖTT  
ÍrT TeoLÓGIaI MŰveI

Johannes á Lasco teológiájáról az az eddig kialakult általános né-
zet, hogy bizonyos sajátságos gyakorlati vonatkozású gondolatok és azok 
egyházszervezeti, illetve liturgikai alkalmazása kiemelkedővé teszik év-
századok távlatából is, de nem írt olyan jelentős műveket, amelyek a rend-
szeres teológia irodalmában eredetinek számítanak.1

nehéz lenne pontosan nyomon követni, hogy nyomtatásban megje-
lent műveiben melyek azok a teológiai hatások, amelyek alapján erasmus, 
Luther, zwingli, Melanchton, Bullinger, Bucer vagy Kálvin részéről érhet-
ték. a kelet-frízföldi helyzet hozta magával, hogy hitvitákra kényszerült a 
mennonitákkal, dávidistákkal és a reformáció bal szárnyának más kép-
viselőivel. a fenti korszakra esik a régi egyház tévelygései ellen folytatott 
intenzív küzdelme és a kelet-frízföldi gyülekezeti élet országos megszerve-
zése a svájciakhoz való közeledés szellemében.

Lényegesnek tartjuk már az elején elismételni azt a részünkről is 
észrevételezett megállapítást, hogy 1543-tól kezdve Kálvin műveinek2 ol-
vasása és a vele való kapcsolat kiépítése igen fontos lett á Lasco számára.

a keresztyén humanistaként induló á Lasco alapos felkészültségét 
minden kétséget kizáróan bizonyítja az egyházatyák írásainak széles körű is-
merete és a rájuk való hivatkozásának az a biztonsága, amit művei is tükröz-
nek. Külön tanulmányt igényelne, hogy kimutassuk augustinus, Irenaeus, 
ambrosius, cyprianus, chrysostomus és különösen Hieronymus műveinek 
hatását á Lasco gondolatvilágára és forrásként való használatukat. 

Teológiai műveiből és leveleiből kiderül, hogy Johannes á Lasco ér-
deklődést tanúsított a keleti keresztyénség egyházai, főleg az orosz biro-
dalomban élő bizánci egyház iránt.3 a nyugati reformátorok közül ebből a 
szempontból á Lasco azt az előnyt élvezte, hogy lengyelként helyzeti isme-
rettel bírt a keleti keresztyénség egyházainak állapotáról. Kelet-Frízföldön 
a szükséges távolság is adott volt ahhoz, hogy ennek a helyzetismeretnek 
a jelentőségét felmérhesse.

Johannes á Lasco mozgalmas életútját szemlélve, észrevehetjük azt, 
hogy emdeni teológiai munkásságát megelőzően nem találunk semmilyen 
általa írt művet, pedig nagybátyja és testvérei irodalmi hagyatéka alapján 
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ez tőle is elvárható lett volna. nem is beszélve arról, hogy a római kato-
likus egyház Johannes á Lascót hitvédő teológusának szánta Lengyelor-
szágban. reformátori kortársai szinte mindannyian ismertek voltak már 
reformátori szolgálatuk megkezdése előtt valamilyen megjelentetett mun-
kájuk révén, míg á Lasco esetében ez nem áll fenn. véleményünk szerint 
nemcsak a korán felismert evangéliumi igazság súlya fogta vissza attól, 
hogy teológiai kérdések tárgyalásához fogjon erasmus vagy nagybátyja 
halála után, tudván, hogy mindkettőhöz szoros érzelmi kapcsolat fűzte. 
az is igaz, hogy – Modrzewskit kivéve – 1540 előtt más lengyelországi te-
ológus írót sem találunk, aki számottevő reformátori írással jelentkezett 
volna. De hazájából távozva, már azt a viszonylagos szabadságot is élvez-
hette, hogy nem vonják felelősségre egy, a reformáció tanításának szelle-
mében írott mű közléséért.

az lenne a magyarázat erre, hogy á Lasco lépcsőzetes felépítés nél-
kül, egy alapvető dogmatikai írással akkor lépett a küzdőtérre, amikor az 
evangéliumi egyházban törvényes megbízást kapott e szolgálat végzésére? 
a korábbiakban foglalkoztatott bennünket annak a keresése, hogy miként 
jutott á Lasco a hitbeli érettség azon fokára, amely a régi egyházzal való sza-
kítást eredményezte. Írásbeli munkásságának kezdetét tekintve úgy véljük, 
hogy az emdeni körülmények – legalábbis eleinte – kedvező adottsága mel-
lett á Lascót a saját jogi beállítottsága határozta meg ez irányú feladatának 
a vállalásában. az ezen a ponton megfigyelhető törvényes cselekvése jelzi 
az általa szintén felismert bibliai tisztségek szerepének a jelentőségét. Jogi 
rendszerű gondolkodása és emdenben a felsőbbség részéről kapott megbí-
zása alapján, immáron hitben járva, azzal a tudattal végezhette felelősség-
teljes írásbeli szolgálatát, hogy az evangéliumi egyház nevében szólalhat 
meg. Tisztességére válik, hogy – legalábbis kezdetben – írásait többnyire 
előzetes véleményezésre küldte a tekintélyes reformátorokhoz, és hogyha 
olyan jelzést kapott, hogy bizonyos iratok megjelentetése az egyházban za-
vart okozna, akkor le tudott mondani a közlésről, és alá tudta vetni magát 
az evangélium igazságának és érdekének.

az alábbiakban pontokba szedve tárgyaljuk á Lasco 1544 és 1549 
között írott teológiai műveit, esetenként pedig ismertetjük ezek keletkezési 
körülményeit.

A. EPITOME DOCTRINAE ECCLESIARUM PHRISIAE ORIENTALIS.4

AUTORE JOANNE Á LASCO. 1544.

az eredetileg 65 fólió oldalnyit kitevő mű nyomtatásban sohasem 
jelent meg. a kelet-fríz egyház tanításának kivonatát tartalmazó kéziratos 
könyv húsz fejezetre tagolódik, a következő címekkel: De doctrina. sum-
ma doctrinae christianae. De vere cognoscendo Deo. Deum ut Dominum 
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cognosci oportere. Deum ut iustum ac veracem agnosci oportere. De 
nostri cognitione. De peccato originis. (De peccato actuali: 1. De peccato 
veniali. 2. De peccato mortali seu voluntario.) epilogus de nostri agnitione 
iuxta legis seu mandatorum doctrinam. De promissionibus. De fide. 
De sacramentis in genere. De generibus et numero sacramentorum. 
De Baptismo. obiectiones adversariorum contra paedobaptistum. De 
Baptismi institutione. De coena Domini. epilogus de nostri agnitione 
iuxta doctrinam promissionum.

az Interim következményeiről szóló részben említettük már, hogy 
albrecht herceg miként véleményeztette ezt a művet. Maga á Lasco ké-
sőbb javításokat eszközölt a tervezett könyv kéziratában és megküldte 
Hardenbergnek, Bibliandernek, Bucernek, valamint Bullingernek, aki-
nél Pellican is elolvasta az Epitomét. Dalton leírja, hogy rapagelan egész 
részletes jegyzetanyagát őrizték még a múlt században az Epitoméról a 
königsbergi könyvtárban.5 Melanchton német nyelvű levelében ezt írja 
albrecht hercegnek: „Fejedelmi Kegyelmességed írását és Johannes á 
Lasco úr ezzel együtt küldött könyvét sietve átnéztem és kérem Fejedelmi 
Kegyelmességedet, hogy őrizze meg országának egyházaiban a békét és 
az egységet. á Lasco írásában gonosz vélemények vannak a keresztségről, 
pedig erről én már előbb is figyelmeztettem őt.”6

Melanchton az epitome 15. és 16. paragrafusaiból azt kifogásolta, 
hogy a szerző szerint az összes csecsemő megtartatik. ahogy ádám az 
összes utódjára nézve kiváltotta a halált, úgy Krisztus az összes ember 
eredendő bűnére nézve megszerezte a kiengesztelést. á Lasco a középkori 
egyház klasszikus tanításánál maradva, a bűn fogalmának tárgyalásánál 
ekkor még különbséget tett a bocsánatos bűnök és a halálos bűnök között. 
Melanchton hivatkozott arra, hogy a keresztség kérdése felől ő már koráb-
ban is levelet váltott á Lascóval. egy 1543. november 2-án kelt levelében7 
Johannes á Lasco említi is, hogy előző, Melanchtonhoz írt levelében a ke-
resztség sákramentumát úgy értelmezte, mint Isten jóindulatának és ígé-
retének látható bizonyságát (testimonium), amelynek az Ószövetségben 
a circumcisio volt a megfelelője. De mi lesz azoknak a keresztyén szülők 
házasságából származó gyermekeknek a sorsa, akiket török vagy szkíta 
rabságba hurcolnak, megfosztva a törvényesség minden formájától, ami 
magába foglalja azt, hogy sem közös, sem egyéni lelkigondozásban, illetve 
sem az Ige, sem a sákramentumok szolgálatában nem részesülhetnek? Úgy 
véli, hogy mindezek ellenére mégis üdvözülhetnek az ilyen nyomorúságba 
került gyermekek. Ők is Isten népe, érvel á Lasco, mert a mi magunkból 
származnak, ugyanis az ígéret nekünk adatott és a mi gyermekeinknek. 
azt is megjegyzi még ebben a levélben Melanchtonnak, hogy amikor egy 
gyermek megkeresztelésekor ezt a kérdést teszi fel elméletileg (mármint 
azt, hogy minden gyermek üdvözül-e?), akkor ezt a „humana philosophia” 
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műveli benne, különben pedig egyáltalán nem akar új dogmát szerezni a 
keresztségről.8

az Epitome keresztségről szóló fejezeteit olvasva két dolog tűnik fel, 
és talán ez bánthatta leginkább a mű bírálóit: nem ítéli el az anabaptis-
tákat, és oldalakon keresztül fejti ki pozitív hangnemben a gyermekke-
resztséget elutasítók álláspontját, különös hangsúlyt helyezve a megtérés 
jelentőségére. ezen a helyen a gyermekkeresztségről úgy is szól, mint jel-
képes adoptálásról, és emiatt elképzelhetjük, hogy a keresztséget tárgyaló 
részek olvasói azt tanácsolták, ne adja ki e művét. Johannes á Lasco meg-
fogadta ezt a tanácsot, viszont az egyik kritikus, a königsbergi Johannes 
Doetschelius nem kezelte bizalmasan a kéziratot, és Judicium címen írást 
jelentetett meg az Epitome bírálatáról, amelyben úgy vélekedik, hogy á 
Lasco nemcsak a keresztség, hanem az úrvacsoráról szóló tanításában is 
eltér Luthertől, s andreas Karlstadt tanítását követi.9

Főleg azzal vádolja a Judicium írója á Lascót, hogy az tagadja, hogy 
a gyermekeknek a keresztségben megbocsátatnak a bűneik. richard 
Kruske, aki különösen Johannes á Lasco úrvacsoratani vitáit elemezte,10 
az epitome szövegének vizsgálatánál megállapította, hogy a mű 11., 13., 
15. és 19. paragrafusai az 1529-es fríz hitvallási irat, a lüneburgi egyházi 
rendtartás szövegéhez hasonlítanak. Megjelenése esetén á Lasco lelkész-
társai emiatt sem fogadták volna kedvezően az Epitomé-t, mert közülük 
számosan ellenezték a lüneburgi rendtartásba foglalt hitvallást. Kruske 
véleménye szerint á Lascónak nem sikerült az a terve, hogy ezzel és más 
hitvallási irataival egységes tanítást terjesszen a mennoniták, lutheránu-
sok és a svájci irány felé tájékozódók között.11 ez utóbbi észrevételt, hogy 
svájc felől is inspirálódott, Hein Karl állapította meg. Kimutatásából12 az 
Epitome bevezető sorát és Kálvin Institutiójának legelső mondatát idéz-
zük. á Lásco: „… az egész keresztyén tanítás láthatólag és főképpen két 
pont körül csoportosul: először az Istenismeret és azután az önismeret kö-
rül.” Kálvin: „summa fere sacrae doctrinae duabus his partibus constat: 
cognitione Dei ac nostri.” á Lásco ebben az időben már olvasta az 1536-os 
kiadású Institutiót.13

végül szólnunk kell még a „lascianus theoria” néven ismertté vált 
gondolatáról az ember bűnbeesését és megváltását illetően (sententia 
de hominis lapsu et restitutione), amelyről á Lasco különösen Bullinger 
véleményét szerette volna hallani. azt írta 1544. augusztus 31-én 
Bullingernek:14 tudomása van arról, hogy zwingli és erasmus is hajlott 
ehhez az elmélethez. az Epitome alapján ennek a lényege a következő: az 
üdvösség és a kárhozat egyénenként a személyek akaratától függ, éspe-
dig annak függvényében, hogy távol tartják-e magukat Isten tiszteletétől 
vagy sem. Isten örök dekrétuma következtében a halálos bűnöket elköve-
tők elkárhoznak. ezáltal Isten igazságossága jut érvényre.15 ami a többi 
bűnt illeti, azok megbocsátása az egyetemes isteni üdvakaratban foglalta-
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tik, mivel a keresztyénség létezése előtti időkre is kiterjed Krisztus áldozati 
halálának ereje. Isten igazságosságának kifejtésekor a „iustitia correctiva” 
és a „iustitia retributiva” fogalmait használja. a „iustitia correctiva” példá-
zására a Jónás prédikációjának nyomán megtérő és megtartott niniveiek 
esetével érvel.16

Hein alapos tanulmányában tárta fel, hogy á Lasco ennél az elmélet-
nél zwinglinek a bűnről szóló magyarázatára épít, és felhívja figyelmün-
ket, hogy teológiai munkásságának első éveiben á Lasco írásaiban sehol 
sem használja az „electi” vagy a „praedestinati” fogalmait, azaz semmit 
sem szól a predesztinációról.17

a hit kérdését tárgyalva azt írja az Epitome-ban á Lasco, hogy a hit a 
mi lelkünknek egy affectusa, amelyet bennünk Isten Igéjének a prédikálá-
sa munkál a szentlélek közvetítése által.18 az ember azonban így is gyak-
ran bűnbe esik. azért, hogy a gyengeség állapotait és a bűnt leküzdhesse, 
Isten a következő eszközöket adta nekünk: az Igét, a szent úrvacsorát és a 
keresztséget.

az úrvacsoráról az Epitome-ban á Lasco feltűnő rövidséggel érteke-
zik. Bizonyossággal mondja viszont, hogy az úrvacsora egy misztérium.19 
az úrvacsoravétel gyakorlatáról ebben az időben azt írja Pellicannak 
1544. augusztus 31-én, hogy emdenben egyesek állva, mások ülve ma-
radnak, és úgy veszik az úrvacsorát. egyesek kovásztalan kenyeret, mások 
rendes kenyeret (in cibario pane) kérnek az úrvacsorában, és mindenki a 
maga értelmének szabadsága szerint dönt. Ő maga azonban sürgeti, hogy 
ezeknek a módjáról megegyezés jöjjön létre. Pellicannak küldi az Epistolam 
ad amicum quendam doctum, de verbis Coenae… című kéziratos művét.

az Epitome-ban a misztériumok fokozatának magyarázata után le-
szögezi az I. Kor. 10:17 és a Jn. 6:56 alapján:20 nekünk, akik úrvacsorai ke-
nyérből eszünk, mindnyájunk számára az az úrvacsora legnagyobb misz-
tériuma, hogy Krisztussal az ő testében és vérében egy szilárd és biztos 
közösségre, vagyis hozzá való tartozásra jutunk.

Johannes á Lasco tanítása az egyházról az Epitome alapján Hein 
szerint erasmiánus.21 á Lasco definíciója szerint az egyházhoz tartoznak 
mindazok a népek közül valók, akik nem estek halálos bűnbe. a velük 
született bűntől és a hitetlenségükből, valamint a tökéletlenségből eredő 
bűnöktől Krisztus őket megváltotta. ez a váltság az erkölcsös pogányokra 
is kiterjed (homines virtute excellentes). a továbbiakban azonban sehol 
sincs szó arról, hogy a pogányok üdvössége szükségszerűen összefügg 
az igehirdetéssel és a sákramentumok kiszolgálásával. Pedig más helyen 
azt írja, hogy az igehirdetés és a sákramentumok kiszolgálása szorosan 
kapcsolódik az egyházhoz,22 Isten sosem hagyja el egyházát, övéivel van a 
világ végezetéig, erősíti őket hitben, igéinek ígéreteivel irányítja és a sák-
ramentumok látható és megfogható szimbólumaival táplálja őket.23 az 
egyház a szentlélek közvetítésével az Ige által egybegyűjtött „mysticum 



hermán m. jános: johAnnes á lAsco90

corpus christi”.24 „Krisztus juhai az egyház, vagyis azokról van szó, akik 
az ő egyetlen és igaz pásztoruk hangjára hallgatnak”, mondja Johannes á 
Lasco.25 Hein azt is megállapítja, hogy Johannes á Lasco írásbeli hagyaté-
kában sehol sem olvashatunk a hibátlan vagy láthatatlan egyházról, jól-
lehet kézenfekvően használhatta volna a zwingli-féle ecclesia invisibilis 
tanítását az egyetemes egyházra nézve. Johannes á Lasco már az Epitome-
ban is „az egyházba való látható plántálásunkról” ír, s arról is szól, hogy 
nem fogadhatja el azt, hogy „valaki láthatatlan módon tartozik és áll kap-
csolatban az egyházzal”.26 az Epitome – mint már említettük – sohasem 
került kiadásra, ezzel á Lasco még lelkésztársainak lelkét sem akarta ter-
helni. Karl Hein szerint általában zwingliánus gondolatokat tartalmaz. 
rámutat, hogy már jelentkeznek benne a buceri-kálvini hatások, és hogy 
eredeti Ige-értelmezésről is tanúskodik á Lascónak ez a ránkmaradt első 
írásbeli műve.

B. A MODERATIO DOCTRINAE ALAPSZÖVEGEI

Epistola ad amicum quendam doctum scripta dum aegrotarem de 
verbis Coenae Domini, ut vocant, qui nostram de Coena doctrinam ex Patrum 
et Conciliorum autoritate impugnare, amice tamen, conobatur.27 (emden, 
1544. március–május?)

a kéziratban fennmaradt művet Kuyper adta ki a hajdani königs-
bergi könyvtárban megőrzött példány alapján. a kézirat egybe volt fűzve 
az Epitome javítatlan, azaz jobbítás nélküli kötetével.

Karl Hein kutatása fényt derít arra, hogy a címzett nem más, mint 
christian entfelder.28 az úrvacsoráról szóló levél tartalma és a személyes 
megszólításban feltett kérdések arra mutatnak, hogy a címzett a lutherá-
nus úrvacsoratant vallotta. á Lasco azzal kezdi e tudós férfiúhoz intézett 
levelét, hogy biztosítja: a legnagyobb komolysággal igyekszik válaszolni. 
Levele végén egy megbeszélt ügy elintézését kéri jelenteni a hercegnek, és 
felesége üdvözletét is küldi a levél olvasójának. Mindebből arra következ-
tethetünk, hogy csakis ennek az egy személynek írta a levelét, de a fenti-
ekben említettük, hogy elolvasás végett Pellicannak is megküldte.29 ezek 
szerint az úrvacsoráról írott korai nézetét szerette volna ellenőriztetni, 
mivel – amint levelében is megemlítette 1544. augusztus 31-én – ő arra 
törekedett, hogy az atyák és a zsinatok szellemével egyező műveket írjon. 
De, amint az Epistola ad amicum…-ban írja, a szentírást tartja az egyetlen 
és biztos alapnak, amelyre tanítását építi, s ezért még az egyház gyűlésein 
létrejött megegyezések tekintélyét is alacsonyabb értékűnek tartja.

Bartel nyomon követte,30 hogy ez a kezdetben kiadatlan levél, az 
Epitome-val ellentétben, másolatai révén körbejárta európát, a rajna 
mentén elérkezett strassburgba és még sok más helyre. az Epistola fejtege-
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téseiben számos alkalommal hivatkozik chrysostomusra, elveti Karlstadt 
véleményét, és zwingliről azt írja, hogy annak hatalmas tudással írt véle-
ményét az úrvacsoráról szívesen ismeri el.31

röviden a következő gondolatokat emeljük ki az emdeni reformátor-
nak az Epistola ad amicum…-ban foglalt úrvacsorai tanításából. Krisztus-
hoz való tartozásunkat a szentlélek megpecsételése biztosítja. ez már a 
kezdetektől fogva megígértetett, és Krisztus testetöltésével meg is jelent 
az ígéret.32

Hitünknek ez az elgondolható legnagyobb megerősítése és lelkiis-
meretünknek leghatásosabb vigasztalása. ezt az eledelt mentálisan élvez-
zük (mente percipiamus), ez az eledel (alimonia, esca spiritualis) a Krisztus 
teste és vére, és az örökélet biztos ígéretéhez kapcsol bennünket. azt írja, 
hogy Krisztus testi jelenlétének hangsúlyozása a szereztetési Ige hamis 
magyarázatából ered. Krisztus testével való közösségünket (communio 
corporis christi) nem szabad aktív módon úgy értelmezni, hogy ez a Krisz-
tus testének a distributiója lenne. aki így értelmezi, az az 1Kor 10,16-beli 
bálványáldozati húsevést követi el. a communiót tehát passzív értelem-
ben33 kell magyarázni úgy, mint a mi részvételünket (participatio) az úr-
vacsorában, vagy az úrvacsorai közösségben (societas). á Lasco szerint 
Pál levelében így mondaná Krisztus a szereztetési Igét:34 „az, amit én 
most, meghalni készülvén, ezen az én úrvacsorai ünnepemen mintegy 
testamentumomként szerzek, az az, hogy ez a kenyér megtörettessék és 
élveztessék (elfogyasztassék), ez a bor megitattassék és Isten dicsértessék; 
a „hoc” pedig az „est corpus meum” és az „est sanguis meus” előtt az én 
testemmel és véremmel való közösséget jelenti”.

Karl Hein idézett művében35 logikai következtetéssel igyekszik be-
bizonyítani azt, hogy az úrvacsoráról szóló levelet Johannes á Lasco 
1545-ben írta. Mi viszont a Pellicannak írt levél alapján teljes bizonyos-
sággal állítjuk, hogy 1544 nyarán ez a mű legalábbis első szerkesztésben 
készen állott, és á Lasco már ekkor elküldte ezt az iratot Königsbergbe 
entfeldernek. egy év múlva azonban Johannes á Lasco ezt a levelet tel-
jesen átírva, az előbbi levél terjedelméhez képest 15-ről 10 oldalnyira rö-
vidítette, és teljesen kihagyta a személyi vonatkozásokat, de tartalmát is 
alaposan megváltoztatta. ezt az átdolgozott iratot 1545 márciusában kel-
tezi emdenben, s mint nyomdakész úrvacsorai levél, végül 1551-ben jele-
nik meg Londonban, Bullinger művéhez csatolva. valójában azonban más 
alkotásnak kell tekintenünk, mint az entfelderhez küldött levelet. a címe 
viszont csak enyhén módosult, míg tartalmilag igen jelentős a változás: 
Epistola Joannis á Lasco ante Quinquennium ad amicum quendam scripta, 
Continens in se summam Controversiae Coenae Domini breviter explicatum.

abraham Kuyper,36 aki művében újraközölte a Bullinger művé-
hez csatolt szöveget,37 úgy vélte, hogy már 1550-ben nyomdába adták 
ezt az írást. Tehát ennek a Londonban kiadott, de már 1545 áprilisában 
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emdenben befejezett (?) Epistolában említi á Lasco, hogy a kelet-fríz egy-
házban ekkor már gyakorlatban volt az általa írt Moderatio doctrinae.38 
amikor pedig 1546 májusának végén a Moderatio doctrinae kötelező ér-
vényre emelkedett az országban, és anna grófnő jelenlétében ezt norden 
városában ki is hirdették a lelkészeknek, akkor az úrvacsorai kérdések 
megvitatásának során Hermann Brassius39 lelkész felolvasta az 1545-ös 
Epistola második részét.40

ennek a részbeni egyezésnek a felfedezése Karl Hein érdeme. a fen-
tiek ismeretében így már az Epistola harmadik változatáról beszélhetünk. 
a kéziratot Dalton fedezte fel egy bécsi levéltárban. ezt a művet általában 
így idézzük: Ratio doctrinae vagy Moderatio doctrinae.

e három, az úrvacsoratanról szóló fejtegetésében á Lasco közös pél-
dát használ a páli szereztetési Ige (I. Kor. 11.) Krisztus által behelyettesített 
értelmezésével. a második és a harmadik változatban – noha tompítottan 
– a lutheránusok kapernaita elnevezését használja,41 amit később ellenfe-
lei súlyos érvként használnak vele szemben. a harmadik Epistola-változat 
– akárcsak a második – főleg Krisztusnak az úrvacsorában való jelenlété-
ről szól, és az utóbbi két fejtegetés sokkal inkább az úrvacsora misztérium-
jellegét hangsúlyozza, mint az 1544-es kéziratban foglalt kifejtés.

á Lasco szerint – és teljesen jogosan – az ő korában már nem is az 
úrvacsora értékéről és hatásáról folyt a küzdelem, hanem Krisztus jelen-
létének módozatairól és az úrvacsorai elemekről. a misztériumokhoz ké-
pest ezeknek alig van jelentősége, az ezekből támadt harcok pedig szét-
szaggatják az egyházat, mondja Johannes á Lasco az Epistola harmadik 
változatának, vagyis a Ratio doctrinaenak több helyén.42 „visszautasítjuk, 
elvetjük (damnamus) – írja á Lasco – a pápisták transformatio-tanát, és 
Luther részéről a Krisztus teste és vére lokális jelenlétének (inclusio) ta-
nítását.” a Ratio doctrinaeban már zwingli tanítását is helyteleníti, aki a 
sákramentumokban puszta jeleket lát (nuda signa), vagy más kifejezéssel: 
ember szerinti jegyeket (humanae conversationis notae).43

a sákramentum földi része a külső ember számára rendeltetett, s 
itt kell élni vele a földön. az égi része a belső ember számára rendeltetett, 
aki a mennyben élvezi azt az atya jobbján, „ahol a mi belső emberünk 
reménysége szerint együtt vagyunk a Krisztusban”.44

Johannes á Lasco korai úrvacsoratanának elemzése során Karl Hein 
véleménye tűnik valószínűnek, aki a kálvini gondolatok mellett a Bucer 
úrvacsoratanával való hasonlóságot mutatja ki.45 Jellemző, hogy rövid-
del halála előtt Bucer közölte,46 hogy egyetért a Ratio doctrinaeban álló á 
Lasco-féle úrvacsoratannal.47

Bouwmeester48 e három úrvacsoratani írás alapján így foglalja ösz-
sze á Lascónak az úrvacsoratanban kidolgozott sajátos állásfoglalását: „a 
szereztetési Igében Krisztus szavait „ez az én testem” nem csak a kenyérre 
vonatkoztatja, hanem a kenyér megtörésének átfogó cselekvésére, amely-
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hez hozzátartozik a hálaadás és a kenyér kiosztása. a Krisztus testével és 
vérével való közösségünk páli kifejezése kapcsán á Lasco azt magyarázza, 
hogy ennek a kenyérnek a „mystériumában” a hitben való evés által van 
közösségünk. a pecsétek a Krisztussal való közösségünk sákramentumai. 
az Úr akarata szerint használt jelek pedig láthatóvá teszik ennek a közös-
ségnek a „mystériumát”, és ezt a közösséget megújítják a mi szívünkben, 
miközben a Lélek által teljesen megerősíttettünk a Krisztusban való hi-
tünkben.”

Falkenroth szerint49 ez az „Unio sacramentalis” sajátosan lascianus 
értelmezése. á Lasco úrvacsoratanát pedig már a kezdetekben az teszi ti-
pikusan reformátussá – írja Falkenroth –, hogy á Lascónál az úrvacsora 
szignifikatív ereje egyszerre két irányban hat: a Krisztussal való közös-
ségünk megpecsételésére és a háládatosságnak ebből származó művére. 
Falkenroth arra is rámutat, hogy á Lascónak az úrvacsoráról szóló teológi-
ájában mennyire fontos a kenyér megtörésének az aktusa. ennek nyomán 
á Lasco-féle úrvacsora-vételi típus alakult ki.50 amikor a lelkész kezébe 
veszi a kenyeret, ez számunkra annak a jele, hogy mi egyedül Krisztus ál-
tal juthatunk a közösségben való részvételre. a kenyér megtörése Krisztus 
megváltó szolgálatára mutat, aki engedelmesen hordozza bűneinket az 
atya megbízásából, továbbá Krisztusnak a szenvedésében való követésére 
ösztönöz bennünket. a kenyér átnyújtása és vétele pedig azt jelenti, hogy 
a mi cselekedeteinknek is ilyen nyilvánvalóknak kell lenniük a gyüleke-
zetben. az úrvacsorai asztal mellett való ülésünk a megbékélést jelképezi. 
egykoron pedig a mennyek országában is asztalához fogad bennünket az 
Úr, az atyákkal és az apostolokkal együtt.

Walther Köhler51 a Kruske és Hein műveinek á Lascóról szóló úrvacso-
ratani vitája kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy mindketten átléptek 
afölött, ami á Lasco tanításában megegyezik Luther és Melanchton ilyen 
tanításával. á Lascónak a Melanchton-féle 1540-ben készült Confessio 
Augustana Variatahoz való viszonyulásáról, az á Lasco úrvacsoratanában 
megfigyelhető realpresentia hiányáról, amelyet Melanchton kifogásolt, 
Jordt Jörgensen könyvében52 olvashatunk. Johannes á Lasco úrvacsorata-
nának a későbben írt műveiben található ismertetésére a következőkben 
még alkalomszerűen visszatérünk.

C. JOHANNES Á LASCO KORAI, NYOMTATÁSBAN  
MEGJELENT VITAIRATSZERŰ LEVELEI

ezek holland nyelven láttak napvilágot, David Joris tette közzé őket 
1544-ben. David Joris 1501-ben született, talán a Gent melletti Brugge-
ben; ifjú korában nagy jártasságra tett szert az üvegfestésben.53 Feljegyez-
ték, hogy gyermekkorában nagy átéléssel játszotta Dávid király szerepét 
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a hajózási társaság által rendezett színdarabokban. Későbbi foglalkozá-
sának a kereskedést választotta, és antwerpenből kiindulva, számos al-
kalommal utazott Franciaországba és angliába. Delft városában telepszik 
le 1524-ben és megházasodik. Korán – már 1528 előtt – a reformációhoz 
csatlakozik, nyíltan fellép és szembeszáll a papokkal. emiatt gúzsbakötés-
re is ítélik, 1528-ban pedig átszögezik a nyelvét, majd ezt követően – mivel 
nem tanúsít megbánást – három évre száműzik Delft városából.54 Kivet-
tetése idején ismerkedik meg a hollandiai anabaptistákkal. Megkeresztel-
kedik és a tanítás szolgálatára kap küldetést – amint ezt magáról később 
elmondja. strassburgban tűnik fel 1535-ben, de rájön, hogy bár eleinte 
vonzotta a mártíromság vállalása, most mégis iszonyodik a vérontástól. 
Bocholt városában 1536-ban, az anabaptisták konventjén igyekszik meg-
szervezni a münszteri katasztrófa után megmaradt csoportokat és kibékí-
teni a szembenálló töredékeket. David Joris ekkor már közismert személy, 
főleg, a menekülteket vigasztaló dallamos énekei által.

szentírás-ismerete55 kiemeli őt környezetéből. vízióinak hirdetése 
nyomán prófétai tudata alakul ki és saját követői rajongó tisztelettel veszik 
körül. Édesanyját 1538-ban lefejezik, ellene elfogatási parancsot adnak ki. 
ettől kezdve hollandiai üzletekben rejtőzik, és 1540-ben megérkezik Kelet-
Frízföldre. anna grófnőnek 25 cikkelyes írást juttat el, amelynek David Joris 
ártatlansága a címe.56 Követői seregestől telepednek le vele együtt Kelet-
Frízföldön. vonzó életformájukkal missziós hatást gyakorolnak az ország 
lakosságára. a kelet-frízföldi lelkészek Bullingerhez fordulnak segítségért, 
hogy érvelhessenek az anabaptisták tanaival szemben. Bullinger el is küld 
1542-ben egy 70 oldalas kéziratot, amelynek címe: Contra anabaptistas 
Consignata quaedam.57

a kelet-fríz egyház azonban így is tehetetlennek bizonyult a radiká-
lis újrakeresztelőkkel szemben. az anabaptisták tanítása és követőik név-
sora felől a brüsszeli udvar is érdeklődött, és politikai nyomásukra 1545-
ben lefejezés terhe mellett a dávidistákat, az Interim életbe léptetésekor 
pedig a mennonitákat űzték el Kelet-Frízföldről. a szektariánusok ellen 
különösen Mária, volt magyar királyné, v. Károly császár testvére küzdött 
erőteljesen a hatalom eszközeivel. ezt a tényt á Lasco különösen fájlalta, 
hogy a hatóság, a császártól való félelmében, ilyen kemény eszközökhöz 
folyamodott. ezt írta Hardenbergnek 1544. július 26-án: „nem az Úrért, 
hanem a császár akaratáért űzik el a szektákat. Korábban enyhébb szabá-
lyozással segíthettek volna a helyzeten, amit nem tettek meg, ehhez fogva 
most nagy szigorúsággal, a hibásak és ártatlanok között különbséget nem 
téve fordultak minden jövevény ellen.58

az összes korabeli dokumentum arról tanúskodik, hogy 1543–1544 
folyamán á Lasco szelídséggel és nagy türelemmel, tapintatosan kereste 
a kapcsolatot az üldözöttekkel. a rejtekhelyén tartózkodó David Jorisszal 
levélváltás révén disputált, s a hozzá írt levelekből kettő fenn is maradt.59 
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David Joris azt állította magáról, hogy ő a harmadik Dávid, aki a második 
Dávid, vagyis Jézus fölött áll. volt egy csodakönyve,60 amelyet nem akart 
megmutatni á Lascónak, és a hozzá címzett utolsó, nyomtatásban is meg-
jelent levelében61 azt írta, hogy ha Johannes á Lasco az összes írástudót 
segítségül hívná, akkor sem érné fel bölcsességgel az ő, vagyis Davis Joris 
értelmét, mert néki adatott Isten örök igazsága.

nem állt módunkban ellenőrizni, hogy mikor jelent meg nyomta-
tásban a David Joris leveleit tartalmazó kötet azon példánya, amelyet a 
leideni egyetemi könyvtár őriz.62 a részünkre megküldött 78 quatro for-
mátumú oldalt kitevő másolatnak hiányzik a címlapja. egybe van kötve 
egy 1556 márciusában kiadott David Joris-féle művel, amelynek formátu-
ma és betűtípusa azonos az á Lascóval folytatott vita nyomtatott szövegé-
nek betűtípusával.

David Joris 1556-ban halt meg Bázelben, ahol álnéven (Johan von 
Brügge) élt reformátusként és köztiszteletben álló polgárként. Innen biz-
tonságosan irányította követőit, és több mint 216 traktátust írt, illetve 
adott ki. Halála után két évvel felfedezték kilétét, s arcképét, írásait, vala-
mint a templomba temetett maradványait nyilvánosan elégették.63

elfogadjuk, hogy Joris valahol már 1544-ben megjelentette az á 
Lascóval folytatott levélváltása alapján a saját teológiai gondolatait,64 és 
mivel Menno simonsszal is nagy harcban állott, emiatt fölöttébb hozzájá-
rult az anabaptisták iránti ellenszenv fellángolásához.

Joris személyével nemcsak azért foglalkoztunk hosszan, mivel az 
eddigi á Lasco-monográfiák csak néhány mondat erejéig említették pár-
beszédüket, hanem azért is, mert a kutatók figyelmét eddig elkerülte a 
kettőjük között folytatott vita szövegének egyszeri vagy többszöri kiadása 
Joris részéről.

Továbbá előkerült Bernben á Lascónak egy Hardenberghez, Bonn-
ba küldött levele.65 Hardenberg a levelet továbbküldte rudolf Gwalternek, 
aki lemásolta. e levél alapján megtudhatjuk, hogy 1544. január 22-én á 
Lasco és lelkésztársai David Joris követőivel a következő pontok alapján 
tárgyaltak (amica transactio):66 1. De Deo et christo; 2. de iustificatione; 3. 
de sacramento; 4. de baptismo; 5. de conea Domini; 6. de regno christi; 7. 
de angelis; 8. de polygamia; 9. de magistratu.

a beszélgetés lefolytatása után Johannes á Lasco levelet írt David 
Jorisnak,67 és a leveléből rekonstruálhatjuk az eredményt. először is írásba 
foglalták az emdeni egyház tanítását. azután megegyeztek abban, hogy 
az evangélium legyen a mérőeszköz, és Jorisszal alá is írták a pontokat. 
„Deo sit gratia!” – mondja á Lasco. viszont egy pontban sehogy sem tudtak 
megegyezni, mivel Joris hívei a vezetőjük különleges hivatását mindenek 
fölött valónak tartották. Ha ez így van, akkor ő, Johannes á Lasco arra kéri 
David Jorist, hogy ezt tárja fel, küldetését pedig az egyház keretében fejtse 
ki, hogy az egyház ne szakíttassék szét. á Lasco megírja David Jorisnak, 
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hogy nem irigykedik rá, csupán Krisztus egyházának egysége érdekében 
tartja fontosnak a párbeszédet. Figyelmezteti arra is, hogy David Joris ne-
hogy a pápai tirannia vagy Mohamed vagy a münszteri birodalom vagy 
Montanus példáját kövesse. a beszélgetési tételekből, de ennek a levélnek 
a tartalmából is kiderül, hogy az anabaptisták nem ismerték el a felsőbb-
séget, és hogy a poligámia vonzó volt számukra, továbbá hogy semmilyen 
egyházi rendtartást nem fogadtak el.

Joris válaszolt erre a levélre, és ekkor á Lasco egy második levelet68 
küld neki, amelynek az a lényege, hogy Jorisnak és követőinek testvérként 
az egyházban lenne a helye. ez a második is igen barátságos és meleg han-
gú levél, fölényességtől és kioktatástól mentes irat. eddigi ismereteink sze-
rint David Joris négy levélben válaszolt Johannes á Lascónak.

végül 1544. május 16-án kiadta hollandul az á Lasco és a saját le-
veleinek párbeszédes szerkezetű kiadását. valószínű, hogy Joris kiadá-
sa tartalmazza elsőként Johannes á Lasco nyomtatásban flamandul 
megjelent leveleit, amelyeknek David Joris volt a fordítója. á Lasco azt 
írja Hardenbergnek 1544. július 26-án: „David a prófétáknak megígért 
emmanuel akart lenni. Mivel ezt a blaszfémiát nem tudjuk megtűrni, ezért 
az övéit magunktól elidegenítetteknek tekintjük.69

a leideni könyvtár nyomtatványa és a Kuyper által közölt, David 
Jorishoz írott á Lasco-levelek, valamint a nippold által közölt David Joris-
féle levelek vizsgálata külön tanulmányt igényel. Ilyenről eddig még nem 
tudunk, és a leideni David Joris-féle kiadványt sehol sem láttuk idézve vagy 
feldolgozva, aminek az ellenőrzése szintén külön feladatot jelent.

Két dolgot azonban már most elmondhatunk a két á Lasco-levél latin 
szövegének ismeretében: David Joris szelektíven idéz á Lasco leveleiből, és 
fordítása is elég szabad. a saját szövege a nyomtatványban pedig sokkal 
többet tesz ki, mint a négy levélben foglalt terjedelme.

David Joris már 1544-ben nyilvánosságra hozott, á Lascóval folyta-
tott levelezése sokak előtt rossz fényben tüntette fel á Lascót, úgy, mint aki 
szimpatizál az anabaptistákkal és megtűri őket.

D. DE CHRISTI INCARNATIONE

az á Lasco-irodalomban De Christi incarnatione megjelöléssel idézett 
mű teljes címe:

Defensio verae semperque in Ecclesia receptae doctrinae de Christi 
Domini incarnatione adversus Mennonem Simonis Anabaptistarum 
Doctorem, per Joannem a Lasco Poloniae Baronem, Ministrum Ecclesiarum 
Phrisiae Orientalis.Hebreae II. Posteaquam pueri communionem habent 
carnis et sanguinis et ipse similiter particeps factus est eorundem, ut per 
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mortem aboleret eum, qui mortis habebat imperium. Bonnae ex officina 
Laurentii Mylii.a. 1545.70

Megjelentetése összefügg a mérsékelt anabaptisták Kelet-Frízföldön 
való korai megjelenésével. ezek az anabaptisták a békeszerető, fanatiz-
mustól és rajongástól mentes szárnyhoz tartoztak. Ők is előszeretettel te-
lepedtek Kelet-Frízföldre, s mivel szorgalmas és tehetős polgárok voltak, 
a városi tanács emdenben hallgatólagosan megtűrte őket. Körülbelül á 
Lascóval egy időben érkezett ide az egyik vezetőjük, simons Manno. Kato-
likus lelkész volt, 1518-ban szentelték pappá Utrechtben, és a nyugat-fríz-
földi Witmarsum parókiáján szolgált.

Menno simons 1541-ben a Van’t Rechte Christengeloove című művé-
ben még „a dicsőséges tiszták és a szeplőtlen Mária anya legszentebb hi-
téről” ír.71 Követőit már ebben az időben mennonitáknak nevezik, jóllehet 
simons a családneve. az igazi hívők gyülekezeteként, tisztákként, teljesen 
elkülönültek a világtól, és szigorú egyházi fegyelmet gyakoroltak. Menno 
simons tanításának egyik legfontosabb pontja az újjászületettek kereszt-
sége. Követői lényegesen másként viselkedtek, mint Karlstadt vagy a Dá-
vid Joris hívei. anna grófnő engedélyével á Lasco 1544. január 28–31-én 
a volt ferences kolostor épületében hitvitát folytatott Menno simonsszal. 
Lelkésztársai közül jelen volt két másik teológus is: Hermann Brassius és 
Gellius Faber.72 a hitvita Krisztus emberré létéről, a gyermek-keresztség-
ről, az eredendő bűnről és a megszentelődésről folyt.73 egységre nem ju-
tottak, de Menno simons sértetlenül távozhatott a vita színhelyéről, mivel 
ezt á Lasco és társai már előre megígérték neki. Meiners szerint azonban 
Menno simons nem tudta elfogadni, hogy a hitvitában alulmaradt, és 
akárcsak Joris, igazságát és győzelmét igazolandó, ő is egy könyvet adott 
ki f lamand nyelven 1544-ben erről a beszélgetésről.74 ezzel természetesen 
azt érte el, hogy még fokozottabban figyeltek fel a császári hatóságok a 
kelet-frízföldi anabaptistákra. Menno művecskéjének első része az ő sze-
mélyes hitvallása Krisztus emberré létéről, míg a műve másik része arról 
szól, milyen kellene legyen Krisztus gyülekezete, és a lelkészek is milye-
nekké kellene hogy váljanak. Menno szerint a lelkészek bálványimádók, 
mert megkeresztelik a kisgyermekeket. Fizetésért adják magukat bérbe, 
jóllehet Isten igéjét ingyen veszik. amíg meg nem térnek, sem a prédi-
kációkat nem hallgatja meg, se nem úrvacsorázik velük.75 az emdeni lel-
készek körében a reménykeltő disputáció után ez a nyomtatvány nagy 
csalódást okozott. ez váltotta ki Johannes á Lascoból azt az elhatározást, 
hogy cáfolatot írjon Menno simons vádjaira – olvashatjuk a Defensio be-
vezetőjében.76 e bevezetőből kiderül, hogy a disputa után á Lasco írásban 
adott át Menno simonsnak két tételt Krisztus emberré lételéről, azzal a 
meghagyással, hogy három hónapon belül ő is írásbeli választ kap ezen 
kérdésekről Menno simonstól. á Lasco keményen számon kérte Menno 
simonstól, hogy miért híreszteli nyugat-Frízföldön és nagy-Hollandiában 
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azt, hogy a mennoniták a kelet-fríz gyülekezetekben szabadon terjeszthe-
tik tanaikat. á Lasco fájlalja, hogy Menno simons a lelkészi tisztséget nyil-
vánosan rágalmazza: a lelkészeket „seductores”-nek nevezi, akik „hitük-
ben” zsarnokoskodnak a nép fölött.77 viszont higgadt hangnemben arra 
kéri a mennonitákat, hogy az egyházszakadás orvoslása érdekében ne a 
személyeskedésre, hanem a felmerült tanbeli eltérésre figyeljenek, hagy-
janak fel a bibliátlan tanítással és térjenek meg.

Kelet-Frízföldön a mennoniták abban az időben propaganda céljából 
egy érmét is verettek, amelynek ez volt a felirata:78 „verbum caro factum 
habitavit in nobis”. saját értelmezésük szerint a testté lett Ige lakozott 
bennük és nem a Fiú. Krisztus a mennyből származik, és nem vehette fel 
bűntől mocskolt, átokkal terhes emberi testünket, hanem tiszta és kimon-
dottan isteni eredetű emberséget nyert.

Menno könyvecskéjére követői általános szemléletének figyelembe-
vételével á Lasco a Bonnban kiadott könyvében főleg három pontra össz-
pontosított: Krisztus testetöltésére, a keresztségre és Isten Igéje szolgáinak 
az elhívására. Menno simons azon állítására, hogy Jézus teste nem szűz 
Mária testéből származik, hanem csak a testében született,79 később pedig 
Isten fiaként csak az emberi testet használta közlekedésre, cselekvésre, 
á Lasco azzal válaszol, hogy nem lehet hazugsággal vádolni az írásokat 
Krisztus testi fogantatása és születése okán. a Galata 3 szerint halála is 
a mi emberi természetünkben történt.80 Úgy, amint közös substantiája az 
atyával, úgy az anyáéval is az. Mi azt tanítjuk – írja á Lasco –, hogy Krisz-
tus e matris suae substantia nyerte a testet.81 Krisztus testté létének a va-
lóságát á Lasco a Filippi 2 exegézise alapján magyarázza.82 Krisztusnak az 
isteni és emberi természete azonban külön-külön őrzi tulajdonságait. az, 
hogy Jézus bűnöket bocsátott meg, hogy életet adott a világnak, hogy cso-
dákat cselekedett: ez az ő isteni természetéből fakad. Fogantatása, születé-
se, megkísértése és halála viszont az emberi természethez tartozik.83 ám 
Krisztust nem lehet elosztani. (neque vero ideo christum dividimus…), két 
Krisztusunk nincs, csak egy a Krisztus, aki egyszerre Isten és ember is.84

ezen a helyen Hein megállapítja, hogy a Krisztus kettős természetéről 
szóló tanítás teljesen megegyezik a Kálvinéval.85 Hein szerint ez lehetett az 
a krisztológiai pont, amelyre nézve Melanchton azt írta Luthernek, ami-
kor megküldte neki á Lascónak ezt a könyvecskéjét: „… derhalben dass es 
nit ärgerlich geschrieben ist”.86 (azonban úgy tűnik, hogy Luther nem ol-
vasta el á Lasco könyvét.) Bullingerék részéről nemcsak elismerés érkezett 
zürichből, hanem az a kérés is, hogy á Lasco maradjon Kelet-Frízföldön és 
folytassa a küzdelmet az anabaptistákkal. válaszában á Lasco biztosította 
a svájci reformátorokat a Frízföldön való maradási szándékáról.87

Menno simons saját könyve megjelenése után a fokozódó hatósági 
nyomás elől titokban a kölni püspökség területére távozott. ez á Lascónak 
is tudomására jutott, és 1544. július 26-án értesíti Hardenberget arról,88 
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hogy Menno simons most ott hódítja a hívek sokaságát. David Joris és 
Menno simons elsőként távoztak Kelet-Frízföldről, megelőzve a kiutasítási 
és elfogatási parancsot. Hátramaradt híveiket a lelkészek és a felsőbb ha-
tóságok kellett hogy megvizsgálják: tanúsítanak-e hajlandóságot tanaik 
elhagyására. akik erre hajlandók voltak, bizonyítványt kaptak a lelkészek-
től és egy ideig még maradhattak a tartományban. ezt a bánásmódot á 
Lasco eszközölte ki anna grófnőnél. Kötelességének tekintette, hogy sza-
bad és testvéri beszélgetést folytasson a tanbeli eltérés miatt gyanúsított 
személyekkel.89 ekkor születik meg az a felismerése, hogy égető szükség 
van a példás egyházfegyelemre. ezt a gondolatát egy Hardenberghez írt le-
vél őrzi: „egyházunkban a fegyelem egyik vagy másik formájának beveze-
tését szeretnénk. ez ellen azok hadakoznak leginkább, akiknek mellettem 
kellene állniuk. Mondottam, hogy sosem szabadulunk meg a szektáktól, 
hogyha mások irányában szigorúak vagyunk, saját magunk hibáit pedig 
elnézzük.”90

egy hónap múlva, amikor á Lasco egyházi vizitációra indul, a sa-
ját egyházközségeiben sok szörnyűséggel (plurima monstra) találkozik,91 
ezért kezdetben a lelkészek mellé a hívek közül általában négy megbízható 
férfi beállítását rendelte el, hogy azok a lelkészek segítségére legyenek a 
gyülekezet kormányzásában.

a Defensioról még megemlítjük, hogy nagy példányszámban jelent 
meg, és tíz év múlva Menno simons egy holland vitairatában száll szembe 
á Lasco teológiai érvelésével.92

E. „DE FUGIENDIS PAPATUS ILLICITIS SACRIS”

Johannes á Lascónak ez a műve latin és holland nyelven olvasható 
abraham Kuyper kiadása I. kötetének 68–92. oldalain. először 1546-ban 
vagy 1550-ben jelentetik meg, de a latin nyelvű kiadás példánya eddig 
nem került elő. Kuyper az 1557-es holland fordítás szövegének kiadásá-
ból fordította latinra. Kuyper a holland kiadás előszavát93 nem fordította 
le. Jan Weerda az emmius és Meiners frízföldi egyháztörténetének leírá-
sa nyomán úgy véli, hogy igaza lehet Kuypernek, mert 1546-ban folyt a 
nagy küzdelem a kolostorok felszámolása, vagyis secularisálása ügyé-
ben.94 Pijper viszont úgy találta, hogy csakis 1550-ben jelenhetett meg ez 
a mű.95 a francia fordítását Johannes Utenhove készítette el 1550-ben,96 
két kiadást is megért, de mindkettő elveszett e művecske német fordítása 
1608-ban látott napvilágot.97

a továbbiakra nézve szükségesnek tartjuk a teljes holland cím 
közlését, ami így hangzik: „Het ghevoelen Ioannis á Lasco Baroens in 
Polen, superintendent der ghemeynt der vrem delinghen te London of 
het den christenen, nadien zij het word Godes ende de godlooszheit des 
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Pauwstdoms bekent hebben eenighszins verorloft is, dat zij zick in de 
pauwstlicken gosdiensten, ende in zonderheit in der misse, vinden laten. 
Wt den latine in nederduydsche sprake ghetrouwlick ouerghezett. alle 
liefhebbern der waerheit in dezen tijden zeer nut ende dienstlick. Mit 
een register oft aenwijzer der zonderlickste stucken, hierin ghehandelt. 
Ieremia 51. emdae apud Gellium ctematium, a. 1557 in octavo.”

e mű tartalmát az alábbiakban röviden ismertetjük. Miután a ke-
resztyének Isten Igéjéből felismerték a papság istentelenségeit, állást kel-
lett hogy foglaljanak a pápista istentisztelet, főleg a mise ügyében. á Lasco 
ezért három kérdést vizsgált meg: kik azok, akik tőle erre választ várnak; 
másodszor, hogy milyen tévedések találhatók a régi egyház istentisztelet-
ében; harmadszor, tud-e ajánlani ezek helyett jó lelkiismerettel olyan vál-
toztatásokat, amelyek elfogadhatóak. e kérdések vizsgálata során lényeges 
szem előtt tartani, hogy Krisztus érdemét semmi sem homályosítja el,98 
tehát vigyázni kell, hogy az igazság keresésében ne a saját értelmünkre 
bízzuk az isteni dolgok kutatását, hanem hagyjuk, hogy értelmünk szeme-
it Krisztus világosítsa meg a szentlélek által. á Lasco nem tudja elfogad-
ni, hogy Isten kiválasztottainak gyengeség és tudatlanság következtében 
továbbra is a papság keretében kellene maradniuk.99 a római antikrisz-
tustól el kell szakadnunk, de emiatt senki se érezze magát bűnösnek; az 
igazi keresztyének lépjenek be nyilvánosan Krisztus gyülekezetébe.100 a 
pápaság nem egyház, mert elvetette Krisztus egyházának jeleit és jegyeit 
(nota, signa), és Isten emiatt azt kívánja tőlünk, hogy különüljünk el (ab 
ea separari).101 amennyiben a zsoltárokat és egyéb énekeket, valamint az 
imádságokat a szentek tiszteletére éneklik és mondják, ez midenképpen 
vétek az első parancsolat két tiltása ellen. amikor pedig a meghalt szente-
kért veszik ajkukra Isten nevét feleslegesen, akkor a harmadik parancsolat 
ellen vétkeznek. á Lasco azt írja, hogy a pápáról csak úgy tud nyilatkozni, 
hogy a pápa valódi antikrisztus, és a pápás papság is az antikrisztus pap-
sága.102 akiket azonban a pápás egyházban kereszteltek meg, ne ismétel-
jék meg a keresztséget, ez nem szükséges, ugyanis a megtisztulás Jézus 
vére által történik. á Lasco név szerint Kálvin Jánosra hivatkozva mondja, 
hogy életünkben semmi se legyen annyira kedves, hogy ennek érdekében 
magunkat beszennyezzük a bálványimádással.103 a hívek ezért – mind 
az erősek, mind a gyengék – messze kerüljék el a pápás istentiszteletet. 
a jeruzsálemi templomba járó apostolokkal inti övéit, és ha kell, ő is sze-
mély szerint vállalja a fenyítést, és bizonyságtevése nyomán egyre többen 
döbbennek rá a kishitűségükre. á Lasco szavai a római katolikus egyház 
irányában ítéletesen kemények, és a műveit tanulmányozók mindeniké-
nek feltűnik, hogy amilyen szelíden írt és viszonyult az anabaptistákhoz, 
ehhez hasonlítva kőkeményen bánik a középkori római egyházzal. ahol 
csak megfordult, mindenütt harcolt s vitába szállt a szerzetesekkel, mert a 
kolostorokat a „pápista istentelenség institutioinak” tartotta.104 erasmus, 
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aki egy ideig kolostorban élt, elkeseredett gúnnyal ír a szerzetesi barbár-
ságról A balgaság dicsérete és a Colloquia familiaria című műveiben. Tehát 
tanítómestere példáján ő is küzdött a kolostorok világa ellen. á Lasco kis 
könyvecskéjének holland, német és francia fordítása is mutatja, hogy írása 
mennyire olvasmányos volt.

alábbiakban egy olyan ismeretlen szerzőtől származó írás címét 
közöljük, amely szintén a mise tarthatatlanságát és a papok gyarlóságait 
tárja fel, s talán 1550-ben jelent meg először az angliai norwichban, de 
1553-ban egészen bizonyos a megjelenése f lamand nyelven, londoni ki-
adási hellyel.105 a szerző kilétét illetően eddigi feltételezések Micronius 
vagy Utenhove nevét is megkockáztatják. a szövegből kimutatott angolos 
kifejezések vagy eredeti hollandizmusok miatt nem merjük megkockáztat-
ni á Lasco szerzőségének a kérdését. viszont fenti művecskéje és az eddig 
ismert műveinek gondolatvilága, valamint Londonban éppen az á Lasco 
megérkezésének és szuperintendenségének idejében kiadott mű tartalma 
azt sugallja, hogy csakis ebben a körben kell keresni a szerzőt vagy szer-
zőket. Teológiai véleményünket illetőleg azonban kevés tart vissza attól, 
hogy á Lasco tollát is ne véljük felfedezni e sorok színvonalas fejtegetése-
iben. a Den val der Roomscher Kerken című műről van szó.106 szerintünk e 
két rövid írás valamilyen módon egymáshoz tartozik.107
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látása szerint a Moderatio Doctrinae alatt értendő szöveg Dalton 
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á Lasco kezdeményezte. Luther rövid úrvacsorai hitvallására aztán 
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formájában. Lásd: sillem, c. H. W.: Briefsammlung des Hamburgischen 
Superintendenten Joachim Westphal, aus den Jahren 1530 bis 1575. I. 
abt. Hamburg, 1903, 127. p.

  48 Bouwmeester, G.: i. m. 53. p.
  49 Falkenroth, Ulrich: Gestalt und Wesen der Kirche bei Johannes á Lasco. 

Dissertation, Göttingen, 1957. Kézirat. 28. p.
  50 Falkenroth, U.: i. m. 34–35. és 42. p.
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historische Theologie. Jg. 1863, 144–149. p.

  55 Kühn, Johannes: Toleranz und Offenbarung. Leipzig, 1923, 272.p.
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v(1845) 84. p. 1. sz. jegyzet. – cramer holland fordításban közli á 
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Jorisnak válaszol. a holland fordítás a Kuyper, a. II., 570. oldalán 
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a szövegét. sign: Theol. oct. 687. Lásd: Kuyper, a. I., i. m. 1–60. p. – Ke-
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rült a következő gyűjteményes kötetben: Opera Menno Symons, ofte 
Groot Sommaire, 1646. – Idézi J. H. Gerretsen: Micronius, zijn leven, 
zijn geschriften, zijn geesterrichting. nijmegen, 1895, 94. p.

  93 Kuyper, a. I., i. m. 63–67. p.
  94 Weerda, Jan: Der Emdener Kirchenrat und seine Gemeinde. Göttingen, 
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gestalt erlaubt sey, sich in und bey dem papstischen Gottesdienst, 
und sonderlick in der Mess finden zu lassen. allen Liebhabern der 
Wahrheit zur nachrichtung auss dem niderländischen verteutscht, 
durch Tobiam Fabricium, Dienern am Wort Gottes zu Massbach. 
Ierem. 51, 6. (neustadt an der Hardt, 1608).” – ez a fordítás egy 1608-
ban kiadott kötet 151-174. oldalain található. ennek a kötetnek a 
címe: Die römische exempelmarck, d.i. summarische erzehlung der 
fürnembsten menschlicher aufsätze der römischen Kirche. sampt 
einem christlichen Bedenken, weyland Herrn Johannis a Lasco ob 
ein christlicher sich möge inn… der Messe finden laszen. newstadt 
an der Hardt by niclas schraumer, a. 1608. – a XIX. században e 
német nyelvű kötet példánya még megvolt a groningeni egyetem 
könyvtárában. sign. e.e.10. – nem állt módunkban megkeresni és a 
Die Römische Exempelmarck… szövegét egybevetni a holland nyelvű 
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a továbbiakban mutatunk rá.

  98 Kuyper, a. I., i. m. 70. p.
  99 Kuyper, a. I., i. m. 75. p.
100 Kuyper, a. I., i. m. 78. p.
101 Kuyper, a. I., i. m. 80. p.
102 Kuyper, a. I., i. m. 86. p.
103 Kuyper, a. I., i. m. 89. p.
104 Bartel, o.: Johannes á Lasco und Erasmus von Rotterdam, i. m. 62. p.
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Gravenhage, 1903, 396. p.
106 „Den val der roomscher Kercken (met al haare afgoderie) waerby een 

yeghelije mach kennen ende mercken het onderscheyt tusschen de 
yerste kercke (van welcke Kercke onse ouerste Heerre ende coninc 
het ouerste hooft is) ende de vermaledide kercke ver scheyden. apoca 
18. an. 1556.” – Utolsó oldalán: by my steven Mjerdman, 1556. Lásd: 
Bibl. ref. neerlandica. I. deel. i. m. 398., 391-419. p.
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107 amikor ezt a mondatot leírtuk, még nem gondoltuk, hogy ha telje-
sen más összetételben is, de ennyire közel járunk az á Lasco körében 
keresendő szerzőség eredetének a vizsgálatához. az amsterdami 
Gemeente Univ. Bibl. birtokában levő sign. 2008. F.I. 6 alatti mű, va-
gyis a Den val der roomscher Kercken… 1553-ban kiadott példánya 
került a kezembe a dolgozatom adatainak ellenőrzése céljából. ezen 
nyomtatvány utolsó, számozatlan 44. oldalán ott áll a nyomtató 
neve: „Gedruckt tot Londen, by steven Mierdma. anno 1553.” a kö-
vetkező, 45. oldalon pedig egy virágkoszorús (Luther-rózsás?) keret-
ben egy három bástyás rajz fölött a lengyel címerből ismeretes kétfe-
jű sas látható!!! a virágfüzér körül pedig ez a felirat olvasható: „Psal. 
127. Waaer God die stadt niet seluer (en wacht, daer is te vergeefs) 
des wachters macht.” a középen kiemelkedő bástyatorony (á Lasco 
címerére utaló őrtorony?) és a lengyel állami szimbólum elgondol-
koztató, de ennél még több bizonyítékra van szükség, hogy Johannes 
á Lasco szerzőségéről lehessen beszélni. viszont ez a kötet, amelynek 
utolsó darabja a Den val der roomscher Kercken,… egybe van kötve 
Johannes á Lasco egyik f lamand nyelvre fordított művével, amely-
nek címe: „een corte ende clare bekenntnisse Joannis á Lasco (van 
de Ghemeinschap) die wy met christo den Heere hebben:…” erre a 
kötetre, amely harmadik számú műként tartalmazza á Lasco írását, 
még visszatérünk.
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6.  
az anGLIaI MeneKÜLT 

GYÜLeKezeTeK ÉLÉn  
1550–1553 KÖzÖTT

A MENEKÜLTEK FOGADTATÁSA A SZIGETORSZÁGBAN

amikor Johannes á Lasco angliába érkezett 1550 májusában, már 
megjelent Kálvinnak az I–II. Thimotheusi levélhez írott kommentárja, 
amelyet vI. edward angol királynak ajánlott.1 Kálvin a zsidókhoz írott levél 
kommentárját (1549) a lengyel királynak ajánlotta, és e mű előszavában 
nagy elismeréssel nyilatkozik á Lascóról.2 Tehát már elismert reformátor-
ként érkezett Londonba, és rövidesen, 1550. július 4-én királyi rendelettel3 
a német, holland, francia és olasz menekült gyülekezetek több mint há-
romezer lelket kitevő közösségének szuperintendensévé nevezték ki. (azt, 
hogy erre a tisztségre miért nem a már egy évvel korábban angliába me-
nekült Bucer Mártont4 kérték fel, érdemes lenne kutatás tárgyává tenni.)

angliai útját megelőzően á Lasco két kézírásos művet készített el, 
amelyeknek a további sorsáról nem tudunk. cranmer érsek kérésére 1548-
ban írásban rögzítette a frízföldi egyházak istentiszteleti rendtartását; út-
ban anglia felé pedig egy kis úrvacsorai hitvallást szerkesztett5 1549-ben 
vagy 1550-ben.

Thomas cranmer érsek, aki tíz évvel volt idősebb, mint á Lasco, 
saját vendégeként fogadta őt angliai tartózkodásának első nyolc hónap-
jában. á Lasco az érseki palotában lakott, és az érsek később azt írta 
Melanchtonnak, hogy á Lasco a legkiválóbb férfiak közé tartozik.6 a tudós 
érseket 1528-ban azon teológusok csoportjában találjuk, akik vIII. Hen-
riknek a feleségétől való elválását helyeselték. a király 1534-től az angol 
egyház fejévé neveztette ki magát a parlamenttel az ún. Act of supremation 
által. vIII. Henrik alatt sokan szenvedtek vértanúhalált a hitük miatt, leg-
alább olyan nagy számban végezték ki az embereket, mint Tudor Mária 
uralkodása idején.

vIII. Henrik 1509–1547 között uralkodott angliában. X. Leó pápa őt 
1521-ben Defensor fidei megtiszteléssel illette, Luther azonban csak „osto-
ba Hanzi”-nak hívta. Haláláig nem lehetett mélyreható reformációi mun-
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kát kifejteni angliában, jóllehet erre érett volt a helyzet. az egyházi élet 
minősége az országban mélypontra süllyedt. a trónon a harmadik házas-
ságából származó kiskorú fia követte, akinek Jane seymour volt az édes-
anyja. az uralkodót támogató 16 tagú koronatanács tagjai többségükben 
protestánsok voltak.7 angliában az istentiszteleti, de minden egyházi ügy-
ben is abban az időben a parlament döntött, és 1549 novemberében is a 
parlamenttől függött a közismert Common Prayer Book jóváhagyása.

a menekültek érkezésével egy időben cranmer érsek hívásá-
ra az olasz Petrus Martyr vermigli az oxfordi egyetemre jött tanítani, 
Bernardino ochino pedig az olasz menekülteknek lett a lelkésze. a spa-
nyol Francisco de enzinas egy pár évig cambridge-ben tanított, francia 
sógora pedig, valerand Poulain (Polanus) a francia menekült protestánsok 
körében munkálkodott. Bucer és Fagius is az Interim következtében mene-
kült angliába, ők is cranmer érsek vendégei voltak a Lambeth palotában, 
akárcsak Johannes á Lasco.

az 1550-es esztendőben valójában három egyháznak lett a szu-
perintendense: a francia, vagyis a vallon, az olasz8 és a holland, azaz a 
f lamand gyülekezetnek. a f lamandokhoz hozzácsatolták a németeket, és 
így az ún. holland gyülekezet lélekszáma elérte az 500-at. a szigetország-
ban jelen lévő holland protestánsok nagyobb részben nem csatlakoztak 
a kereszt alatt lévő gyülekezetek szervezetéhez, közülük számosan David 
Jorisnak vagy Menno simonsnak voltak a követői. (Húsz év múlva már 60 
ezer volt a holland protestáns menekültek lélekszáma angliában.)

a királyi diploma és befolyásos támogatói révén á Lasco és a né-
metalföldi menekült gyülekezet a szokatlan nehézségek után sok kedvez-
ményben részesült. a menekültek kiváltságait kezdetben ridley, London 
püspöke többször is kifogásolta. Királyi ajándékként a menekült gyüleke-
zetek birtokába került az ágoston-rendi kolostor9 (austin Friars), amely a 
city, vagyis London központjában épült. Istentiszteleteiket a kolostorhoz 
tartozó Jézus-templomban tartották. a vallonoknak egy másik templom-
épületet adományoztak, de a menekült gyülekezetekhez való tartozásuk 
jeléül évente többször is kötelezően a Jézus-templomban kellett tartaniuk 
néhány istentiszteletet. a f lamand nyelvű gyülekezetnek négy lelkésze 
volt, akik közül Martin Micronius neve volt közismert a menekültek kö-
rében.

Johannes á Lasco évente száz angol font fizetést kapott10 a királytól, 
és az austin Friars épületéhez közel fekvő Bow Lane nevű utcában volt a 
lakása. családja is követte Londonba, és hatalmas könyvtárát is áthozat-
ta Kelet-Frízföldről. Járvány következtében á Lasco és felesége súlyosan 
megbetegedtek; neje 1552 augusztusában elhunyt. Barátai biztatására 
1553 elején Johannes á Lasco másodszor is megházasodott11, angol12 fele-
ségének a neve Katharina. családi életének nehézségei közepette cranmer 
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érsek is többször segítette Johannes á Lascót, többek között felajánlotta, 
hogy lakjék a birtokán.

az anglikán egyház vezetői irigyelték a menekültek kiváltságait, és 
különösen az első fél esztendőben gördítettek akadályokat ezen gyüleke-
zetek működésének útjába. nehezményezték ugyanis, hogy míg az angli-
kán egyház gyakorlatától eltérő menekült gyülekezetek külön elbánásban 
részesülnek, addig az anglikán egyház szertartásrendjét visszautasító 
Hooper püspököt börtönbe vethették. Jellemző, hogy az első időkben az 
anglikán egyház vezetői megtiltották a menekült gyülekezetekben való 
úrvacsorázást, és tagjaitól azt kívánták, hogy az anglikán egyház templo-
maiban úrvacsorázzanak.

széles körű egyházi elismertetésük érdekében á Lasco és munkatár-
sai már 1551-ben egy hitvallást írtak, az ún. Confessio Londonensist, ame-
lyet Johannes Utenhove – aki a f lamand gyülekezet első presbitereként 
lett á Lasco munkatársa – azonnal lefordított f lamand nyelvre és meg is 
jelentették Londonban.13

a londoni hitvallást a gyülekezet összes tagja egy személyes beszél-
getés után írta alá a négy presbiter jelenlétében. a beszélgetést egy 41 kér-
dést és feleletet tartalmazó másik hitvallási irat alapján folytatták. ez a 
kátészerű hitvallási irat a parancsolatokról, a hitről, a sákramentumokról 
és az imádságról szóló tanítást foglalta egybe.14 Feltűnő módon az úrva-
csorai kérdésekről csak általában szólt ez a 41 kérdéses irat. a gyüleke-
zetbe felvételt nyerő kandidátus a hitvallás kérdései alapján maga is ide 
fűződő kérdéseket tehetett fel, és ha a beszélgetést mindkét fél kielégítőnek 
tartotta, akkor a kandidátus ígéretet tehetett az egységes tanításban való 
állhatatos megmaradásra. Fogadalmához tartozott a világi életformától 
való elfordulás és a keresztyén élet folytatására való igyekezet. a vizsgálat 
és fogadalomtétel után a hívek nevét beírták a gyülekezet anyakönyvébe. 
ettől kezdve az egyházközségbe felvételt nyert atyafiak kötelesek voltak 
alávetni magukat az egyházi fegyelmezésnek.

az á Lasco életművét tanulmányozók egységes véleménye szerint 
mindezekben az emdeni tapasztalatok kerülnek alkalmazásra, amely 
megmutatta, hogy a tan egysége megvédi a híveket a szektarianizmustól. 
Továbbá, hogy a fegyelmezésben a gyülekezet nincs a felsőbbség közre-
működésére utalva, s nem is nyújt alkalmat a felsőbbségnek az egyházi 
életbe való beavatkozásra.

a gyülekezet nevelése érdekében bevezették a prófétai szellemű Bib-
lia-tanulmányozást. a Prophetie és a zürichben 1525 óta gyakorlatban 
lévő Prophezei abban különbözik egymástól,15 hogy Londonban a lelké-
szek és a hívek együtt olvasták á Lasco vezetésével János evangéliumát, 
míg zürichben többnyire a professzorok tartottak exegetikai magyaráza-
tokat ezeken az estéken.
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Londonban a gyülekezet csütörtök esténként gyűlt egybe a Prophetie 
alkalmaira.16 ezt a gyakorlatot később, 1558 februárjától kezdve az emdeni 
gyülekezetben is bevezették, azzal a különbséggel, hogy emdenben szom-
bat esténként mintegy a gyülekezeti kritika szelepeként, építő módon be-
szélgettek a heti prédikációkról.

a londoni francia nyelvű gyülekezetben kedd reggelente találkoz-
tak a hívek, és a szentírás soron következő könyveit olvasták együtt. a 
f lamand nyelvű gyülekezetben a János evangéliumának magyarázása 
során a gyülekezet tagjai a kérdéseiket és hozzászólásaikat először egy, a 
gyülekezet köréből választott bizottságnak kellett hogy benyújtsák, akik 
aztán döntöttek afelől, hogy hasznos-e az előterjesztett megjegyzés vagy 
kérdés nyilvános megvitatása. a rendszeres egybegyülekezéseknek az 
időtartama nem volt megszabva, addig maradhattak együtt, amíg a jelen-
lévőknek kérdéseik voltak, s amíg azokat kielégítően megbeszélték. ezen 
„próféciák”17 eredményeképpen hamarosan napvilágot látott á Lascónak 
a János evangéliumáról szóló magyarázata 1552-ben Brevis et dilucida 
de sacramentis Ecclesiae Christi tractatio címmel.18 e mű 1551 végén már 
nyomdában volt. a Keresztelő János keresztségéről szóló résznél á Lasco 
széles körűen kitér a sákramentumok magyarázatára, s ez közismertté 
válván, az angol érdeklődők is nagy számba jöttek a Prophetei alkalmá-
val kibontakozó teológiai kérdések meghallgatására.19 Ma még kiderí-
tetlen, hogy nyomtatásban megjelent-e vagy sem a körülbelül 1551-ben 
vagy 1552-ben írott Breve et clarum doctrinae de coena Domini compendium 
című á Lasco-mű, amelyet a „próféciákon” részt vevő hallgatók kérésére 
foglalt egybe. ennek a munkának a korabeli meglétét csak egyháztörté-
neti könyvek jegyzetei igazolták mindaddig, amíg Karl Hein20 felfedezte, 
hogy Kálvin műveinek kiadói az úrvacsoratani hasonlóság miatt ezt az 
írást Kálvinnak tulajdonítva tették közzé. Így ez a mű még nem szerepel a 
Kuyper által kiadott és az Operába felvett á Lasco-írások között.21

Hein az úrvacsorai szereztetési Ige szavainak magyarázatáról is-
merte fel á Lascónak ezt a művét,22 és rámutatott, hogy Kálvin egyik írása 
e tekintetben polemizál á Lasco álláspontjával.23

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a Brevis et dilucida de 
sacramentis Christi tractatio cím alatt megjelent János evangélium-magya-
rázat a Bullinger által Londonba küldött 1549-es Consensus Tigurinusszal 
együtt, egybefűzve jelent meg, vI. edward királyhoz intézett ajánlással. 
ehhez a kiadáshoz előzetesen cranmer érsek is beleegyezését adta. á 
Lasco a Brevis… ajánlásában röviden leírja a reformáció kezdetétől támadt 
úrvacsorai viszályokat, rámutat a Kálvin és Bullinger közötti konszenzus-
ra és biztosítja olvasóit, hogy Kelet-Frízföldön is ilyen értelemben gondol-
koznak az úrvacsora lényegét illetően. Kijelenti, hogy az úrvacsoratanbeli 
viták nem a legfontosabbak az egyházban, legalábbis nem olyan fontosak, 
hogy ezek miatt kellene vállalni a szakadást.
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a Consensus Tigurinus szövegét másolatban magától Kálvintól kapta 
Johannes Utenhove, amikor 1549 nyarán rövid látogatást tett Kálvinnál 
Genfben.24 á Lasco elég későn, az 1551. január 7-én kelt levelében fejti ki 
– kedvező – véleményét a Consensusról,25 és ebben a levélben számolt be 
továbbá arról Bullingernek, hogy miként él és működik a menekült egy-
ház gyülekezeteiben a vallon és a f lamand csoport. Leírja, hogy komolyan 
veszik az egyházfegyelmet, az úrvacsorát zürichi rítus szerint ünneplik, és 
mindkét nyelvű istentiszteleten ugyanazokat a kötött szövegeket használ-
ják, természetesen mindenik gyülekezetnek az anyanyelve szerint.

vI. edward királynak és környezetének az volt az elképzelése, hogy a 
menekült gyülekezetek révén egy modell-egyháznak a kálvinista szerve-
zeti képét tudják felmutatni az angol népnek, és ezáltal továbbléphetnek 
az anglikán egyház kötelékeiből. Bizonyára sikerült is volna, de ezt a má-
sodik reformációs tervet áthúzta vI. edward korai halála.

Politikai téren á Lasco a protestáns fejedelemségek szövetségén 
munkálkodott angliában is, ahonnan számos levelet írt a vezető európai 
protestánsoknak, többször is titkos írást használva. Főleg albrecht herceg 
megbízásait teljesítette, akinek angliában a kereskedelmi érdekeit is kép-
viselte.

Dalton a berlini titkos levéltárban felfedezett egy olyan politikai szó-
noklatot,26 amelyet 1551. október 13-án tartott albrecht herceg követe 
az angol király előtt. ezt a szónoklatot tulajdonképpen á Lasco írta. Tar-
talmából: az v. Károly császár elleni szövetséghez a költségek fedezésére 
400 ezer tallérra lenne szükség; ezzel olyan erős hadsereget kellene fel-
állítaniuk, amely sikeresen pacifikálhatná az igaz hit ellenségeit. a követ 
a beszédében hivatkozik a porosz herceg és á Lasco három évvel azelőtti 
tárgyalására; ennek az a lényege, hogy a szövetségesek közötti hitvallási 
különbségeket a háborús idők szükségében félre kell tenni.27 vI. edward 
válaszában kifejtette, hogy valóban létre kell hozni a szövetséget, de igényt 
tart a szövetségesek javaslatainak pontosabb körvonalazására.

cranmer érsek tanácsadóival 1552-ben egyetemes protestáns zsina-
tot szeretett volna egybehívni angliában, talán azzal a gondolattal, hogy 
a tridenti tanácskozás ellensúlyozására egyféle „ellenzsinatot” tartsanak. 
Meghívást kapott Bullinger, Melanchton és Kálvin, akik közül az utóbbi azt 
írta, hogy a zsinaton való részvétele érdekében „húsz tengeren is átutazna, 
és nem hagyná magát visszatartani semmiképpen, csak tudná azt, hogy 
ő az ügy érdekében bár a legkisebb haszonra lehetne”. akkor is elmenne, 
ha tudná, hogy csak az angol egyház hasznát szolgálná. Melanchton nem 
válaszolt, Bullingert égetően sürgős ügyek tartották vissza, ezért cranmer 
érsek 1552 őszén a tervezett zsinat elhalasztása mellett döntött.

a harmadik esztendőben a szegénységből felemelkedő menekült 
gyülekezetek anyagi körülményeinek javulása és a lelki pásztorlásuk min-
taszerűsége megszüntette az anglikán egyház vezetőinek a féltékenysé-
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gét. Ők ugyanis az egyházon belüli rendzavarástól tartottak, de most már 
meggyőződhettek, hogy ez a veszély nem áll fenn. a menekült gyülekeze-
tek tagjainak területileg is megengedték az egyházközségükhöz való tar-
tozást. Három területi egységbe osztották be őket: a londoni várfalakon 
belül lakókra; a falakon kívüliekre, vagyis az elővárosokban és a környező 
falvakon kívül lakókra; a Temze túloldalán, illetve a soutwarkban lakó 
egyháztagok csoportjára.

a menekült gyülekezetek hívei közadakozásból házat szerettek vol-
na építeni Johannes á Lascónak a templom melletti telekre, de ez valami-
lyen oknál fogva elmaradt, és továbbra is a belvárosi lakás bérlése mellett 
döntöttek.28 a templom körüli területet a menekült hívek temetkezésre 
használták.

(egy 60 évvel későbbi megállapodás alapján az egyháztanács 1609-
ben megújította a menekült gyülekezetek temploma körüli területek hasz-
nálatáról szóló szerződést a tulajdonos winchesteri gróffal, aki továbbra is 
jóindulatáról biztosította a menekült gyülekezeteket, és nem változtatott a 
60 éve fennálló használati díj fejében járó évi két holland sajt és két veszt-
fáliai sonka megadásán.29 ez is igazolja, hogy a menekült gyülekezetek 
már 1549–1550-ben úgy igyekeztek berendezkedni angliában, mint akik 
reálisan gondoltak arra, hogy esetleg hosszabb időre kell elszakadniuk a 
szülőföldjüktől. nyomdászaik jelenléte és iskoláik alapítása is erre mutat.)

nem maradhat említés nélkül, hogy á Lascót az angol egyházi ve-
zetők meghívták annak az egyházjogi bizottságnak a tagjai közé, amely 
az evangélium alapján álló statútumot volt hivatott kidolgozni. ennek a 
bizottságnak 32 tagja volt, közöttük találjuk az olasz Petrus Martyrt is. a 
meghívásnak azért van jelentősége, mert a másik, a tan kérdéseit vizsgáló 
bizottságban idegenek nem vehettek részt.

cranmer érsek részéről bátorságra vall, hogy á Lascót is meghívta 
az egyházjogi bizottságba, jóllehet közismert volt a Bucerrel folytatott vi-
tája a liturgusi öltözetről és az istentiszteleti kérdésekről.30 Bucer ridley 
püspök pártján állott,31 míg á Lasco és Kálvin a Hooper püspök oldalán.32 
á Lasco keményen szólt ebben a vitában, kifejtette, hogy a ceremóniák 
jelentőségét nem szabad alábecsülni, mert valóságos hídtartó oszlopként 
funkcionálnak, éspedig az episzkopális egyháznak a római egyházba való 
visszatérési útját tartják fenn. Tudor Mária uralkodásának idején Hooper, 
nicholas rudley és a köztes álláspontot képviselő cranmer vitáját e kér-
désben elnémították: mindhármukat halálra ítélték.

az említett jogi bizottság tagjaként á Lasco főleg az egyházfegye-
lem tekintetében hatott a munkacsoport által kidolgozott tervezetre. 
Évek múlva, erzsébet királynő uralkodása idején adták ki ezen bizottság 
munkája eredményeképpen a Reformatio legum című tervezetet, amelyből 
megállapítható, hogy a 30. artikulus á Lasco közvetlen hatását tükrözi.
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említettük, hogy á Lasco nem vehetett részt külföldi származása 
miatt a hit kérdéseit tárgyaló bizottságban (vagy amiért nem volt az ang-
likán egyház tagja?), de feljegyezték, hogy az angol egyház 42 hitcikkelyt 
tartalmazó hitvallásának (erzsébet alatt 39 hitcikkelyre módosították) 
megszövegezésekor cranmer érsek révén á Lasco mégis fontos tanácsok-
kal szolgált.

A CATECHISMUS LONDONENSIS ÉS A FORMA AC RATIO

Johannes á Lasco művei közül az angliai korszakból kiemelkedő az 
1551-ben kiadott Catechismus Londonensis, amelyet részben lelkésztársa-
ival együtt írt és szerkesztett. e káté mellett meg kell említenünk a Forma 
ac ratio… című egyházi rendtartását. ennek már 1551-ben befejezte az első 
változatú kéziratát, de csak 1555-ben adták ki Frankfurt am Mainban. Tu-
lajdonképpen ez a két alapvető mű tükrözi a londoni menekült gyülekeze-
tek hitbeli életének és egyházi felépítésének sajátos voltát, amely hosszabb 
távon kovászként segíthette volna az angol reformáció kibontakozását.33

Johannes á Lasco angliai teológiai munkásságának idejéből az egyik 
legutóbbi híradás rámutat arra, hogy á Lasco vagy a körébe tartozó mun-
katársak titokban kiadták Londonban zwingli Fidei Ratio című művét is, 
annak ellenére, hogy 1531 óta tilos volt zwingli műveinek angliába való 
bevitele. emiatt a latinból angolra fordított és átdolgozott mű kiadásán 
Thomas cotsford fordítói álnevet, az 1555-ös hamis évszámot és hamis 
kiadási helyet (Genfet) tüntettek fel.34

a nyomok úgy vezetnek á Lascóhoz és munkatársainak köréhez, 
hogy a nyomtatvány kiadója azonosítható, s ez nem más, mint G. van der 
erve, vagyis Gellius Gtematius, aki emdenben, „az északi Genfben” adta ki 
á Lasco és más reformátorok műveit, többek között angol és francia nyel-
ven is.

az angliai menekült gyülekezetek történetéről számos feldolgozás 
látott napvilágot, amelyek közül holland nyelven a. a. van schelven, M. 
Woudstra és J. Lindeboom már idézett művei a nemzetközi irodalomban is 
közismertek. Francia nyelven von schickler, olaszul L. Firpo szintén idézett 
művei dolgozzák fel a francia, illetve az olasz menekült gyülekezetek tör-
ténetét. német nyelven anneliese sprengler-ruppenthal35 kiváló könyve 
tárja fel a menekült gyülekezetek egyházszervezetének és teológusai gon-
dolkodásának a rendszerét.

Johannes á Lasco munkatársairól is kiváló monográfiák születtek,36 
így ebben a dolgozatban a továbbiakra nézve eltekintünk a menekült 
gyülekezetek és teológusaik munkásságának ismertetésétől. a következő 
fejezetben azonban a londoni menekült gyülekezetek életének több vo-
natkozásában is betekintést nyerhetünk az istentiszteleti gyakorlatba és 
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egyházszervezetük felépítésének sajátosságaiba. ezek a „kereszt alatti”, 
saját magukra utalt gyülekezetek a legtisztább formában alkalmazhatták 
a gyülekezeti önkormányzatot. e gyülekezetek tagjainak szigorú kálvinis-
ta hitére az Isten akaratához való ragaszkodás és a próbatételekben való 
megújulás a jellemző mind emdenben, mind Londonban vagy Frankfurt 
am Mainban. Több helyen is olvashatjuk, hogy 1545–1555 között ezekkel 
a kereszt alatt levő gyülekezetekkel ott találkozunk, ahol Johannes á Lasco 
szolgál. angliában vI. edward halála után (1553. július 6.) a menekült gyü-
lekezetek tagjainak nagy része nem követte Johannes á Lascót, hanem 
helyben maradva, annak a reformátori örökségnek a keretében élt tovább 
a válság ellenére is, amely közösségnek á Lasco és munkatársai voltak az 
egybeszerkesztői. ezt a kitartó hitet jelképezi a londoni holland menekült 
gyülekezet pecsétjének a felirata, amely a J.H.W.H. tetragrammot veszi kö-
rül egy pajzs szélén: „omnibus sperantibus in eo”.37

Jóllehet vI. edward Johannes á Lascónak angol állampolgárságot 
adományozott,38 1553. szeptember 17-én a menekült gyülekezetek 175 
tagja, közöttük á Lasco, az új uralkodó, Mária királynő parancsára elhagy-
ta az országot. á Lascót és híveit az ottmaradottak a 2. zsoltár éneklésével 
búcsúztatták a két hajó indulásakor. Kiskorú gyermekei és állapotos fele-
sége Londonban maradt. e második házasságából született fia a sámuel 
Gotthard nevet kapta, és később diplomataként Báthory István szolgálatá-
ban szerzett érdemeket királyi titkárként.39

Munkatársai közül rövidesen ismét követte őket egy csoport, akiket 
szintén kiutasítottak az országból. az ottmaradott hívek ekkor pincékben 
bujdokoltak. a londoni holland gyülekezetnek azonban évszázadokon át, 
mind a mai napig folyamatosan volt lelkésze.40 angliában a véres katoli-
kus restauráció 1558. november 17-ig, Tudor Mária haláláig tartott. er-
zsébet királynő követte a trónon, aki 1603-ig uralkodott, és akinek ural-
kodása idején a menekültek visszatérhettek angliába. Johannes á Lasco 
1559. szeptember 1-jén megható levelet írt Lengyelországból erzsébet 
királynőnek:41 Isten csodálatos vezetését látja abban, hogy angliát erzsé-
bet kormányozza, s arra kéri, hogy ne avatkozzék be szerfölött az egyházi 
ügyekbe, inkább törekedjen arra, hogy alattvalóiban Isten gyermekeit lás-
sa. a levelet vivő Utenhove beszámolója már nem találta életben á Lascót.

JEGYZET

    1 az ajánlás Hertford Lord-Protecktornak is szólt. Kálvin később az I–II 
Péter levél kommentárt is vI. edwardnak ajánlotta.

    2 Kálvin János: A Zsidókhoz írt levél magyarázata. Ford. szabó andrás. 
a fordítást átdolgozta és függelékkel ellátta nagy Barna. Budapest, 
1965, 10. p. – Idézzük a Kálvin ajánlásából: „sőt látom, hogy Laski 
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János, aki híres grófi családból származott, más nemzetek előtt is 
fáklyahordozóvá lett”.

    3 Kuyper, a. II., i. m. 279–283. p. – e diplomát a Forma ac ratio függelé-
kében is közzétette Johannes a Lasco. e diploma szövege már 1554-
ben megjelent holland nyelven Micronius christelijke ordinancien 
műve függelékében. Lásd még e diploma hollandra fordított szövegét 
simeon ruytinck tollából, aki 1601 és 1624 között volt a londoni hol-
land gyülekezet lelkésze. ruytinck művének címe: Geschiedenissen 
ende handelingen die voornemelick aengaen de neder duytsche 
natie ende Gemeynten wonende in engeland ende in ’t bysonder tot 
Londen. In: Werken der Marnix Vereeniging. serie III. Deel I. Uitgegeven 
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7.  
JoHannes á Lasco 

anGLIáBan ÍrT FŐ MŰve

ahhoz, hogy a londoni holland egyházközség később a németalföl-
di református egyház gyülekezeteinek mintaképévé váljék, nagy szere-
pe volt Johannes á Lascónak és a két genti származású munkatársának, 
Microniusnak és Utenhovénak. Microniust és Wouter Delenust a király az 
említett diplomában 1550-ben név szerint is hivatalos lelkészekké nevezte 
ki. Gyakorlati tapasztalattal rendelkező lelkészek voltak, s a legviharosabb 
időkben is munkához láttak a gyülekezeti élet megszervezése érdekében. 
Még mielőtt átadták volna a menekült gyülekezetek számára az említett 
ágoston-rendi kolostort, Delenus és Micronius már egy magánlakásban 
összegyűjtötték a híveket és istentiszteleteket tartottak. eközben vállalták 
a szembeszegülést az anglikán püspökkel.1

Megérkezésük után á Lasco és munkatársai – tudatában lévén az 
egységes tan és szervezet fontosságának – arra törekedtek, hogy azonnal 
kiadhassák 1551-ben a kelet-frízföldi katekizmust.2 ezt a kátét Johannes 
á Lasco és munkatársai írták emdenben 1546-ban, s kéziratos formában 
használták és terjesztették. Énekeskönyvet is nyomtattak, amelynek a tar-
talma 25 versbe szedett zsoltár és más énekek. a kelet-fríz katekizmust 
Utenhove fordította latinból f lamandra a nagyobb gyermekek számára.

a kisebb gyermekeknek Micronius írt 1552-ben Kleyne Catechismust, 
a gyülekezet számára pedig á Lasco 1550-ben nagy igyekezettel elkészítet-
te a Compendium doctrinae in qua Peregrinorum Ecclesia Londini Constituta 
est című hitvallási írását.3 ezt is Utenhove fordította le: Een cort begrip der 
Leeringen van die waerachtige ende eender Ghemeynten, dewelcke door de 
Ghemeynten der Wytlandischen te Londen inghestelt is…

a londoni menekült gyülekezetek istentiszteleti életének a beindulá-
sához – legalábbis a holland nyelvű ecclesia számára – így már elkészültek 
a legszükségesebb iratok. az egyházi rendtartás és liturgia megírásának 
munkáját – szinte egy időben – Johannes á Lasco és Martin Micronius vál-
lalta. Műveik keletkezésének apróbb mozzanatait és az évszázadok során 
keletkezett szerzőségi elméleteket, valamint a téves elírásokból származó 
irodalomtörténeti bonyodalmakat e helyen nem részletezzük. vonalveze-
tésként egyet tudunk érteni Dankbaar professzor kutatási eredményeivel: 
szerinte Johannes á Lasco 1551-re befejezte a Forma ac ratio című egyházi 
és istentiszteleti rendtartásának a kéziratát, amelyet a londoni gyülekezet 
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számára készített.4 ezt a kéziratot Johannes Utenhove fordította le hol-
land nyelvre. a presbitériumban és a gyülekezetben ezt a holland nyel-
vű rendtartást megbeszélték, kiegészítették, és ő ezt ismét összefoglalta 
egy latin nyelvű iratban, amelyet apologetikai szempontból átdolgozva, 
Micronius f lamand nyelven adott ki. ehhez Utenhove fordítását is hasz-
nálta. Később ezt a művet emdenben 1554-ben De Christlicke Ordinancien 
der Nederlantscher Ghemeinten te Londen címmel jelentette meg.

angliából való menekülésük után á Lasco is sokat változtatott, illet-
ve több helyen is kiegészítette a Forma ac ratiot, és Frankfurt am Mainban 
jelentette meg 1555-ben. Mint érdekességet említjük meg, hogy a frank-
furti kiadást maga a nyomdász szabotálta, mivel Joachim Westphalnak 
szeretett volna ezáltal is kedvezni.5

a Mircronius által szerkesztett londoni rendtartás németre fordít-
va 1565-ben jelenik meg Heidelbergben, de már az 1563-as pfalzi egyhá-
zi rendtartás szerkesztői is hasznát vették. a pfalzi egyházi rendtartást a 
magyarok is használták.6 Munkájuk írása közben egymás kölcsönös se-
gítségére voltak, amint ez az á Lasco egy 1553. június 7-én Bullingerhez 
írott levélben olvasható.7 Dankbaar professzor, aki kiadta a Micronius-
féle 1554-es Christelijke Ordinancien szövegét, tudtunkra adja, hogy min-
den ponton ő sem állapította meg az á Lasco és a Micronius műve közötti 
egyezőségeket. Micronius8 szövege rövidebb, tömörebb és több ponton is 
eltér á Lasco művének szerkezetétől. Dankbaar á Lasco művéről megál-
lapítja, hogy zwingliánus és kálvini szellemben eszközölt változtatásokat 
a Londonból való távozásuk után, míg Micronius csak kisebb mértékben 
változtatott a szövegen. Tehát Micronius művét is úgy kell tekintenünk, 
hogy általában á Lasco londoni formuláinak recenzált szövegeit használ-
ta,9 azokat, amelyeket Johannes Utenhove fordított f lamandra.

a Forma ac ratio elején á Lascónak egy zsigmond ágost lengyel ki-
rályhoz írt ajánlólevelét találjuk. ennek az ajánlólevélnek az az egyik lénye-
ges pontja, hogy a szerző felhívja a király figyelmét az 1529-es marburgi 
kollokvium úrvacsoratani részére, amelyet ő, á Lasco is el tud fogadni.10 a 
hosszú ajánlást és az előszót leszámítva e vaskos, 657 oldalt felölelő, ne-
gyedrét alakú mű a megjelenése idején csodálatot keltett. Hermann Dalton 
egyvonalba állítja Luther és Kálvin mesterműveivel, Bouwmeester11 pedig 
úgy jellemzi, hogy ez egy „életet lehelő” könyv.

á Lasco művének teljes címe a következő: Forma ac ratio tota 
ecclesiastici ministerii, in peregrinorum, potissimum vero Germanorum 
Ecclesia: instituta Londini in Anglia, per Pientissimum Principem Angliae, 
etc Regem Eduardum, eius nominis Sextu: Anno post Christum natum 1550. 
Addito ad calcem libelli Priuilegio suae Maiestatis.

Magyarul e cím szabad fordításban így hangzik: az egyházi szol-
gálat teljes formája és módja az angliai peregrinusok, főleg a hollandok 
között felállított londoni gyülekezetében… Fejezeteinek címét felsorolva 
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általános képet alkothatunk a Forma ac ratio… tartalmáról. Tartalomjegy-
zékét az alábbiakban a saját számozásunkkal tüntetjük fel a könnyebb át-
tekinthetőség kedvéért.

a LonDonI PereGrInUsoK GYÜLeKezeTÉneK  
szoLGáIrÓL (TIszTsÉGvIseLŐIrŐL)

    1. az egyházi szolgák választásának módjáról és az ezt megelőzőkről.
    2. egy vagy több lelkipásztor választásakor mit kell elmondani hivata-

lukról a prédikációban.
    3. az egyház kormányzására választandó egy vagy több presbiter 

megválasztásakor nyilvános tanítás keretében a hivatásukról be-
szélünk.

    4. Ha pedig a peregrinusok gyülekezetének szuperintendenst kell vá-
lasztani, egy napot böjtölésre jelölve ki, amikor könyörgések tartas-
sanak, hivataláról a következőket mondjuk el a prédikációban.

    5. Hogyha diakónusokat kell választani, szolgálatukról ezt ismertetjük 
a prédikációban.

    6. a tisztségviselők választásának rítusáról.
    7. a tisztségviselők nyilvános választásáról és az egész gyülekezet előt-

ti megerősítésükről (inauguratio).
    8. a lelkészek és a szuperintendens szolgálatban való megerősítésének 

a formája.
    9. a választott lelkészek és a szuperintendens számára nyilvánosan 

feltett kérdések a megerősítésük előtt.
  10. Könyörgés a választott lelkészekért megerősítésük előtt.
  11. a megerősítés előtt álló lelkészek legfőbb figyelmeztetése zsoltár 

éneklése előtt.
  12. sajátosságok a szuperintendens megerősítése előtt.
  13. az egyház azon presbitereinek megerősítési formája, akik nem az Ige 

szolgálatában munkálkodnak.
  14. a presbiterek megerősítése előtt felteendő kérdések.
  15. Könyörgés a presbiterek megerősítésekor.
  16. a diakónusok nyilvános megerősítésének formájáról az egész gyüle-

kezet előtt.
  17. a diakónusok megerősítése alkalmával feltett kérdések.
  18. Könyörgés a diakónusok megerősítésekor.
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a nYILvános szoLGáLaToK KÜLÖnFÉLesÉGÉrŐL  
a LonDonI PereGrInUsoK eGYHázáBan

    1. az Ige szolgálatáról a londoni peregrinusok egyházaiban.
    2. a közönséges vasárnapi és ünnepnapi prédikáció rítusáról és rend-

jéről a londoni peregrinusok egyházaiban.
    3. Prédikáció előtti könyörgés.
    4. Prédikáció utáni könyörgés.
    5. a tízparancsolat meghallgatása. Bűnvallás.
    6. a vallástételt kiegészítő könyörgés. Feloldozás. apostoli hitvallás.
    7. nyilvános könyörgések az egyházban a szükséget szenvedőkért. Mi-

atyánk.
    8. a katekizmus használatáról és formájáról.
    9. a katekizmus előadásának és magyarázásának a rítusa a kiskorúak 

számára.
  10. a kiskorúak számára tartott katekézis utáni hálaadás.
  11. a katekizmus előadásának és magyarázásának rítusa a felnőttek 

számára.
  12. az ifjúkorú gyermekek úrvacsorához való járulásának a megenge-

dése.
  13. Függelék a serdülőkorúak hanyagságáról és tudatlanságáról.

a PrÓFÉTáLásrÓL

    1. a csütörtök napi prófécia módjáról és formájáról a hollandok gyüle-
kezetében.

    2. a prófécia módjáról és rítusáról a franciák gyülekezetében.

a sáKraMenTUMoK aDMInIszTráLásárÓL

    1. a keresztség formájának és rítusának adminisztrálásáról a londoni 
peregrinusok gyülekezetében.

    2. Intés a keresztség adminisztrálásáról.
    3. Könyörgés a keresztség kiszolgáltatásakor.
    4. Keresztelés utáni hálaadás.
    5. az úrvacsora rítusa.
    6. az úrvacsora előkészítése.
    7. azoknak megvizsgálásáról, akiket nemrégiben fogadtak be az egy-

házba, és akik első alkalommal vesznek úrvacsorát. Interrogatio a 45 
kérdés és felelet alapján. neveiknek a katalógusba való beírásáról.

    8. az úrvacsora előtti napon való teendőkről.
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    9. az úrvacsorát megelőző napon történő nyilvános figyelmeztetés 
megokolásáról.

  10. az úrvacsoraosztás napján történő dolgokról.
  11. az úrvacsoraosztás előtti figyelmeztető prédikáció tartalmáról.
  12. az úrvacsorai jegyekről.
  13. az úrvacsora misztériumáról és arról, hogy sokak nevében milyen 

módot ajánlunk az úrvacsoraosztás gyakorlatára nézve.
  14. az úrvacsoraosztás utáni hálaadás.
  15. az úrvacsoraosztás utáni intés argumentuma.

az eGYHázI FeGYeLMezÉsrŐL

    1. az egyházfegyelemről és annak hasznáról a londoni peregrinusok 
egyházában.

    2. Miből áll az egyházfegyelem gyakorlata.
    3. az egyházi fegyelmezés személy szerinti (privát, nem nyilvános) 

gyakorlatáról a nép között.
    4. a gyülekezet népe közötti fegyelmezés nyilvános gyakorlatáról.
    5. a vétkes testvérek bevádolásáról a gyülekezet lelkészeinél és presbi-

tereinél.
    6. a bevádolt testvér első megrovása a lelkészek és presbiterek gyűlésén.
    7. a lelkészek és presbiterek gyűlésén való figyelmeztetés utáni fegyel-

mezés kezdetéről.
    8. a kiközösítés előtti nyilvános bűnbánat módjáról és formájáról.
    9. a gyülekezet figyelmeztetése a nyilvános bűnbánatot tevő testvér-

ről és annak vétkéről.
  10. a nyilvános bűnvallást tevő testvér vallástétele előtti könyörgés.
  11. a bűnvalló testvér figyelmeztetése.
  12. a bűnbánó testvér vallástétele utáni figyelmeztetés.
  13. a gyülekezet figyelmeztetése.
  14. Hálaadás az elesett testvér megtéréséért és a megbékéléséért.
  15. a kiközösítés módja és rítusa.
  16. a kiközösítéshez tartozó nyilvános figyelmeztetés megokolása.
  17. a bűneit meg nem bánó, megátalkodott testvér kiközösítése előtti 

könyörgés.
  18. az Úr Krisztus nevében való könyörgés a megátalkodott és kiközösí-

tendő testvérért. a kiközösítés.
  19. az exkommunikáció utáni könyörgés. appendix. a francia és hol-

land gyülekezet kiközösítési gyakorlata közötti különbség rövid le-
írása.

  20. a visszafogadás rítusának lefolyása a gyülekezetben, miután a kikö-
zösítettek az igaz megtérés jeleit mutatták.
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  21. Miképpen történik az exkommunikált személy megvizsgálása a 
gyülekezet lelkészei és presbiterei részéről a nyilvános penitencia 
tartására való bocsátás előtt, miután a testvér reményt keltett a bű-
nei megbánásáról.

  22. Miképpen történjen még ugyanazon a napon a kiközösítettek nyil-
vános bűnbánattartása és az egyházzal való megbékélése.

  23. a gyülekezethez intézett figyelmeztetés megokolása a kiközösítettek 
bűnbánattartásáról és megbékéléséről.

  24. a gyülekezet figyelmeztetése a kiközösítettek bűnbánattartása és 
megbékélése felől.

  25. a gyülekezet felhívása, hogy köszöntsék a vétkeiket elvető kiközösí-
tetteket.

  26. a gyülekezet testvéri közösségébe való visszafogadottért mondott 
könyörgés.

  27. a visszafogadott testvér figyelmeztetése.

a GYÜLeKezeT TIszTsÉGvIseLŐIre vonaTKozÓ  
KÜLÖnLeGes renDeLKezÉseK

    1. a rendkívüli egyházi fegyelem gyakorlatáról, főleg a holland gyüle-
kezet szolgái között.

    2. a londoni holland gyülekezet szolgáinak maguk között tartandó 
rendkívüli gyűléseiről.

    3. Könyörgés a tisztségviselők gyűlésén a fegyelemért, a magukra való 
és a maguk közötti rendkívüli vigyázásért.

a TÉvTanÍTÓKrÓL

    1. azokról a hollandokról, akik nem csatlakoztak a mi gyülekezetünk-
höz és hamis tanítást terjesztenek. azokról a szektákról, amelyek az 
egyházban lappanganak.

az aDaKozásrÓL

    1. a nyilvános gyülekezeti könyörgésekről.
    2. az egyház nyilvános romlásáról szóló prédikáció argumentuma.
    3. Könyörgés az irgalmasság cselekvéséért, a gyülekezetben a javak 

nyilvános gyűjtéséért.
    4. az egyházban történő nyilvános adakozás utáni prédikáció argu-

mentuma.
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a HázassáGKÖTÉsrŐL

    1. a házastársak esketéséről a holland gyülekezetben.
    2. a gyülekezet közössége előtt való nyilvános házasságkötés rítusáról.
    3. a gyülekezet figyelmeztetése a házasságkötés felől.
    4. a házasság nyilvános megkötésére való buzdítás megokolása.
    5. Főleg annak a feltárása, hogy mi célból adatott a házasság.
    6. a vőlegény különleges figyelmeztetése.
    7. a menyasszony különleges figyelmeztetése.
    8. a házasság megkötése.
    9. Könyörgés a házasságot kötött párért.

a BeTeGLáToGaTásrÓL És TeMeTÉsrŐL

    1. a betegek meglátogatása a hollandok gyülekezetében.
    2. a halottak eltemetésének a rítusa.
    3. a temetéshez fűződő intés argumentuma.
    4. a sírba helyezés utáni könyörgés.

Micronius12 rendtartásának fejezetekre való osztása, valamint for-
mai elrendezése felülmúlja á Lasco művében a beosztás kivitelezését. vi-
szont hozzá kell tennünk, hogy a használhatóság érdekében á Lasco egy 
olyan nagyszerű tárgymutatót szerkesztett a rendtartásához, amelynek 
segítségével könnyen el lehet igazodni a szövegben.

Micronius 32 fejezetre osztott rendtartása praktikusabb és tömö-
rebb. Úgy véljük, hogy a Micronius-féle beosztás bemutatása megéri a fá-
radságot:
    1. a gyülekezet szolgáiról.
    2. a gyülekezet szolgáinak választásáról.
    3. a gyülekezeti szolgák választásának módjáról és lefolyásáról.
    4. a gyülekezeti szolgák megerősítése.
    5. az Ige szolgáinak megerősítési formája.
    6. a presbiterek megerősítésének formája.
    7. a diakónusok megerősítésének formája.
    8. az Ige szolgálatáról.
    9. a prédikációk és közös imádságok rendjéről és módjáról.
  10. a gyermekek oktatásáról.
  11. Miként kell úrvacsorához bocsátani a gyermekeket.
  12. a próféciáról vagy a tanítás megvizsgálásáról.
  13. a keresztségről.
  14. az úrvacsora módjáról.
  15. az úrvacsorához való előkészítés.
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  16. azok hitének megvizsgálása, akik úrvacsorát szeretnének venni.
  17. az úrvacsoraosztás előtti napon történőkről.
  18. az úrvacsoraosztás napján történtekről.
  19. a keresztyéni fegyelemről és annak a gyülekezetben való alkalma-

zásáról.
  20. Kit hatalmazhatnak fel a keresztyéni fegyelem gyakorlására.
  21. a nép közötti keresztyén fegyelem titkos alkalmazása.
  22. a gyülekezet népe közötti fegyelmezés nyilvános gyakorlata.
  23. az elesett testvérek figyelmeztetése és fegyelmezése a lelkészek és 

presbiterek gyűlésén.
  24. a kiközösítés előtti nyilvános penitencia módja és formája.
  25. az exkommunikáció módja és lefolytatása, vagyis a gyülekezettől 

való elszakítás.
  26. Megtérésük után a kiközösítetteknek a gyülekezetbe való visszafo-

gadásáról.
  27. a gyülekezet szolgáinak különleges fegyelmezéséről.
  28. Függelék a gyülekezeten kívüliekről (tévelygőkről).
  29. a közös könyörgésekről és böjtökről.
  30. a házasságkötés ceremóniájáról.
  31. a betegek meglátogatásáról.
  32. a temetésről.

  
Micronius anyanyelven írt és emdenben már 1554-ben kiadott,13 a 

menekült gyülekezetek későbbi zsinatain használt műve szélesebb körben 
vált ismertté, mint á Lasco rendtartása. ez utóbbi az 1555-ös frankfurti 
kiadása után francia fordításban is megjelent 1556-ban emdenben,14 ké-
sőbbi kiadásáról nincs tudomásunk. a lényeget illetően a keresztelés al-
kalmával feltett kérdéseket kivéve, alig van eltérés á Lasco és Micronius 
műve között, tehát ismételten hangsúlyozzuk, hogy Micronius rendtartá-
sa á Lasco primér szerkesztésű művén alapszik és végeredményben ennek 
egy átírt változata. Micronius a címben fel is tünteti á Lasco nevét.

a londoni egyházi rendtartás á Lasco- és Micronius-féle változatát 
elolvasva szembetűnik, hogy az ún. rítusok, vagyis a szertartások meny-
nyire egymásba szövődnek. az istentiszteleti rendtartás lefolyásának szá-
mos pontján figyelhetjük meg a szertartások különleges aspektusát. De 
az egyházi rendtartásban kifejezésre jutó elkülönülés is ezeket a jegyeket 
hordozza. a gyülekezet határozatképes magjához nem tartozhattak a ven-
dégek, 14 év alatti nem konfirmált ifjak, hanem csak azok, akik évi hat 
alkalommal úrvacsoráztak.

a. sprengler-ruppenthal kimutatta, hogy a londoni egyházi rend-
tartás mindkét változatában a „misztériumok” hangsúlyos szerepet kap-
nak.15 á Lasco a titok kifejezést használja, míg Micronius f lamand szöve-
gében „rejtettség” áll; és a német fordításban ismét a titok megfelelőjét 
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találjuk. olyan összefüggésekben fordul elő az igehirdetés szolgálatáról 
szóló képekben, mint: „az isteni akarat titka” vagy „a Krisztus evangéliu-
mának titka”; a gyermekek tanításáról szóló fejezetben „az üdvösség elrej-
tettségéről” olvasunk. számos helyen előfordulnak ezek a misztériummal 
kapcsolatos kifejezések, főleg a sákramentumokat tárgyaló részekben. 
valójában nemcsak a sákramentumok titkáról van szó, a sákramentális 
titkok ugyanis kihatnak a gyülekezet egészének életére. Például a kereszt-
ség titkát a keresztelésnél jelen lévő tanúk az életükkel kell hogy bizonyít-
sák, és ezáltal tanítsák a gyermekeket „ezekre a titkokra”. a „nagy titkot” 
hordozó úrvacsorai jegyek kiosztása után a gyülekezet rendkívüli figyel-
meztetésben részesül, hogy a „mennyei titokban” való részvételéért hála-
adással éljen. a gyülekezet szegényei iránti adakozásra is „az úrvacsora 
elrejtettségéből” eredően szól a felhívás, s a betegeket is „a keresztségben 
és a Krisztus utolsó vacsorájában elrejtett vigasztalással” bátorították.

a gyülekezet minden tagja Krisztus misztikus teste. a gyülekezet 
olyan, mint egy ház: „mysticum ecclesiae christi aedificium”. az egyház-
fegyelemre szüksége van az egyháznak, mert az egyház „mysticum christi 
corpus”, s három ismertetőjele van, amely által az egyházat Krisztus meg-
különbözteti az emberek más közösségeitől, éspedig az Ige szolgálata, a 
sákramentumok szolgálata és az egyházfegyelem által.16 Itt megjegyezzük, 
hogy Kálvinnál az egyháznak két külső ismertetőjele van. valószínű, hogy 
Bucer hatása révén fogadja el á Lasco és Micronius is az egyházfegyelmet 
az egyház harmadik ismertetőjeleként.

sprengler-ruppenthal meggyőző erejű művéből a továbbiakban 
nem követjük a londoni egyházi és istentiszteleti rendtartások misztéri-
umainak és szertartásainak rendkívül értékes elemzését, csupán a követ-
keztetéseit ismertetjük.

á Lasco egyházi rendtartásának alkotásához nagymértékben járul 
hozzá a kelet-frízföldi egyházszervezési tapasztalat és az ottani lüneburgi 
rendtartás hatása. az istentiszteleti rendtartásra17 továbbá hatást gya-
korolt a Bucer-féle strassburgi liturgia, az angliában is tevékenykedő 
valerandus Poullanus18 és Micronius istentiszteleti rendtartása.

sprengler-ruppenthal szerint a londoni liturgia elemzése alapján19 
Micronius közelebb állt Kálvinhoz, mint á Lasco. á Lascóra inkább hatott 
a kelet-frízföldi tapasztalat, mint a f lamand Microniusra. á Lasco liturgiá-
iban teológiai-kozmikus kitekintést találunk, Microniusban pedig e tekin-
tetben tanítványára lelünk.

á Lasco felfogásában az egyház joga egyedülálló és örök jog, számos 
szövetségkötés által kijelentve, megújítva és megerősítve. Krisztus országá-
nak joga kezdet és vég nélküli megváltoztathatatlan jog, amelynek típusát 
láthatjuk az Ó- és Újszövetség egyházának jogában. a gyülekezeti rend ke-
retében valódi üdvesemények történnek. a mennyei gyülekezet típusaként 
elrendelt földi gyülekezetben az isteni Ige alapján működik a szentlélek.
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Következtetésében sprengler-ruppenthal kimondja, hogy – a 
diakónia felállítását is beleértve – Johannes á Lasco egyházjogi meggon-
doltsággal egy reformátori ideál-gyülekezetet alapozott meg Londonban. 
az ideál-gyülekezet gondolata Bucernek a Von der wahren Seelsorge… és a 
De regno Christi című műveiben is körvonalazódik. Frederick a. norwood20 
a londoni „modell-gyülekezetről” írva, szintén felfedi a hasonlóságot a 
strassburgi Gemeinschaft21 keretében és az á Lasco gyülekezete által Lon-
donban alkalmazott egyházfegyelem között.

vessünk tehát egy pillantást Johannes á Lasco művének egyházszerve-
zeti részére. a németalföldiek londoni menekült gyülekezetében elsősorban a 
presbiteri rendszer továbbfejlődése figyelhető meg. ez még inkább aláhúzza a 
londoni holland peregrinusok gyülekezetének modell-jellegét. a Johannes á 
Lasco-féle Forma ac ratio… a nyilvános tisztségek négy fő szolgálati területéről 
beszél: az Ige szolgálatáról, a sákramentumok szolgálatáról, a szegények gon-
dozásáról és az egyházfegyelem gyakorlásáról.22 ezen a négy területen mun-
kálkodnak a gyülekezet választása nyomán a vének, vagyis a presbiterek és a 
diakónusok. á Lasco rendtartása ezt az utóbbi két tisztséget ismeri. a vének, 
vagyis a seniorok egy része Isten Igéjét hirdeti és tudománnyal foglalkozik. az 
Írás ezeket püspököknek, pásztoroknak és tanítóknak nevezi. a vének másik 
része nem vesz részt az igehirdetésben és a sákramentumok kiszolgálásában. 
á Lasco őket így nevezi: „seniores subsidiarios, seu Presbyteros ecclesiae”.23 a 
seniorok e kétféle munkaterületen szolgáló tagjai között az egyetértést a szu-
perintendens,24 vagyis a felügyelő koordinálja, de nincs több hatalma, mint 
a munkatársainak. rábízott tisztsége csupán több dolog végzésére és több 
gond viselésére jogosítja fel.25 a presbitereket élethossziglan, a diakónusokat 
egy évre választották egy böjtöléssel egybekötött, szavazati eljárás szerint.

Bartók György26 megállapítja: „á Lasco egyházi szervezetét a genfi 
szervezettel összehasonlítva, azonnal szembeötlik az á Lasco által létre-
hozott szervezet fejlettebb alakja. Jelesül, itt a közösségi elv teljesebb mér-
tékben érvényesül. a presbitereket a gyülekezet, bárha nem is közvetlenül 
választja, de mindenesetre legalább jelöli, s a lelkész a presbiterekkel és a 
diakónusokkal választ a kijelöltek közül. a presbitérium az egész gyüle-
kezet tanácsa, s mint ilyen, az egésznek nevében bíráskodik.” Isten ren-
deletét követve a gyülekezet vezetése érdekében azért kell kormányzó 
testületről gondoskodni, mert: „Krisztus egyháza, amely e földön harcot 
vív, megszentségteleníttetik, darabokra törik és elpusztul, ha nincsenek 
megfelelő vezetők és szolgák.”27

amint azt a londoni egyházi rendtartás fejezetei között láthattuk, á 
Lasco rendkívüli figyelmet fordított a gyülekezet tisztségviselőinek ma-
gatartására és tanításukra, ezért szolgatársait szigorú elbírálás alá állí-
totta.28 ennek alapján „metszették ki” az olasz gyülekezet testéből Florio 
lelkészt, aki ellentétbe került a predesztinációról szóló tanítással, mivel 
nem tudta elfogadni, hogy Krisztus minden emberért meghalt. Delenus 
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lelkésszel is sok vitájuk volt, mert nem tudta elfogadni a tanúk jelenlétét 
a keresztelés alkalmával; azt is szerette volna, hogy az egész gyülekezet 
egyszerre üljön az Úr asztalához, illetve ki akarta hagyni az apostoli hit-
vallásból azt a tételt, hogy Krisztus alászállott a poklokra.29

á Lasco egyházszervezetéről az alábbiakban rasker egyháztörténeti 
kézikönyve alapján foglaljuk össze azokat a lényeges gondolatokat, ame-
lyeket rasker30 a Kuyper elemzéséből fogadott el és egészített ki. Kuyper 
nyomán rasker azt mondja, hogy á Lasco az egyházi rendtartást főleg az 
evangéliumra akarta alapozni, míg Kálvin az Ószövetségből sokkal többet 
merített. Kálvin ezért hangsúlyozta inkább az Isten szentségét, mint a sze-
retetét. á Lascóhoz hasonlítva, Kálvin az írott betű tekintélyét jobban ked-
velte, mint a Lélek szerinti szabad magyarázatot. nyilvánvaló az is, hogy 
Kálvin nagy különbséget tett a laikusok és a lelkészek rendje között, akik 
hatalommal rendelkeztek az egyház kormányázásában, s így a doktorok 
kerültek a fő helyre. Genfben a szigorú fegyelem gyakorlásához szükség 
esetén igénybe vették a világi hatóság fegyverét (ami a teokráciára jellem-
ző). á Lascónál ezt nem találjuk, az Ószövetséget ő Krisztus tanításával 
értelmezi. röviden elmondható, hogy a keresztyén szabadság védelmére á 
Lasco tanításában nem veszi igénybe a legalizmust, hanem ennek helyé-
be a Krisztus Lelkét állította. á Lasco nem tett jelentős különbséget Isten 
Igéjének szolgái és a laikus tisztségviselők között. nem ismerte el a világi 
felsőbbség tekintélyét „in sacris”, hanem csak „circa sacra”. á Lasco művét 
egyházjogi szempontból rasker is kiváló alkotásnak tartja.

a Forma ac ratio… alapján a továbbiakban a londoni istentisztele-
ti gyakorlatról szeretnénk röviden írni. Bouwmeester31 úgy tudja, hogy 
á Lasco sokszor és szívesen prédikált, de prédikációi közül nem maradt 
fenn egy sem. Imádságai közül azonban a Forma ac ratio… sokat őrzött 
meg, s jóllehet ezeket bizonyos alkalmakra írta, mégis elégséges ahhoz, 
hogy fogalmat alkossunk arról, miként imádkoztak a londoni gyülekezet-
ben, s személy szerint á Lasco miként tárta fel lelkét Isten előtt. á Lasco 
és Micronius rendtartása között a legnagyobb eltérés az imádságok meg-
szövegezésében található. nem tartalmilag, hanem a tömörség szem-
pontjából: á Lasco imádságai háromszorta hosszabbak, mint a Micronius 
rendtartása szerintiek. szóhasználatuk azonban egyezik, és éppen az 
imádságok szövegéből lehet a legegyszerűbben következtetni arra, hogy á 
Lasco elsődleges szerzője a londoni egyházi rendtartásnak. á Lasco imád-
ságaiban láthatjuk, hogy ő az örökkévalóság hitéről tesz bizonyságot Isten 
gyermekeként. Másik, imádságaiban olvasható fő gondolat, hogy á Lasco 
magát a gyülekezet egyik tagjaként Isten elhívottjának tudja, akinek a kő-
szívét Isten új szívvé teremtette a szentlélek által.

a Forma ac ratio istentiszteleti rendtartásában, de az egyházszerve-
zeti rész rítusainak mindegyik jelentős mozzanatánál is megfigyelhetjük 
az imádság beiktatását, amelyekben a kérés és a hálaadás kiegyensúlyo-
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zottan van jelen. Istennel való tanácskozást és erőforrást jelentett szá-
mára a képmutatás nélküli imádság, s ebben a tekintetben többször is fi-
gyelmezteti a gyülekezetet, hogy csakis őszintén imádkozzon. a Forma ac 
ratióban húsz imádságot találunk. ezek közül az úrvacsora utáni hálaadó 
ima Kálvin imádságának az átírt változata.32

a gyülekezetbe felvételt nyerőknek feltett kérdésekben (42-43-44-
45) és feleletekben azt írja, hogy az imádság az istenfélelem, a hit és a 
kegyesség növelésére és az állhatatosságban való megmaradásra szüksé-
ges. á Lasco is az úri imádságot állítja az imádság példaképéül. az utol-
só feleletben a Jn. 16. részére utalva szól az imádság meghallgatásának 
bizonyosságáról.33 á Lasco a vasárnap délutáni katekizáció alkalmára is 
imádságot írt, amikor a szülők vagy a tanítómesterek a 11 és 14 év közötti 
gyermekeket tanították a nagy káté alapján. Megvizsgálásuk és 14 éves 
korban való fogadalomtételük a gyülekezet előtt történt egy kijelölt vasár-
napon. a kiskorú gyermekeket 6–11 éves koruk között otthon tanították a 
szülők a kis káté alapján. a presbitérium évente két alkalommal vizsgálta 
meg előhaladásukat. névsor vezetéséről is gondoskodtak, amelyekbe beír-
ták a katekizándusok neveit.34

a vasárnapi istentiszteleteket reggel 9 órakor kezdték imádsággal. 
ezután zsoltárt énekeltek orgonakíséret nélkül, előénekesek vezetésével, 
majd bibliaolvasás következett, amely a szentírás könyveinek folyamatos 
olvasását követte. (Micronius egy leveléből tudjuk,35 hogy 1552 augusztu-
sáig á Lasco latin nyelvű magyarázataiban az eszter könyvéig jutott el, de 
felesége halála után egy ideig nem tartott bibliamagyarázatot. Második 
házassága után munkatársai várták, hogy ismét folytassa ezeket a magya-
rázatokat az egyházközség híveinek épülésére.) a felolvasott bibliai részt 
először magyarázták, azután következett a prédikáció. Igehirdetés után a 
különleges hirdetéseket olvasták fel, majd a lelkész imádkozott. a tízparan-
csolat meghallgatása után a gyülekezet figyelmeztetése következett, majd 
bűnvalló ima és nyilvános feloldozás. az apostoli Hitvallás közös elmon-
dása után a gyülekezetben szükséget szenvedőkért imádkozott a lelkész, 
és ezt az imádságot a gyülekezet fejezte be a Mi atyánk elmondásával. al-
kalom szerint ezután következett a keresztelés, az úrvacsora vagy a házas-
ságkötés szertartása. az úrvacsorázást a hónap első vasárnapjára tűzték 
ki, s két héttel korábban hirdették ki a szószékről. az úrvacsoraosztás előt-
ti két hét alkalmával minden délután előkészítő istentiszteletet tartottak, 
azután pedig a lelkész és a presbiterek a templomban maradtak, hogy a 
hívek kérdéseire válaszoljanak. egy bizonyos időpontban a gyülekezet tag-
jai megjelentek a presbitérium tagjai előtt, és beszélgetés, majd intés után 
felírták neveiket az úrvacsorázók listájára. az elmaradókat a következő 
vasárnap előtt felkeresték és megbeszélték a távolmaradásuk okát. Úrva-
csoraosztás előtti szombaton délután két órakor egybegyűltek a hívek, és 
akkor kihirdették, kit tanácsolnak el az úrvacsorázásban való részvételtől.
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az úrvacsoraosztás vasárnapján az istentisztelet reggel 8 órakor kez-
dődött. Térdelve kezdték a szertartást, mialatt a lelkész áldásért könyörgött. 
a szereztetési Ige felolvasása után (I.Kor. 11:23–29) magyarázó figyelmez-
tetés következett, majd a lelkész lejött a szószékről és az I.Kor. 5:7b-8 szavai-
val hívta az álló gyülekezetet az úrasztalához. az asztalhoz való ülés, Izrael 
álló pászkaünnepével ellentétben, azt fejezte ki, hogy Krisztus halálával és 
feltámadásával teljessé lett a nyugalmuk. az asztaltól való távozás után a 
lelkészek egyike a János 6-ból olvasott részeket, miközben újak ültek az asz-
talhoz. Hálaadó ima után az új életben való járásra szóló intés következett 
és zsoltáréneklés. az istentisztelet az ároni áldással zárult. a templomaj-
tóban a diakónusok gyűjtötték az adományokat. az úrvacsora alkalmával 
megmaradt kenyeret és bort a szegényeknek és betegeknek vitték el a dia-
kónusok, mindezt gondosan feljegyezve naplójukba.

a délutáni istentiszteletek mindig 2 órakor kezdődtek és minden 
ugyanúgy történt, mint délelőtt, de az írásmagyarázás csak fél órát tartott. 
ezután a nagykátét magyarázták a szószék körül ülő ifjúságnak, és ezt a 
gyülekezet is hallgatta. ez a rész is egy fél óráig tartott. a délutáni isten-
tiszteleten nem zsoltárt, hanem dicséretet énekeltek, imádsággal és áldás-
sal zárták az istentiszteletet. Keresztelés alkalmával az ún. keresztszülők 
tanúként voltak jelen, s ígéretet tettek a gyermek hitben való nevelésére.

eljegyzés alkalmával a gyülekezet részéről is jelen voltak a presbite-
rek és három egymás után következő vasárnap hirdették ki a szószékről 
az eseményt, s ha nem volt törvényes ellenvetés, akkor megtörténhetett a 
házasságkötés.

Lelkészek, presbiterek és diakónusok megerősítése alkalmával a bi-
zonyos négy kérdés36 feltétele és a válaszok után az összes tisztségviselő 
jobb kezét a választott tisztségviselő fejére tette, s e kézrátétellel való meg-
erősítés után az istentiszteletet vezető lelkész áldást mondott.

az elesett, de bűnbánó testvért a visszafogadás utáni szertartás ke-
retében a presbitérium tagjai kézfogással üdvözölték, testvéri csókot vál-
tottak, s a gyülekezet a 103. zsoltárt énekelte.37

a gyülekezetből kizárt testvér részt vehetett az istentiszteleten a 
prédikáció hallgatásánál, de a gyülekezet tagjai nem beszélhettek vele, 
csak a legszükségesebbek közlésére szorítkoztak. az elesett testvér csúfo-
lása vagy szidalmazása tilos volt.

a menekült gyülekezetek ügyeit az összes náció tisztségviselői min-
den hónap első hétfőjén tárgyalták meg. Magát a szuperintendenst is le-
válthatták. ebbe a gyülekezetek tagjainak nem volt beleszólása, csakis a 
menekült gyülekezetek presbitériumainak a hatáskörébe tartozott.

a diakónusok hetente a csütörtöki napon gyűléseztek, és ugyanezen 
a napon, de külön helyen, a presbiterek és a tanítók is. a hónap második 
csütörtökén a presbiterek, tehát a lelkészek és a diakónusok is, találkozá-
suk alkalmával testvéri beszélgetést folytattak, s a gyülekezet ügyeinek 



hermán m. jános: johAnnes á lAsco134

megtárgyalása mellett egymást is megvizsgálták és figyelmeztették. Min-
den ilyen alkalommal imádkoztak, és a szuperintendens a gyűlések alkal-
mával buzdító beszédet tartott.38

Micronius rendtartásából hiányzik ezen gyűlések lefolytatásának 
a részletes leírása, s így az á Lasco művében közölt imádságok sincsenek 
meg. a. a. van schelven, a londoni holland menekült gyülekezet történeté-
nek egyik írója, az á Lasco-féle rendtartás elemzésekor felfigyelt arra, hogy 
egyes szertartások esetében, például temetés alkalmával zsoltárt énekel-
tek a koporsó sírba eresztése alkalmával. ez sem a strassburgi, sem a genfi 
vagy más liturgiában nem található. Kutatásainak eredményeképpen fel-
fedezte, hogy á Lasco bizonyos pontokon igen szerencsésen az anglikán 
liturgiából is merített.39

Johannes á Lasco londoni egyházi rendtartása egészének értékéről 
a korai gyakorlat fényes bizonyítékkal szolgált. Utenhove emlékezése rá-
mutat arra, hogy ők a korabeli világban mintaszerűen igyekeztek megva-
lósítani az őskeresztyén egyház rendjének ideálját. „Úgy gondolom – írja 
Utenhove –, hogy a mi holland nemzetünknek sehol sem volt olyan gyü-
lekezete ebben az időben, ahol Isten Igéjét olyan tisztán prédikálták, ahol 
a sákramentumokat olyan valódian szolgálták ki, és ahol valaha is olyan 
alázatosan és bizalmasan gyakorolták az egyházfegyelmet, mint a mi 
gyülekezetünkben”.40 Johannes Utenhove szép vallomását számos korabe-
li feljegyzés erősíti meg. végül Johannes á Lasco saját megfogalmazásában 
szeretnénk rámutatni a Forma ac ratióban foglalt egyházi és istentiszteleti 
rendtartás megalkotásának belső indítékára. a reformáció hívei számára 
nem kötelező az atyák egyházi rendtartásainak kritika nélküli elfogadása 
– mondja á Lasco. az egyházi rendtartások lényegi része Isten Krisztusban 
adott kijelentését kell tartalmazza. az egyházi élet és munka ezzel szoro-
san összefügg. Hogyha hitünk forrásainak helyreállításakor nem vesszük 
figyelembe a ceremóniák és rítusok összekötő magyarázatát, akkor abba 
a veszélybe kerülünk, hogy elveszítjük és megsértjük a hit analógiáját,41 
ami maga az Isten Igéje. Mindaz, ami elrendeli, és aminek formát adunk, 
annak az Ige lényegéből kell fakadnia (verbo Dei consentaneum). amikor a 
régi egyház rendtartásának elemeit vizsgáljuk, akkor nem az egyház meg-
lévő szokásaira figyelünk, hanem sokkal inkább az Igére, amely a rendtar-
tásoknak életet, formát és mértéket ad. a Bibliából nem lehet egyszerűen 
úgy alkotni törvényeket, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy az egyedi 
és konkrét rítusokhoz egy bizonyos helyzet tartozik. a „ratio temporum”42 
szem előtt tartása elengedhetetlen.

azt tapasztaltuk, hogy a Johannes á Lasco és munkatársai által szer-
kesztett egyházi törvényés szertartáskönyv a holland református egyhá-
zak istentiszteleti életében fontos szerepet töltött be és máig is hasznos 
ajándék. az előszó tanúsága szerint annak idején a lengyel királynak á 
Lasco a következő történelemformáló indíték kíséretében küldte meg a 
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művét: hazaszeretetének bizonyságaként úgy ajánlja ezt a rendtartást, 
hogy hasznára legyen az országnak a szentírás szerint való vezetésére.43
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8. 
az eLŰzÖTT GYÜLeKezeTeK 

BeFoGaDása eMDenBen 
(1554–1555)

VISZONTAGSÁGOS UTAZÁS DÁNIÁBAN ÉS  
AZ ÉSZAK-NÉMETORSZÁGI HANZA VÁROSÁBAN

Két dániai hajó vette fedélzetére a londoni menekült gyülekezetek 
175 tagját, miközben Petrus Delenus és Franciscus riverius lelkészek tár-
saságában a hátramaradt gyülekezetek 1553. szeptember 17-én a Temze 
partján istentiszteletet tartottak vasárnap délben – a Jézus-templomot 
ugyanis bezáratta a királynő. ezen alkalommal is adományokat gyűjtöt-
tek a szegények számára.1 Tudor Mária ötévi uralkodása alatt az angol 
egyház 288 oszlopos tagja halt mártírhalált.

Míg néhány évvel azelőtt a bujdosók angliában találtak oltalmat, 
most éppen fordítva történt: az angolok a peregrinusokkal együtt mene-
kültek az országból. Befogadásukra zürichben, strassburgban, Frankfurt 
am Mainban, Wezel, emden és Duisburg városaiban volt kedvező a lehe-
tőség, más helyeken elutasításra találtak. arról is tudunk, hogy Johannes 
á Lasco közvetítésével még Lengyelországba is menekültek angol protes-
tánsok, akiket radziwill herceg fogadott be.2 a menekült egyházak tag-
jai eredetileg Dániában szerettek volna letelepedni, ahol III. Keresztély 
(1534–1559) volt az uralkodó, s akiről a peregrinusoknak az volt az értesü-
lése, hogy jó kapcsolatban állott a korábban elhunyt vI. edward királlyal. 
abban reménykedtek, hogy egy idő múlva visszatérhetnek angliába, erről 
azonban rövidesen le kellett mondaniuk. az üldözési szenvedély oly ma-
gasra hágott, hogy nemcsak az egyház híveire, hanem még a könyvekre is 
kiterjedt. Indexre kerültek többek között Kálvin, Bullinger, Melanchton és 
á Lasco írásai. a külföldieket megfosztották gyülekezési jogaiktól, és így a 
menekültek hátramaradt tagjai még tanácskozást sem tarthattak. Bár az 
állami erőszak a kéziratokat is pusztulásra ítélte, az egyháztörténet-írás 
javára ezeknek a nagyobb hányada megmenekült. angliában a legutóbbi 
időkben is találtak erre a korszakra vonatkozó dokumentumokat, amelyek 
á Lasco életútjának és munkásságának történetét is kiegészítik.
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Miután a hajók kifutottak a nyílt tengerre, óriási vihar tört ki, amely 
elsodorta egymástól a vitorlásokat. a sziklás norvég partok mellett hány-
kódva nagy veszélyeknek voltak kitéve, a hajók egyikéből hat utas ki is 
szállt, s majd félévi utazással érték el Koppenhágát.

a svédországi Marstrand kikötőjében találkoztak végül a hajók, 
amelyeknek egyikéből á Lasco, Micronius és Utenhove kiszállva, a dán 
királyhoz utaztak, és 1553. november 8-án meg is érkeztek a jütlandi 
Kolding városába. Itt az udvari lelkész, Paulus noviomagus révén kihall-
gatást kértek a királytól, és másnap részt vettek az istentiszteleten,3 ahol 
a király is jelen volt. a prédikáció arról szólt, hogy Krisztus a mindenha-
tósága erejéből valóságosan és testileg van jelen az úrvacsorai kenyérben 
és borban!!! á Lasco átadta kérelmező iratát a királynak, aki öt nap múlva 
válaszolt. a menekültek úgy maradhattak országában, ha elfogadják az 
országban érvényes tanítást, és hűségesküt tesznek az ország törvénye-
inek betartására. á Lasco ekkor felajánlotta, hogy kész a vallás dolgairól 
beszélgetni, de elutasításra talált. nemcsak a tél eltöltésére nem kaptak 
engedélyt Dániában, hanem még arra sem, hogy a menekültek saját isten-
tiszteletet tarthassanak és úrvacsorát vehessenek.

a király – aki különben Luther iratait naponta olvasta – kegyes és 
szigorú lutheránus szellemű uralkodó volt, annyira, hogy még Melanchton 
írásait sem kedvelte. a dán egyházban az abszolút felügyeleti jogot ő gya-
korolta.4

az á Lasco vezette kérelmező küldöttséget azonnali távozásra szólí-
totta fel, de együttérzése jeléül 100 tallér útiköltség kiutalásával segítette 
á Lascót és lelkésztársait.5 ez az összeg á Lasco évi londoni fizetését jelen-
tette. ekkor á Lasco és Utenhove hajóra szállt, és Bréma érintésével 1553. 
december 4-én megérkezett emdenbe.

a menekülteket szállító hajók 1553. november 3-án megérkeztek 
Koppenhágába, ahol az elcsigázott utasokat a város lakossága szeretettel 
fogadta. Palladius püspök is úgy találta, hogy a hit dolgaiban csekély úr-
vacsoratani eltérésről van szó, és a dániai szenátus is azt kérte a királytól, 
hogy a menekültek tölthessék a telet Dániában. a király azonban hajtha-
tatlan maradt, s azt parancsolta, hogy a menekültek 3 napon belül hagy-
ják el az országot. egy csizmadia kivételével, aki hűségesküt tett, decem-
ber 8-án három hajóra szálltak, és a jeges tengeren elindultak rostock, 
Wismar és Lübeck irányába. szükségükben nagy segítségükre volt az a 
pénz, amelyet egy éppen akkor érkezett diakónus hozott angliából. a me-
nekülteket a legviszontagságosabb időjárás közepette Warnemünde, ros-
tock, Lübeck és Hamburg városaiból űzték tovább. csak Wismar városá-
ban maradhatott egy csoport február végéig, á Lasco könyörgő levelének 
hatására. ez a levél megindította János albert herceg szívét, aki közben-
járt a hatóságoknál a menekültek érdekében. ehhez a csoporthoz csatla-
kozott Micronius is, aki Hamburgban vallási disputációt tartott Joachim 
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Westphal lelkésszel. Walter Delenus lelkész vezetésével még egy csoport 
érkezett angliából, de Westphal a városi tanáccsal minden „tévelygőt” ki-
utasíttatott. ekkor az elba mentén 1554. március 26-án egy hajót találtak, 
ami átvitte őket emdenbe.6

ennek emlékére az emdeni nagytemplom bejáratának szemöldök-
kövére Krisztus hajócskáját, egy kis metszethajót erősítettek ezzel a fel-
irattal: „schepcken christi: 1553”. Körülötte ez a felirat olvasható: „Gods 
Kerk, verfolgt, verdreven, Heft God hyr Trost gegeven”. a menekültek hajóit 
befogadó és a híveknek vigasztalást kívánó emdent ettől fogva úgy emle-
gették, mint olyan várost, amely méltó az evangélium jelzőire: „Herberg 
der uitverkorenen Gods”, azaz Isten kiválasztottainak menhelye. Így is em-
legették: „Moeder der vluchtelingen en ballingen”, vagyis a menekültek és 
száműzöttek édesanyja.7

az emdeni városi levéltárból nemrégiben előkerültek azok a jegy-
zőkönyvek, amelyekből kitűnik, hogy a viszontagságos dániai utazást 
követően körülbelül száz holland család érkezett emdenbe németalföld-
ről. a város lakossága néhány év alatt hatezer lélekkel növekedett, és a 
bevándorlók közül körülbelül ötezren voltak hollandok.8 Jelenlétükkel 
valósággal felvirágoztatták a várost, mivel közöttük sok volt a kézműves 
és a kereskedő. Isten ezen a békés helyen jóra fordította sorsukat, és csak 
az emléke maradt meg annak, hogy Wismarban a vasárnapi prédikációk 
alkalmával azt kellett hallgatniuk a templomban, hogy nem a hitük miatt 
szenvedtek, hanem Isten büntetése ez rajtuk a tévelygéseik miatt.9

amikor Bullinger tudomására jutott a sok szívtelenség, amelyben 
a londoni gyülekezet tagjainak volt része, levelében vigasztaló sorokat írt 
1554 márciusában, de ugyanakkor elítéli a „barbár keménységet”.10

Johannes Utenhove erről a megpróbáltatásokkal teljes menekülé-
séről könyvet ír 1558-ban, címe: Simplex et fidelis narratio de instituta ac 
demum dissipata Belgarum, aliorumque peregrinorum in Anglia… az előszó 
á Lascótól származik. ez a leírás11 Bázelben jelent meg 1560-ban, és egész 
európában nagy visszhangja támadt. a benne foglaltakról még a múlt 
században is heves viták voltak afelől, hogy Utenhove igazat írt-e, vagy az 
egész történet túlzott, és nem egyéb, mint a korabeli lutheránus-reformá-
tus ellentétek felnagyítása.12

a fennmaradt levelezések, jegyzőkönyvek és emlékiratok mind a re-
formátus, mind a lutheránus oldalon egyértelműen bizonyítják, hogy saj-
nos ilyen volt a hangulat és a bánásmód a menekült gyülekezetek iránt. 
Később ehhez hasonló ellenséges érzések közepette igyekeztek megma-
radni a Frankfurt am Main-i gyülekezetek is.

Utenhove művéről lengyel fordítást13 készített cyprian Bazylik 1567-
ben, miután hazatért Moldvából, ahol a reformációellenes lázadás követ-
keztében szintén üldözésnek volt kitéve a magyarok és szászok evangéli-
umi egyháza. Bazylik azt írja, hogy kezdetben a római császárok voltak 
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az antikrisztus eszközei, most pedig a római pápa. azt is kifejti, hogy az 
üldöztetés az egyház ismertetőjelei közé tartozik. Utenhove műve néme-
tül14 1608-ban jelent meg Herborn városában. a fordító, Bartholomeus 
rhodingus, aki Dillenburg lelkésze15 volt, Utenhove művéből kihagy-
ta az eredeti latin szövegből a 256–282. oldalon található úrvacsorai 
írást, amelynek Utenhove volt a szerzője. a mű fordítására a lelkészt 
christophorus corvinus16 nyomdász kérte fel – írja a 2., 3. oldalon –, hogy 
vigasztalással szolgálhasson a „mostani gonosz időkben az isteni igazság 
annyira szorongatott és üldözött hitvallóinak”.

szenczi Molnár albert, aki másodszor iratkozott be a herborni egye-
temre17 1606. április 5-én, s az év őszéig tartózkodott a városban, ben-
sőséges viszonyban állt a művelt nyomdásszal,18 s elképzelésünk szerint 
olvashatta Utenhove művének fordítását.

amikor az Utenhove-féle Simplex et fidelis narratio… lengyel és német 
fordításait említjük, ez azt jelenti, hogy nemcsak á Lasco előszava került 
nyomtatásban az olvasók elé, hanem az a függelékként közölt levele is, 
amelyet á Lasco figyelmeztetésül írt III. Keresztély dán királynak. Mérsé-
kelt hangú levelében bátran mondja ki, hogy a keresztyén uralkodóknak 
az is kötelességei közé tartozik, hogy Isten Igéje alapján ismerjék be a bű-
neiket. a király felelősségét a menekültek egyházának elűzésében csak ke-
vés mértékben kisebbíti, hogy tanácsosai befolyásolták a helyzet megíté-
lésében. Még a pogányokkal is irgalmasabban kellett volna bánniuk – írja 
á Lasco –, mert nem is őket érte személy szerint a megaláztatás, hanem 
Krisztus egyházát.19

a kellemetlen fogadtatást Westphal Farrago című művének Dániá-
ban és az északnémet városokban való terjesztése készítette elő, amely-
ben á Lascót és gyülekezetét hitbeli pestis hordozóiként tüntették fel, főleg 
az „angliai úrvacsoratan” miatt. Westphal művét20 á Lasco már Dániá-
ban olvasta,21 és ettől kezdve világossá vált előtte, hogy Luther halála óta 
az evangélikusok tábora is megoszlott a „filippisták” és Mathias Flacius 
irányzata között. Westphal az utóbbi szárnyhoz tartozott. Luther 1554-
es polémikus iratát, a Kurzes Bekenntnist valóságos testamentumukként 
igyekeztek alkalmazni, s ezáltal sok kárt okoztak a reformáció ügyének.

A MÁSODIK EMDENI REFORMÁCIÓ KITELJESEDÉSI 
FOLYAMATÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA (1554–1555)

a kereszt alatt lévő gyülekezetek22 emdenben és más kelet-frízföl-
di városokban megértésre és szeretetre találtak. az egyszerű polgárok, 
de maga a magistrátus is gondoskodott a sokféle nemzetiségű hittestvé-
rek befogadásáról. emdenbe való érkezésükre Utenhove így emlékszik a 
Simplex et fidelis narratio… oldalain: „nehéz és szomorú utazás után az Úr 
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Isten úgy gondoskodott rólunk, mint az ő gyülekezetének szolgájáról, Il-
lés prófétáról, akinek szállást, ételt és italt rendelt a sareptai özvegy által. 
nagy kegyelméből az Úr nekünk is így rendelt menedéket s tartózkodási 
helyet a főrendi származású anna van oldenburg asszony által, aki Kelet-
Frízföld özvegy grófnője; az emdeni prédikátorok és emden polgárai pedig 
szintén teljes barátsággal és jótéteményeik bizonyítékával fogadtak.”23

Meghatódottan ír fogadtatásukról á Lasco is Hardenbergnek az 
egyik levelében, elmondva, hogy: „Úgy tűnik, mintha a hazánkba érkez-
tünk volna meg, olyan mértékben segítenek bennünket. a grófnő részéről 
is csak jót ígérnek nekünk és oldersum úr által értésemre adta, hogy nin-
csenek borús hírei számomra. röviden: köszönöm Istenemnek és Uram-
nak, hogy bennünket megint errefelé vezérelt.”24

Micronius és a menekültek nagy csoportjának érkezésekor 1554 áp-
rilisában az irgalmas szívű emdeni polgárok naponta a város kapuinak és 
hídjainak a tájékán keresték a jövevényeket, akiket aztán kikérdeztek és 
magukhoz vettek, házaikban nyújtván nekik oltalmat.25

emden polgármestere is minden igyekezetével azon fáradozott, 
hogy meggyötört sorstársainak biztonságot nyújtson. neve: Petrus 
Medmannus, á Lasco barátja, aki tanultsága és a közügyek iránti fogé-
konysága miatt általános tiszteletnek örvendett.

az emdeni lelkészek és á Lasco legelső gondjai közé tartozott, hogy 
diakónusokat állítsanak s megszervezzék a diakónia intézményét. anna 
grófnő azzal a feltétellel engedélyezte az idegenek közötti diakóniai szer-
vezet (Diacenie der aermen vremblinghen binnen emden) létrehozását,26 
hogy részrehajlás nélkül törődnek a nem menekült, azaz a helybeli sze-
gényekkel is. az alamizsnagyűjtést felügyelők irányították, és külön sze-
mélyeket állítottak be a pénzbeli javak kiosztására. az emdeni polgárok 
önkéntes járulékkal rendszeresen támogatták a diakónusok munkáját. a 
gyűjtések előre kijelölt napokon történtek. szükség esetén a felsőbb ható-
ság is támogatta a diakóniai munkát a városi pénztárból. a diakónusok 
szolgálatukat nem fizetésért vagy jutalmazásért végezték, a reászoruló 
híveknek pedig az adományokat „elkeseredés és mormogás nélkül”, „tisz-
teletteljesen és hálaadással” kellett fogadniuk, „nem úgy, mint emberek-
től, hanem mint Isten tulajdon kezéből” kapottakat, hogy szükségeiken 
enyhíttessenek.27 Luxusra és egyéb felesleges élvezetekre e segélyeket nem 
fordíthatták.

á Lasco segítségével28 a francia menekültek külön gyülekezetet ala-
pítottak és saját templomépületet is kaptak. az angol menekültek kezdet-
ben egy magánháznál tartották istentiszteleteiket. nemcsak vasárnap, 
hanem szerdai és pénteki napon is egybegyűltek. volt lelkészük, öt presbi-
terük, négy diakónusok és két iskolamesterük. a f lamand, illetve a holland 
menekültek szinte kivétel nélkül a helyi gyülekezetekhez csatlakoztak.
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első emdeni szuperintendensége idején á Lasco és munkatársai 
1547-ben sikeresen létrehoztak egy közös lelkészi pénztárt.29 ez azt jelen-
tette, hogy attól kezdve az összes lelkész egyforma javadalmazásban ré-
szesült emdenben, ugyanakkor az állami hatóságoktól való függőségük 
is csökkent ezáltal. á Lasco életrajzírói a második emdeni korszak 15 hó-
napig tartó idejére nézve alig rendelkeznek forrásokkal, és valójában át-
siklanak e periódus fölött. egyetlen olyan kéziratos művel találkoztunk, 
amely ezzel az időszakkal érdemben foglalkozik. szerzője Jan Weerda, aki 
az emdeni egyháztanács jegyzőkönyveinek elemzése alapján kiderítette, 
hogy á Lasco emdenbe érkezését követően a kezdeti együttérzést mindkét 
részről csalódás követte.30

Úgy tűnik, hogy á Lasco a szuperintendensi hivatalában e máso-
dik alkalommal nem nyert hivatalos megerősítést. Tisztségét és hivatalát 
valószínűleg tekintélyének és kapcsolatainak köszönhette. e tekintetben 
óvatosan kell fogalmaznunk, mert Weerda az említett iratok tanulmányo-
zása ellenére sem tudott éles körvonalú helyzetképet rajzolni.

Jóllehet á Lasco már negyedik hónapja tartózkodott emdenben, és a 
rengeteg munka következtében egy negyedik lelkészt szerettek volna be-
állítani, 1554 áprilisában a meglévő három lelkész neve mellett nem em-
lítik á Lasco nevét. Felmerülhet tehát az a gyanú is, hogy emdeni lelkészi 
állása is csak névleges volt.

ebben az 1554-es esztendőben a kelet-frízföldi egyházközségek vizi-
tációját Gellius Faber végezte, ami pedig a szuperintendensi feladatok közé 
tartozott. Maga á Lasco is így ír 1554. március 3-án:31 „nem úgy döntöt-
tem, hogy itt maradjak, de megvárom, amíg a mieink (a londoni menekül-
tek) együtt lesznek, akiknek az én hivatalomra itt többé nincs szükségük. 
Mert ehhez az egyházhoz csatlakoznak, amelynek különben megvannak a 
maga szolgái, úgyhogy én azt remélem, hogy szabaddá leszek”.

á Lasco azonban a coetus ülésein többször is részt vett. a legtöbb 
adat arról maradt fenn, hogy úrvacsoratani és „kátéátírás” elleni küzdel-
met folytatott Gellius Faber lelkésszel.

valószínűleg az udvari intrikák következtében, továbbá II. Fülöp vá-
daskodásának hatására32 (Tudor Mária angol királynő férje) anna gróf-
nőt nyomás alá helyezik, aki eltanácsolja emdenből Johannes á Lascót. 
Medmann polgármester jelentős pénzösszeget ajánl fel egy „testvér ne-
vében”, de á Lasco megsejtette, hogy a pénz anna grófnőtől származik, és 
elkeseredetten visszautasította.33

Legfájdalmasabb tapasztalata 1554 nyarán az volt, hogy tudomá-
sára jutott: barátai, Peter Medmann és albert Hardenberg, valamint az 
udvari emberek Melanchtont akarták meghívni az emdeni reformáció irá-
nyítására. Melanchton nem fogadta el a meghívást, de á Lasco 1555 tava-
szától kezdve megszakította a barátságot Hardenberggel amiatt, hogy ez 
ügyben az ő megkerülésével levelezett. á Lasco úgy vélte, hogy ezáltal az 
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ő valamikori lelkipásztori szolgálatát is megkárosította, tisztsége tekinté-
lyének a hátrányára.34

Levelében á Lasco azt írja Hardenbergnek, hogy Melanchton meghí-
vása a gyülekezetekben is megütközést okozott. ez az egyetlen utalásunk 
arra nézve, hogy á Lasco – talán képes értelemben – saját gyülekezeteiről 
beszélt.35 amikor a kelet-frízföldi tartományi rendek és a lovagok tudo-
mására jutott, hogy á Lasco helyett Melanchtont akarják meghívni a fríz 
egyházak élére, akkor Leer városában erőteljesen tiltakoztak, és ennek a 
tervnek az elvetését kérték.

emdenből való végleges távozásakor Johannes á Lasco neje váran-
dós lévén, nem követhette férjét, aki Frankfurt am Main városába indult 
az odatelepült menekült gyülekezetek megszervezésére. a nagyobbik fiú-
gyermeküket Hardenberg gondjaira bízta Brémában, maga pedig Köln 
érintésével utazott tovább. Köszvény gyötörte, látása ismét megromlott, és 
sárgaságba esett. Frankfurtból azt írta Kálvinnak36 1555. szeptember 19-
én, hogy az emdenből való távozása még nem végleges, és hogy ő fríziai 
egyháza beleegyezése nélkül semmit sem tehet. emdenhez való kötődése 
érthető, annál is inkább, mert az idetelepült londoni menekültek gyüleke-
zetének egyházi rendtartása ez alatt az egy év alatt már éreztette hatását 
Kelet-Frízföldön. Weerda szerint az 1554-es esztendőben á Lasco egyház-
szervező és teológiai munkásságát sok kudarc érte, és ellenfelei látszólag 
megint diadalmaskodtak. emden életében mégis sorsdöntő volt az az egy 
év, „ein schicksaljahr”37, mert Kelet-Frízföld gyülekezeteit egy olyan egy-
házi rendtartással ajándékozták meg a Londonból érkezett, kereszt alatti 
gyülekezetek, amely mentes volt a történelmi fejlemények terheitől. ennek 
a jelentőségét a lutheránus ellenfelek is felmérték – Weerda véleménye sze-
rint talán sokkal élesebben, mint a kelet-frízföldi egyház vezetői.
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9.  
az 1554-es eMDenI KáTÉ És 
az ÚrvacsoraI HITvaLLás

AZ 1554-ES EMDENI KÁTÉ

a legújabb kutatások szerint az 1554-es Emdeni Káté bizonyítottan 
Johannes á Lasco műve. ennek megállapítását alfred rauhaus 1977-es 
disszertációjában találjuk.1 Korábbi tanulmányok sora – amelyek közül 
kiemelkedik Jan r. Weerda 1964-es műve – ezt a kátét még közös alkotás-
nak tekintette.2 a magunk részéről elfogadottnak tartjuk rauhaus doku-
mentált bizonyítását, amely hézagpótló a kelet-frízföldi kátéirodalommal 
foglalkozó dolgozatok sorában.

a kelet-frízföldi lelkészek által írt káték sorát az 1546-os nagy 
Emdeni Káté nyitja meg, amelynek keletkezése talán már 1544-re tehető, 
de egészen biztos, hogy 1546-ban már elkészült. a kátéírók közösségéhez 
á Lasco is hozzátartott. ezután következtek a Londonban írt káték, ame-
lyek szintén és bizonyítottan közös alkotások.

angliából a menekült gyülekezetekkel emdenbe érkezve, á Lasco 
tudomására jut, hogy Gellius Faber de Bouma lelkész átdolgozta az 1546-
os kátét, és Brémában szeretné kiadatni.3 Faber művét elolvasva á Lasco 
azonnal levelet írt Hardenbergnek, hogy állíttassa le a nyomtatást, mert 
a költségeket is hajlandó vállalni, csak ez az átdolgozott káté ne jelenjen 
meg. Különösképpen a sákramentumokról szóló tanításban talált változ-
tatások miatti felháborodásában a coetus elé vitte az ügyet, ahol végül is 
kompromisszumos megoldásként három káté kiadása mellett döntöttek.4 
e három káté: az 1546-os, a Faber-féle káté jobbított változata és egy kis 
káté is, mivel az 1546-os káté a terjedelme miatt alkalmatlan a kiskorúak 
oktatására. Mivel az 1544-ben megjelent káté címlapján nincs feltüntetve 
á Lasco neve, csak az előszóban, ezért sokáig úgy gondolták, hogy ez is egy 
közös alkotás.

Még ma is úgy tűnik, hogy a Gellius Faber Kátéja sohasem jelent 
meg, legalábbis eddig példánya még nem került elő. a nevezetes Emdeni 
Káté 1554 őszén jelent meg, amint arról á Lasco egy október 6-án zürichbe 
küldött levélben tudósítja reformátor társait.5
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ennek kiadásából egyetlen példány sem őrződött meg, a következő 
kiadásokból pedig csak 1587-ből, 1602-ből6 és 1610-ből maradt fenn pél-
dány. Magyarországi könyvtárakban7 és romániában eddig nem talál-
tunk példányt á Lasco kiadott műveiből. ezt azért említjük ezen a helyen, 
mert egy nemrég kiadott holland nyelvű kötetben8 azt olvastuk, hogy a 
szerző tudomása szerint ezen káténak magyar fordítása is volt. ez irányú 
kutatásainkról egy más helyen kívánunk beszámolni. Itt csak annyit em-
lítünk meg, hogy van olyan magyar kátéfordítás,9 amelynek néhány kér-
dése részben egyezik az 1544-es Emdeni Káté szövegével.

az 1554. október 6-án elkészült Emdeni Káté (a keltezés feltüntetve 
az előszó végén) Johann Michael reu 1935-ben megjelent forráselemzé-
se óta úgy él a köztudatban, hogy az alapjában véve az 1546-os emdeni 
kéziratos nagy káté (1551-ben Londoni Káté címmel megjelentetve) anya-
gából á Lasco által készített kivonat.10 ezt az álláspontot Jan Weerda né-
zetével szemben, aki á Lascónak csak részbeni szerzősége mellett érvel, 
rauhaus is elfogadja. a tényálláshoz tartozik, hogy az 1546-os kéziratos 
emdeni nagy káté 1551-ben történt londoni kiadása után ennek 1558-
ban emdenben is volt kiadása, és 1563-ban német kiadása is megjelent 
Freiburgban, amelynek példányán a kiadó tévesen Microniust tünteti fel 
szerzőnek.11

az 1554-es á Lasco-féle Emdeni Káté címe egy korabeli leírás alap-
ján a következő: Catechismus/ effte Kinderlehre/ tho nütte der Jöget in 
Ostfriesland/ dorch de Deners des hiligen/ Godtlicken Wor/ des tho Emb/ den 
– Uppet korteste veruatet/.12

az előszót – amely rámutat a káté céljára és jellegére – az emdeni 
lelkészek közösen írták, és nyilván emiatt feltételezték, hogy ez a káté is 
közös alkotás. azt írják, hogy a szombati nap megszentelése érdekében 
az egyházak ifjúságát a délutáni időben ebből a katekizmusból szeretnék 
oktatni, az utcákon való „hiábavalóskodás” és a kocsmákba való járás he-
lyett. e rövidebb kátéra azért volt szükség, mert évente nem lehetett kétszer 
átvenni a korábbi kátét, pedig ezt évente kétszer is szükséges magyarázni 
az ifjúságnak. ezért a lelkészek valamennyien Johannes á Lasco segítségét 
kérték, aki eleget is tett ennek, és előállt az akkor nyomtatásban is megje-
lent kátéjával, amelyet ők elfogadtak. Így a megkeresztelt gyermekek tiszta 
és igaz tanításban részesülhetnek, és elejét lehet venni a szombat meg-
szentségtelenítésének, az ivásnak, a játékoknak, a tekergésnek, vásározás-
nak, munkának és minden szolgai dolgok végzésének. Isten parancsolata 
szerint kell megszentelni a szombatot.

remélik, hogy tanításuk eredményeképpen a gyermekek nem fog-
nak értelmetlenségben felnőni, és nem fognak elkárhozni a világ gonosz-
sága miatt, hanem a szorgalmas oktatás következtében alkalmasak lesz-
nek a jó cselekvésére, megismerik a hitet, és Krisztus kegyelmének igaz 
ismeretére jutnak.13
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az 1554-es Emdeni Káténak ismeretes egy latin nyelvű kiadása 
(emden, 1566), francia nyelven is megjelent, és természetesen több hol-
land nyelvű kiadása is napvilágot látott. Bouwmeester úgy véli, hogy len-
gyel nyelvre is lefordították, de ma már egyetlen példány sem lelhető fel.14 
a latin kiadás előszava megegyezik a frízföldi nyelvjárásban (sessisch) írt 
káté szövegével, amelynek fent közöltük a címleírását.15

a 95 kérdést és feleletet tartalmazó káté egyháztörténeti jelentő-
sége16 az, hogy a következő évszázadokban a hitvallásos irány alakulása 
szempontjából nem egy lutheránus hitvallási iratot vagy a Gellius Faber 
által tervezett kátét nyomtattak ki, amely az úrvacsorai részben igen eltért 
volna az 1546-os kátétól. Továbbá, hogy jóllehet a Heidelbergi Kátét 1563-
ban már lefordították holland nyelvre és emdenben adták ki először, az á 
Lasco-féle 1554-es Emdeni Kátét az 1576-os coetus határozatának értel-
mében (XvI.§) a kelet-frízföldi egyház az egyik hitvallási irataként fogadta 
el, és még a múlt században is használták.17 ez a káté 1909-ben és 1910-
ben jelent meg utoljára, de nem hivatalos egyházi kiadványként, hanem 
egy 1630-ban emdenben kiadott gyűjteményes kötet újrakiadásaként.18

az 1554-es emdeni Káté beosztása a következő: törvény, hit, sákra-
mentumok és imádság. ez a beosztás eltér az 1546-os káté beosztásától, 
amelynek sorrendje: törvény, hit, imádság és sákramentumok. a sákra-
mentumokról szóló fejezetekben találunk egy egyházfegyelemről szóló 
részt is, amely az 1546-os kátéban még nem olvasható.

Bevezetőként három kérdést találunk, amelyeket az alábbiakban 
fordításban közlünk.19

1. Miért teremttettél emberré?
azért, hogy én Isten képévé legyek (ut imago Dei essem), és hogy az 

én Istenemet és Teremtőmet megismerjem, tiszteljem és szolgáljam.
2. Miért lettél keresztyénné?
Bár a mi első szüleink törvényszegése következtében bűnbe és halál-

ba estem, de Jézus Krisztus elégtétele által a bűntől és haláltól megmenttet-
tem, és azért lettem keresztyénné, hogy így az örök élet örökösévé lehessek.

3. Honnan tudod bizonyosan, hogy te egy igazi keresztyén vagy, és 
hogy Krisztusnak eme jótéteményében részesülsz?

először a szentlélek bizonyságtételéből, aki főpapom, a Jézus Krisz-
tusban való hit által az én lelkemet megbizonyosítja a felől, hogy én Isten 
fia vagyok. Másodszor pedig abból az akaratból és kívánságból, amelyet 
a szentlélek által érzek az én belső emberemben, hogy hódolattal járjak 
Isten kedvében.

a következő kérdésekben és feleletekben (4–18) a törvény magyará-
zatát találjuk a tízparancsolat alapján, ezután pedig a törvény jelentősé-
géről szól a káté, vagyis arról, hogy mi ennek a haszna általában az ember 
számára, és különösen a hívő ember számára. Majd folytatódik a törvény 
és az evangélium közötti különbség megvilágításaival (19–25).
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ezután az igaz hit magyarázata következik, amelynek az apostoli 
hitvallás a summája (26–75). ebben a fejezetben a gyülekezetről szóló 51. 
kérdéstől kezdve a 75. kérdésig a sákramentumok magyarázatával talál-
kozunk, amelyhez az egyházfegyelem fogalmának kifejtése csatlakozik.

Mivel pedig az imádság is „a keresztyén istentisztelethez tartozik” 
az igaz tanítás mellett, amelyet a törvény és az evangélium foglal magába, 
továbbá a sákramentumok helyes kiszolgálása és az egyházfegyelem nyil-
vános gyakorlása mellett (76. kérdés), ezért Isten meghagyta, hogy nyo-
morúságunkban, szükségünkben és fogyatékosságainkban imádkozzunk 
(77. kérdés). Isten a Krisztus nevében a lélekből és az igazságból fakadó 
imádságot fogadja el (78. kérdés). az imádság példája az Úri imádság. az az 
imádság, amelyik nem egyezik meg ennek a tartalmával, az elvetendő (79. 
kérdés). a 80–94. kérdés és felelet a Mi atyánk magyarázatát tartalmazza.

ebben a fejezetben eltekintettünk az 1554-es Emdeni Káté lehetséges 
forrásainak ismertetésétől, és az 1546-oséhoz, ill. a Micronius kátéihoz 
való összehasonlítástól. ezt a munkálatot rauhaus említett disszertáció-
jában találjuk meg, szakszerű ismertetésben.

a Heidelbergi Kátéhoz való viszonyítását M. a. Gooszen20 végezte el, 
és műve alapján a következőket mondhatjuk el: az 1554-es Emdeni Kátét 
ismerték és használták a Heidelbergi Káté írói. Megszámolván a kérdések 
és feleletek szerinti tartalmi egyezéseket, az Emdeni Káté 60 kérdését és 
feleletét találtuk felsorakoztatva a Heidelbergi Káté megfelelő kérdései és 
feleletei mellett. a gondolati egyezés olykor csak egy mondatra vagy kulcs-
fogalomra korlátozódik, s világosan kitűnik, hogy ugyanez például a genfi 
vagy a zürichi káté hasonló tételeiben is előfordul.

az alábbiakban az á Lasco-féle 1554-es Emdeni Káté és a Heidelbergi 
Káté közötti különösen egyező részek közül két kérdés és felelet kiemelésé-
vel szeretnénk szemléltetni, hogy milyen nagy hasonlóságok találhatók a 
két káté között.

a Heidelbergi Kátéban a 21. kérdés: „Mi az igaz hit? Felelet: nemcsak 
az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit 
Isten az ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbe-
li bizalom is, melyet a szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, 
hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekünk is bűnbocsánatot, örök 
igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisz-
tus érdeméért.”21 – Emdeni Káté 27.: „Wat is de ware gelooven, ein gewisse 
thovorsicht edder vertruwent, uth Gades Wordt, dorch den hilligen Geist 
in unsen herten erwecket, van der guden unde salickmakenden gunst des 
Hemlischen vaders jegen uns, dorch de verdensten unses enigen Middlers 
Jesu christi erworven.”22 Heidelbergi Káté 54. kérdés: „Mit hiszel a közönsé-
ges keresztyén anyaszentegyházról? Felelet: Hiszem, hogy Isten Fia a világ 
kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szentlelke és 
Igéje által az igaz hit egyezségében magának egy kiválasztott gyülekezetet 
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gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tag-
ja vagyok és örökké az is maradok.”23 – Emdeni Káté, 45.: „Wat geloovestu in 
dem nhavolgenden artikel, ein hillige christlicke Kercke edder Gemeene? 
Ick geloove dat myn Here Jesu christus, uth disser verdorven boose Werldt 
dorch den hilligen Geist, unde stemme des hilligen evangeliums, sick van 
anbeginne der Werldt, ein evige hilligem blyvende Kercke edder Gemene 
der utherweelden hefft versamlet, unde erholdt, van welckerer Gemene ick 
my ein lidtmate tho sym bekenne.”24

ez utóbbi kérdés kapcsán rögtön hozzá is szeretnénk tenni, hogy az 
1554-es Emdeni Káté éppen ebben a 45. kérdésére adott feleletében talál-
juk e káté egyik önálló jellegű megfogalmazását az egyházról az 1546-os 
nagy Emdeni Kátéhoz hasonlítva, ugyanis itt á Lasco az egyház meghatá-
rozásáról úgy szólt, mint a kiválasztottak egyházáról (… et permanentem 
electorum ecclesiam, ecclesiam sive electorum communionem).25

Th. Locher elemzi az á Lasco kátéjában és általában a menekült gyü-
lekezetek kátéjában a kiválasztásról és a predesztinációról szóló tanítást, 
s rámutat arra, hogy a Kálvin értelmezése szerinti predesztinációt á Lasco 
sehol sem tagadja, de ki sem élezi, és nem erősíti fel oly mértékben, hogy 
ezáltal ebben az időben a már általa is vallott predesztinációt lehetetlenné 
tegye.26

az 1554-es á Lasco-féle Emdeni Káté elterjedésének kérdése nemcsak 
azért érdekel bennünket, mert nyomravezető forrás megjelölése nélkül 
egy nemrégiben megjelent holland nyelvű kötetben azt olvastuk, hogy ez 
a mű magyar fordításban is megjelenhetett, hanem azért is, mert a meg-
lepetés erejével hatott J. Haitsma azon megjegyzése,27 hogy á Lasco ezt a 
kátét német nyelven írta.

Mindeddig arra gondoltunk, hogy á Lasco műveit eredetileg latinul 
írta, s munkatársai fordították azokat f lamand vagy francia nyelvre.

Mensinga véleménye28 szerint az 1554-es Emdeni Káté praktikusabb, 
mint Kálvin Genfi Kátéja, és ennek köszönheti a Heidelbergi Káté melletti 
hosszantartó fennmaradását, ill. használatát. á Lasco ugyan 1555-ben 
külső és belső nyomásra kényszeredetten távozott emdenből, de az általa 
írt káté sorsa szerencsés módon nem á Lascónak az emdenhez kötődő sor-
sa függvényében alakult.

AZ 1554. ÉVI ÚRVACSORAI HITVALLÁSA

az emdeni Gellius Faber lelkésszel folytatott kátékiadási nézeteltérés 
fejleményeként magyarázható, hogy Johannes á Lasco 1554. május köze-
pén29 egy rövid úrvacsorai hitvallást adott ki: Confessio Joannis a Lasco, de 
nostra cum Christo Domino communione, et corporis sui item in Coena sua 
exhibitione: ad ministros ecclesiarum Frisiae Orientalis.30
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előszavában azokra a híresztelésekre válaszol, amelyek szerint ta-
nításában változás történt volna. rá szeretne mutatni arra, hogy ugyan-
azt a tanítást képviseli, mint korábban, és attól még egy hajszálnyira sem 
tér el. Ugyanazon az alapon áll a tanítása, mint amit az emdenben írott 
Moderatio tartalmaz, s amelyet ő angliában is kiadott. Tanításának meg-
vizsgálására a coetust tartja illetékesnek, mert ez által ártatlanságára 
fény derül. Lelkésztársai elé terjeszti hitvallását, hogy megállapíthassák, 
hogy tanításában nincs változás a korábbihoz képest.

ez a rövid hitvallás abban az időszakban jelent meg, amikor a Faberrel 
való káté miatti vita a coetus elé került tárgyalásra. Weerda szerint fenn-
állhatott annak is a lehetősége, hogy á Lascót zürich felé való tájékozódása 
miatt érhette vád.31 Bullingernek a következő üzenet kíséretében küldött 
egy Confessio-példányt: „ezt a tanítást egyesek ismét megtámadták; azon-
ban ezt a coetus legutóbbi nyilvános ülésén én megvédtem”.32

a Bullingerhez és Biblianderhez írott, 1555. június 8-án Frankfurt 
am Mainban kelt leveléből azt tudjuk meg, hogy az 1554-es Emdeni Káté 
megjelenése után ismét támadások érték á Lascót. Gellus Faber írásban 
kért tőle választ egyes cikkelyekre nézve, s ezt be is nyújtotta a coetusnak. 
Mivel a lelkészek közössége semmi kivetnivalót nem talált a művében, 
ezért megnyugodtak. csupán az udvari emberek elégedetlenkedtek to-
vábbra is.33

Gobius du sart szerint á Lasco ebben az úrvacsorai hitvallási ira-
tában jut legközelebb Kálvin úrvacsorai tanításához34 a Krisztussal való 
közösségünkről á Lasco azt mondja elsőképpen, hogy ezt a közösséget úgy 
kell értelmezni, hogy kettős communicatio létezik: egyrészt Krisztus részt 
vesz testünkben és vérünkben, amelyet magára öltött, kivéve a bűnt; más-
részt Krisztus a véle való közösségünkben nekünk adja mindazt, ami az 
Övé. ebben az értelemben kell felfogni a Krisztussal való egyesülésünket 
az úrvacsorában.35

a legfontosabb kérdés azonban arra irányul, hogy az úrvacsorában 
miképpen nyerjük Krisztus testét és vérét. á Lasco válasza: „mindig azt 
tanítottam és azt tanítom, hogy a Krisztus teste és vére az úrvacsora sák-
ramentumában nem csak kiábrázoltatik (signifacari), hanem valóságosan 
előadatik (exhiberi); mindenesetre egy egészen más módon, mint aho-
gyan betekintésem szerint azt mások tanításában látom napjainkban. azt 
pedig, amit én a «test» neve alatt értek, az alatt nemcsak egyszerűen az ő 
testének, vagyis az Úr Krisztusnak a húsát és csontját értem, hanem sok-
kal inkább az ő testével való közösséget értem Pál I. Kor. 10. szerinti szavai 
alapján: úgyhogy az úrvacsora titka nem a Krisztus húsában és csontjai-
ban létezik, hanem az Úr Krisztussal való közösségünkben és az ő testéhez 
való tartozásunkban van az úrvacsora titka”.36 á Lasco nem akarja azt, 
hogy az úrvacsorát vagy a kenyeret és bort külső ceremóniáknak nevez-
zék. Lehet ugyan így nevezni a külső cselekvést – mondja á Lasco –, de ő 
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azt vallja, hogy a külső cselekvések neve alatt egy más folyamat kapcsoló-
dik a cselekvésekhez, mégpedig a szentléleknek a hatása a mi belsőnkben, 
vagyis a szívünkben való munkálkodása.37

véleménye szerint az „exhiberi” nem a kiszolgálást, az átadást, a ki-
öntést tartalmazza, hanem a szemünk elé állítást és a jegyek szemlélését 
jelenti. a kenyér alatt pedig a mi hitünknek az örök életre való megerősíté-
sét, konfirmációját, vagyis megpecsételését érti.

Weerda itt megállapítja, hogy az 1546-os emdeni nagykátéhoz vi-
szonyítva egy fejlődéssel, azaz jobbítással találkozunk, ahol az úrvacsora 
céljáról csak annyit mond az 1546-os káté, hogy az úrvacsora a Krisztus 
igaz testével és vérével való közösségünk megpecsételése.38

á Lasco ezen úrvacsorai hitvallási iratát a coetus elfogadta, és ezáltal 
az emdeni és a kelet-frízföldi reformáció következő éveiben a kálvini úrva-
csoratan gyökerezhetett meg ezen a területen, amelyet Westphal és teoló-
gus társai a lutheránus úrvacsoratan számára szerettek volna megnyerni.39

á Lasco ezen latin nyelven írt rövid úrvacsorai hitvallási iratának 
holland nyelvű címét Kuyper pontosan meghatározta ugyan, de a szöve-
gét nem közölte.40 ez számunkra feltűnővé vált, miután 1980. december 
23-án egy gyűjteményes kötetben megtaláltuk a holland nyelvre fordított 
szöveget.

Dr. Ladányi sándor tanácsára véleményt kértünk dr. Posthumus 
Meyjes leideni professzortól, aki a holland nyelvű szöveg előkerülése kap-
csán megállapította, hogy eddig sehol sem közölték. Feltételezése szerint 
Kuyper talán azért nem közölte, mivel az idős abraham de vries lelkész 
által számára küldött kézírásos másolat használhatatlannak bizonyult. 
Posthumus Meyjes professzor nyomatékkal hangsúlyozza levelében, hogy 
ezt a holland nyelvű úrvacsorai szöveget feltétlenül közzétételre javasol-
ja.41 egy másik dolgozatunkban fénymásolatban közöljük az Een corte ende 
clare bekentenisse Joannis a Lasco… úrvacsorai iratának holland nyelvre 
fordított szövegét.

ezen eredeti nyomtatványt tartalmazó kötet darabjainak rövid le-
írása több összefüggésre is fényt derít, és ezért e helyen sorra vesszük a hat 
különböző szerzőtől származó s egybefűzött kötet ismertetését.

a gyűjteményes kötetben található első mű címe: Een cort begryp en 
slot der ganscher Heilegher Scriftuere des Ouden ende Nieuwen Testaments 
Anno Domini 1553. ennek a 15 számozatlan oldalt tartalmazó rövid octavo 
formátumú traktátusnak az utolsó oldalán ez áll: „Ghedruckt te Londen, 
by nicolas vanden Berghe.” az általunk áttekintett bibliográfiák alapján 
eddig nem sikerült azonosítanunk. e címleírás – könyvtörténeti érdekes-
sége mellett – azért is fontos, mivel a londoni menekült gyülekezet egyik 
lehetséges ősnyomtatványát látjuk ebben a kiadásban. szerzőjét talán 
Johannes á Lasco munkatársainak körében kereshetjük. Lelőhelye és jel-
zete: Univ. Bibl. amsterdam. sign. 2008. F1.
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e kötetben található második nyomtatvány szintén octavo formá-
tumú, 24 számozatlan oldalt tartalmazó prédikáció. címe: Een schoon 
Sermoon van Christus rijcke, heerlich eyt ende macht. 1554. Utolsó oldalán: 
„Ghedruckt’ T antwerpen by steuen Mierdmans. MDXLIIII. sign 2008 F2. e 
mű leírására eddig nem találtunk rá.

a gyűjteményes kötet 3. példánya Johannes á Lasco már ismertetett 
műve: Een corte ende clare bekentenisse… ez a mű 15 számozatlan oldalt 
tartalmaz, octavo formátumú. sign. 2008 F3.

a kötet negyedik példánya a Van den Ouden ende nieuwen Mensche 
című, 44 számozatlan oldalt tartalmazó írás. Utolsó oldalán ez áll: „Te 
Wesel doer Donatum cor.” ez a mű is prédikáció, azonosításával eddig még 
nem foglalkoztunk. octavo formátumú, jelzete: 2008 F4.

az ötödik mű ebben a kötetben: Troostinge wt der godliker scrift /Aen 
Die in lichamelicke crancheyt gheuallen zijn/, … /Aen Wrouwen die in arbeyt 
gaen./” A címoldal alján: „Ghedruckt den 30. dach in October. Int iaer ons 
Heeren. MDLIIII. ez a 44. számozatlan oldalnyi terjedelmű traktátus betű-
típusa megegyezik a kötet előző, azaz 4. számú nyomtatványának betűtí-
pusával. Díszei is teljesen hasonlóak. octavo formátumú, jelzete: 2008 F5.

Utolsó, hatodik példányként találjuk a Den Val der Roomscher Kercken/ 
met alle haer afgoderie… című traktátust. a címlap alján: „anno, 1553”. e 
mű 45 számozatlan oldalt tartalmaz, és természetesen ez is octavo formá-
tumú. az első két számozatlan oldalon található a nyomdász előszava, az 
utolsó előtti oldalon pedig ez áll: Gedruct tot Londen, by steven Mierdma. 
anno, 1553.

Legutolsó oldalán egy kettéosztott pajzs, felső felében a lengyel cí-
merben található kétfejű sas látható, alatta egy négybástyás erődítmény, 
ahol három bástyának csúcsos, a szembelévőnek pedig csipkés kiképzé-
sű a teteje. virágkoszorú övezi a pajzsot, körülötte a következő felirattal: 
„Psal. 127. /Waer God die stadt niet seluer/ en wacht, daer is te vergeefs /
des wachters macht/”.

véleményünk szerint ez a 127. zsoltárból származó vers Johannes 
Utenhove 1551-ben, Londonban kiadott művéből származik: Vijf en twintig 
Psalmen end andere Ghesangen… ezt a művet sikerült azonosítanunk. Jelze-
te: Univ. Bibl. amsterdam 2008 F6.

az általunk vázlatosan leírt kötet meglétét eddig még nem találtuk 
jelezve a hollandiai bibliográfiai kézikönyvekben. ez a kötet is jeles bizo-
nyítéka a hollandiai menekült gyülekezetekben olvasott építő művek hit-
vallásos irodalmi alkotásainak.
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10.  
a HazaTÉrÉs eLŐTTI UToLsÓ 

GYÜLeKezeTI szoLGáLaTI HeLY: 
FranKFUrT aM MaIn,  

1555–1556

amikor Johannes á Lasco 1555. május 13-án Frankfurt am Main vá-
rosába érkezett, már két jól szervezett angliai menekült gyülekezetet talál 
e helyen.1 a francia gyülekezet valerendus Pollanus vezetésével, míg az 
angol gyülekezet négy szenior irányításával szervezte meg az istentisz-
teleti életet. e két gyülekezet 1554 márciusától a Weissfrauenkirche nevű 
templomot kapta használatra a városi tanácstól, s ott felváltva tartották 
istentiszteleteiket. a gyülekezetnek azok lehettek a tagjai, akik aláírták a 
városi tanács által jóváhagyott hitvallásokat: nevezetesen a Pollanus által 
kiadott liturgiát és hitvallást, illetve az angliai 42 hitcikkelyt tartalmazó 
1552-es hitvallást.2 Mindkét gyülekezetben presbitériumokat állítottak, s 
nagy hangsúlyt fektettek az egyházfegyelem gyakorlására. Gyülekezeti pe-
csétjükön a bárkához visszarepülő és olajfaágat vivő galambot láthatunk.3

a francia menekült gyülekezet kezdetben 24 családból állt, számuk 
azonban egyre nőtt, akárcsak az angol gyülekezetben, amelyhez Hooper 
püspök neje is csatlakozott. e gyülekezetek tagjai között sok volt a keres-
kedő és a takács, és jelentős számban találunk közöttük tanult férfiakat. 
e menekült gyülekezetek létszámáról fennmaradt, 1561-ből származó 
feljegyzésből azt tudjuk meg, hogy az 1131 lélekből 441 volt a gyermekek 
száma. a németalföldi felnőttek száma 155 volt, gyermekeik száma isme-
retlen.

a holland menekültek angliából csoportosan érkeztek Frankfurt 
am Mainba, és kezdetben a helyi német gyülekezetekhez csatlakoz-
tak Johannes á Lasco megérkezéséig. a városi tanács szívesen fogadta á 
Lascót, és támogatta a holland menekült gyülekezet megszervezésének 
munkájában. á Lasco első teendői közé tartozott Micronius meghívatá-
sa,4 aki el is jött norden városából, hogy segítségükre legyen. Megérkezése 
után 1555. szeptember 15-én megtartották az első holland nyelvű isten-
tiszteletet. nemsokára vissza kellett térnie norden városának gyülekeze-
téhez, és ekkor utódjául Petrus Dathenust hívták meg, a 24 éves fiatal lel-
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készt, aki már 1553-ban is a londoni menekült gyülekezet prédikátora volt. 
Dathenus valószínűleg emdenből érkezett, s 1555 novemberében már a 
frankfurti gyülekezet élén találjuk.5

Dathenus Kálvinhoz írott, 1555. november 2-i leveléből tudjuk, hogy 
á Lasco ekkor már súlyos beteg volt. Leveléhez mellékelte á Lasco levelének 
másolatát, amelyben az a lengyel királyhoz fordult hazatérése érdekében.6

amikor á Lasco és Dathenus a frankfurti városi tanácstól a holland 
gyülekezet számára a Katharina-templom használatának engedélyezését 
kérte, akkor bizonyos Beyer és ritter nevű városi lelkészek ellenséges in-
dulattal akadályozták a munkájukat. azt állították róluk, hogy lélekrom-
boló munkát végeznek, és gyülekezetük nem egyéb, mint rablók, gyújtoga-
tók és gyilkosok társasága, akik Frankfurt am Mainban alaptalanul kértek 
menedékjogot. emiatt a kezdetben jóindulatú magisztrátus több tagja is 
elhatárolta magát a menekült gyülekezetektől, mint akiket Westphal is 
megbélyegzően „sákramentáriusoknak” nevezett.7 Míg 1555. június 18-án 
á Lasco még letelepedési engedélyt kapott a városi tanácstól (eskütételhez 
kötve, de teljes polgárjog adományozása nélkül), addig a később érkezett 
John Knox már ebben az előnyben nem részesült.8 a városi tanács jegyző-
könyveiben 1555. október 29-től kezdve többször is olyan feljegyzéseket 
találunk, amelyben a menekültek vallásügyi dolgait tárgyalták. az egyik 
végzés azt ajánlja a városi lutheránus lelkészek javaslataként: „… dass sie 
nach der augsburgischen Konfession lehren, ihrer Irrtums vom nachtmal 
obstehen, und sich allerdings in den ceremonien mit unserer Kirche 
vergleichen”.9 Westphalnak a városi lelkészekkel közösen folytatott áská-
lódásai sok keserűséget okoztak a menekülteknek.

Frankfurt am Mainban á Lasco az összes evangéliumi gyülekezettel 
együtt egy coetust szeretett volna létrehozni, s ennek érdekében megkérte 
Kálvint, hogy írjon a frankfurti lelkészeknek. Kálvin eleget is tett ennek a 
felkérésnek,10 de hiába fáradoztak a testvéri közösség létrehozásán, mivel 
a városi lelkészek kijelentése szerint a menekültek hitvallása nem rokon 
az ágostai Hitvallással. a menekült gyülekezetek hallgatólagos beleegye-
zéssel 1555 tavaszától kezdve mégis á Lascót tartották vezetőjüknek, azaz 
szuperintendensüknek.11

Johannes Utenhove Kálvinhoz írott, 1556. március 9-én kelt leve-
léből tudjuk, hogy á Lasco a betegsége és szüntelen küzdelmei közepette 
mégis időt fordított arra, hogy a f lamand nyelvű Újszövetség két fordítója, 
Gottfried Wingius és Utenhove számára elküldje a saját kritikai megjegy-
zéseit.12 Munkájuk, vagyis e fordítás 1556 novemberében jelent meg.13 az 
Újtestamentum fordításának befejezése után, a kinyomtatást meg sem 
várva, Utenhove 1556 kora őszén á Lasco hívására Frankfurtba utazik, 
hogy együtt menjenek tovább Lengyelországba. az 1556. október 1-jén 
kelt előszót is itt írta Frankfurtban, és innen küldte el az emdeni nyom-
dásznak.14
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Johannes á Lasco 1555. december 31-én három levelet írt a lengye-
leknek: egyet a királyhoz intézett, egyet az országgyűlés rendjeihez, a har-
madikat pedig a szenátushoz címezte.15 a Forma ac ratio… egyik példányát 
e három levél kíséretében küldte haza. Utólag e három levelet Bázelben 
meg is jelentette 1556 márciusában. a királyhoz írt levelében arra kérte 
az uralkodót, hogy ne mulassza el az alkalmat az országos reformáció 
bevezetésére, mivel erre a helyzet megérett – különben a kövek tesznek 
majd bizonyságot a lengyelek háládatlanságáról és kárhozottságáról. a ki-
rálynak az a kötelessége, hogy az üdvösség eljövendő királya előtt szélesre 
tárja a kapukat.

a szenátoroknak elmondja, hogy nem a haza iránti megvetés vagy 
gyűlölet miatt távozott Lengyelországból, hanem azért, mert szabadulni 
akart a pápás papság életmódjának szörnyűségeiből. nyugaton lelkészi 
szolgálatot vállalt, testileg idegenben járt, de lélekben otthon volt, a ha-
zájában, és amint hazahívják, azonnal fölmentését kéri itteni hivatalából, 
mert külföldön ezzel a feltétellel vállalta tisztségét. angliában könyvet írt 
az egyházi szolgálatról, s ezt a művet otthon is haszonnal lehetne alkal-
mazni. a szenátorok ilyen értelmű tanácsokkal kellene hogy segítsék a 
királyt. a levélben visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint az 
újhitűek egymásnak ellentmondó tanokat hirdetnek.16

az ország nemességéhez azt a kérelmet intézte, hogy ne kísérletez-
zen mindenki hitújítással a saját területének egyházközségeiben önnön 
belátása szerint.17 az evangéliumi úrvacsoratant illetően arra kéri őket, 
hogy ne higgyenek a pápisták rágalmazásainak. az istentiszteletről pedig 
elmondja, hogy vissza kell térni az apostoli kor tisztaságához. egy kiala-
kítandó egyházszervezet és rendtartás érdekében össze kellene hívni az 
ország kíváló lelkészeit, hogy efelől tanácskozzanak.

a Forma ac ratio… példányát és a három levelet egy Peter antoni 
nevű frankfurti polgár vitte a kis-lengyelországi secemin városában tar-
tott 1556-os januári zsinatra, ahol a leveleket átadta a címzetteknek. az 
egyházi rendtartás és á Lasco üzenete nagy hatással volt a jelenlévőkre.18 
a lassan érkező postával a király, radziwill herceg, valamint a befolyásos 
főúr, Jan Boner válasza egyértelműen az volt, hogy hazatérésének nincs 
akadálya, de előbb várja meg az országgyűlés végzését a vallás dolgában. 
rokona, stanislaw Myskowski (a király főpohárnoka) azt írta neki, hogy 
még hazatérése előtt jó lenne, ha tisztázhatná magát azon vád alól, hogy 
tanítása eltér az úrvacsora kérdésében az ágostai Hitvallástól.19

Frankfurtban eközben alig volt olyan városi tanácsi határozat, 
amelyben a tanácstagoknak ne kellett volna döntést hozniuk a menekült 
gyülekezetek és lelkészek, valamint a velük perlekedő városi lelkészek vi-
táiban. az idegenektől számos alkalommal megvonták a menedékjogot, és 
egy adott pillanatban Johannes á Lascót is ez a veszély fenyegette. a városi 
nyomdászoknak megtiltották az engedély nélküli iratok vagy fordítások 
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kiadását, és 1555 őszétől kezdve Frankfurtban egyetlen úrvacsoratani irat 
kiadását sem engedélyezték.20

Gyülekezeteinek békéje érdekében á Lasco 1556. május 12-én egy 
rövid emlékiratot adott át a városi tanácsnak, amelyben kifejtette, hogy ő 
maga és a menekült gyülekezetek tagjai az ágostai Hitvallás szellemében 
tanítanak az úrvacsoráról, mégpedig az 1540-es kiadás 10. és 13. cikkelye 
szerint. amennyiben álláspontjukat a városi lelkészek valamilyen szent-
íráson kívüli ok miatt nem fogadnák el, akkor arra kéri őket, hogy keresz-
tyén szeretettel és szerénységgel hozzák ezt a menekültek tudomására.21 
Maga a városi tanács kielégítőnek találta ezt a magyarázatot és lezárta 
volna az ügyet, de a megkeményedett városi lelkészek nem elégedtek meg 
ennyivel és további követelményeket támasztottak.22

ekkor Kálvin tanácsára á Lasco egy apológiát írt a frankfurti mene-
kült lelkészek nevében, amelyben kifejti, hogy a menekültek tanításában 
nincs eretnekség. ennek a műnek a címe: Purgatio ministrorum in Ecclesiis 
peregr. (inis) Francofurti.23 a frankfurti városi tanácsnak címzett, 1556. ok-
tóber 21-i előszó keltezése azért is emlékezetes, mert á Lasco ezen a napon 
hagyta el a várost és indult Lengyelországba. a Purgatio az év végén, 1556 
decemberében nyomtatásban is megjelent Bázelben.

a Purgatióban á Lasco megállapítja az ágostai Hitvallásról, hogy azt 
Isten kegyelme munkájának tekinti, és tiszteli annak alkotóit, mert védnö-
keikkel együtt ezzel az írással semmisítették meg a pápai tiranniát. azok, 
akik a menekülteket éppen az ágostai Hitvallástól való eltérés miatt akar-
ják kiközösíteni az egyházból és az államból, képmutató módon cselek-
szenek. Ugyanis a menekültek eddigi magánjellegű irataikkal is azt bizo-
nyították, hogy az ágostai Hitvallás szellemében és talaján építkeznek. a 
négyrészes védőiratban visszautasítja azt a vádat, hogy az idegenek nem 
hiszik Krisztus jelenlétét az úrvacsorában. a második pontban előadja és 
elfogadja az ágostai Hitvallást. a harmadik pontban összehasonlítja a me-
nekültek és az ágostai Hitvallás tanítását, végül pedig kifejti, hogy minden 
vitás kérdésben előítéletek nélküli testvéri beszélgetést kell folytatni. Isten 
dicsőségét és az egyház építését csak ilyen szellemben lehet munkálni. 
Joachim Westphal neve többször is előfordul ebben a fejezetben, és á Lasco 
a frankfurti teológiai írásaiban többször is vitára kényszerült az elfogult 
hamburgi lutheránus teológussal. a vele folytatott küzdelmek vitairatai 
Magyarországra is eljutottak. ennek egyik nyomát találjuk az 1561-es 
tarcali zsinaton, ahol a Kopácsi István elnöklete alatt egybegyűltek olvas-
ták Kálvinnak a Westphalhoz intézett Admonitióját.24 Másfelől Westphal 
leveleit olvasva két alkalommal is találkozunk Balsaráti vitus János ne-
vével. vitus 1556. január 28-án üdvözletét küldi Westphalnak; 1558 de-
cemberében azonban valaki beszámol Westphalnak, hogy Melanchton 
is sákramentárius, és hasonló felfogású cruciger és vitus is, ennek pedig 
súlyos következményei lesznek, hiszen lázító az, amit írnak.25 e két levél 
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alapján szinte bizonyosra vehető, hogy Balsaráti vitus János ismerte az á 
Lasco és Westphal, Pollanus, Dathenus és még többek részvételével folyta-
tott viták történetét.

a Forma ac ratio… megjelenése után Westphal támadó iratot adott 
ki á Lasco ellen a lengyel királyhoz intézett előszóban foglaltakért. Főleg 
a menekültek dániai hányattatásának leírása miatt ragadt tollat. Igazol-
ni akarta a menekültek elutasításának okait. az 1556 márciusában írott 
mű címe: Ioachimi Westphali Iusta Defensio, adversus insignia mendacia 
Ioannis a Lasco…26 a 176 (octavo) számozatlan oldalt tartalmazó vitairat-
hoz Westphal függelékül csatolta vI. edward londoni diplomáját…

Westphal 1557 márciusában egy Kálvin ellen írott levélhez csatol-
va adja ki újabb á Lasco-ellenes röpiratát: Responsio Joachimi Vuestphali, 
ad scriptum Johannis a Lasco, in quo Augustanam Confessionem im 
Cinglianismum transformat27. a Purgatióban írtakat Westphal mesteri mű-
vészetű, hihetetlen herezisnek tartja, s a maga módján á Lasco úrvacso-
ratanát szedi ízekre. szerinte á Lasco zwingliánus és rágalmazó, hazug! 
á Lasco nagy tévedése, hogy tagadja Krisztus jelenlétét az úrvacsorában, 
tehát nem áll az ágostai Hitvallás alapján.

á Lasco válasza 1560-ban jelent meg Bázelben. címe: Responsio 
ad uirulentam, caluumniisque ac mendaciis consarcinatam hominis furiosi 
Ioachimi Westphali Epistolam…28.

általában véve á Lasco nem gyalázkodik, jóllehet ő is jelzőkkel ille-
ti Westphalt. válaszol a 41 kérdésre, megvédi úrvacsoratanát és kijelenti, 
hogy most sem tér el az ágostai Hitvallás tanításától, ugyanakkor nem 
szabad elfelejteni, hogy végeredményben az is emberi alkotás.29

a frankfurti hitviták irodalmát Petrus Dathenus írásai egészítik ki 
1563-ban. Dathenus Kurze und warhafftige Erzehlung: welcher massen… 
című könyvében leírja, hogy 1561-ben miként tiltják be Frankfurtban a 
menekült gyülekezetek istentiszteleteit, s a városi lelkészek hogyan uszí-
tottak templomaik lerombolására. Művének írására az késztette, hogy vá-
laszoljon a frankfurti városi lelkészek 1560 után megjelent Gegenbericht 
und Verantwortung… című vádiratára. a már elhunyt á Lasco nem vé-
dekezhetett, tehát az ő kötelessége volt á Lasco megvédése. Dathenus 
műve többszöri kiadást ért meg. Melchior Fronberger lelkész 1598-ban 
Heidelbergben ismét kiadja e művet, és egyéb általa készített fordítások 
hozzácsatolása között ott találjuk az á Lasco által írt apológia német nyel-
vű fordítását: Purgation, das ist, ein notwendig Christlich Verantwortung, 
der frembden Kirchendiener zu Frankfurth am Mayn…30 Frankfurt am Main 
menekült gyülekezeteinek életében belső viszályok is keletkeztek 1555–
1556 folyamán, és a lelkészek, valamint a városi tanácsosok közös meg-
egyezése alapján úgy döntöttek, hogy Kálvint hívják meg döntőbírónak 
a valerandus Pollanus ellen összeállított 24 pontos vád kivizsgálására. 
a hatszemélyes bizottság elnökeként Kálvin 1556. szeptember közepén 
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jelentést készít Frankfurtban a vizsgálatról.31 ennek eredményeképpen 
Pollanust felfüggesztik lelkészi hivatalából és eltávozik a városból. ez volt 
az egyetlen alkalom, amikor Kálvin és á Lasco egymással találkozott. e 
napokban á Lasco ismét súlyos beteg. Beszélgetésük során kifejezték a ta-
nítás fő pontjaiban és az egyházi rendtartás dolgaiban való egységüket.32

a városi lelkészek azonban nem akartak disputálni Kálvinnal, aki-
nek így nem sikerült konszenzust létrehozni a frankfurti egyházak között, 
pedig ezt a városi tanács is javallotta. Kálvin pontosan egy évvel korábban 
a frankfurti városi tanácsnak ajánlotta az evangéliumi Harmónia kiadá-
sát, s a városi tanács 40 arannyal ajándékozta meg őt ezért a megtisztel-
tetésért.33

Kálvin és á Lasco között egy alkalommal eltérő megítélés alá esett 
annak a tervnek az értékelése, hogy á Lasco részt vegyen-e stuttgartban 
a Johannes Brenzcel folytatandó beszélgetésen, amely a lutheránus és re-
formátus tábor kibékítését kellett volna előmozdítsa. Kálvin végül is bele-
egyezett a disputa megtartásába, mivel úgy vélte, hogy végeredményben 
másodrendű dolgok az elválasztó tényezők. Bullingernek azonban meg-
írta, hogy tisztában van á Lasco elővigyázatlanságával,34 és nem kellene 
egyedül, azaz tanúk nélkül disputáljon. Úgy is lett: 1556. május 18-án 
hiába érkezett á Lasco stuttgartba, mert 22-én a lelkészek és tanácsosok 
társaságában vesztesnek számított a disputa végeztével. Tévedése az volt, 
hogy nem vallotta az ubiquitas tanát. ezen a vallási vitán megtagadták á 
Lascótól annak a testimoniumnak a kiállítását, hogy az ágostai Hitval-
lás alapján áll. ekkor á Lasco egynapi gondolkozási idő lehetőségét kérte, 
de ezt sem biztosították számára. Ígérete ellenére Kristóf, Württemberg 
hercege sem mutatott hajlandóságot egy protestáns zsinat összehívására.

négy hónap múlva Brenz azt írta á Lasco egyik ellenfelének, 
Hartmann Bayer lelkésznek Frankfurtba, hogy á Lasco készületlenül érke-
zett a vitára. Kantzenbach, aki erről az eseményről írt tanulmányt, kifejti, 
hogy Brenz valójában nem akart újabb úrvacsoratani szelet vetni és vi-
hart aratni, de máig is kérdéses, hogy Brenz helyesen cselekedett-e.35

Mönckeberg felfigyelt Brenz egy másik levelére, amelyben szabad-
kozik a vita lefolyását illetően, és a hercegre hivatkozik, aki őt egy ilyen 
eredménytelen vita tartására utasította. Különben nem is annyira á Lasco 
úrvacsoratana okozta a botránkozást, hanem inkább abban rejlik az el-
utasításuk indítéka, hogy nem tudják elfogadni á Lasco gyülekezeteinek 
típusát.36

Mivel Johannes á Lasco a frankfurti városi tanács előtt nem tudta 
volna felmutatni az említett bizonyítványt, miszerint az ágostai Hitval-
lás alapjára épül a teológiája, ezért 1556 októberében kiutasították vol-
na Frankfurtból. száműzetésének kihirdetését nem várva meg, Johannes 
Utenhove társaságában elindult Lengyelországba.
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első úticéljuk Kassel városa volt, ahol a tartományi gróf szívélyesen 
fogadta őket.37 Megható, hogy á Lasco innen is védelmet igyekezett szerez-
ni a menekült gyülekezetek számára. Kérésére a gróf levelet írt Frankfurt 
polgármesterének és a városi tanácsnak, hogy ne űzzék el a menekültek 
keresztyén egyházait, s ne bánjanak velük durván.38 erfurt érintésével 
1556. november 9-én á Lasco és munkatársa Wittenbergbe érkezik, ahol a 
tanári kar és a diákok lelkesedéssel fogadják őket. a fiatal Ursius zakariás 
is nagy tisztelettel írt á Lascóról, és nem győzi csodálni. á Lasco egybehív-
ta a több mint 30 lengyel diákot, és hosszasan beszélgetett velük. Közöttük 
volt Kristof Thretius is. Johannes á Lasco és Johannes Utenhove ezután 
Boroszló irányába folytatták útjukat.
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11.  
JoHannes á Lasco És a 

MaGYar seBasTIanUs PecH 
KaPcsoLaTa

sebastianus Pech nevével a magyar olvasó Georg Loesche könyvé-
nek1 magyar fordításában találkozik. a Kálvinhoz levelet2 író sebastianus 
Pech nevét így fordítja s. szabó József:3 Pech sebestyén.

az eddig átvizsgált kútfőkben egy olyan adatot találtunk, amely 
arra enged következtetni, hogy Pech magyar származású volt. Theodor 
Wotschke közzétette Francesco Lismanino végrendeletét,4 amely 1564. 
október 29-én kelt Königsbergben, s ebben ez áll: „Domino sebastiano 
Ungaro bibliopolae, fuit servitor d. Ioan a Lasco, satisfiat iuxta meum 
chyrographum, quod illi dedi.” a testamentum idézett része magyarul így 
hangzik: „a magyar könyvkereskedő sebastianus úrnak, aki á Lasco úr 
szolgája volt, kéziratom mellett legyen elegendő az, amit neki adtam”.

Más adatot nem találtunk arra nézve, amely azt erősítené meg, hogy 
sebastianus Pech valóban magyar származású volt, neve azonban ma-
gyar hangzású és közelíthető például a Pécsi vezetéknévhez. családnevét 
a korabeli levelekben „Pechius” és „Pecki”5 változatokban olvashatjuk. 
származásának magyar voltát a latinos „Quinquecclesiarum” változatá-
ban is kerestük, de így nem fordult elő az általunk áttekintett iratokban. 
Fraknói vilmos egyik művében (A protestantizmus első terjedése Sopron vá-
rosában 1522–1526. Új Magyar sion. esztergom, 1876, vII. 801) Peck Kristóf 
nevű plébános nevével találkozunk, aki 1524-ben sopronban vallomást 
tesz az új hit terjesztőiről.6 ezen kívül még számos Pechi nevű magyar ér-
telmiségi személy neve fordul elő a 16. század első felében.

a lengyel nyelvű irodalomban sebastianus Pech lengyel nemzetiségű-
ként szerepel, és ezért úgy gondoljuk, hogy magyar voltáról mindaddig óvato-
san kell beszélnünk, amíg újabb adattal bizonyíthatjuk magyar származását.

a sebastianus Pechre vonatkozó első feljegyzés 1549-ből szárma-
zik. sebastianus Pech ekkor Lwow városából az őszi Frankfurt am Main-i 
könyvvásárra indult.7 Paul Fox azt írja róla, hogy krakkói kálvinista 
könyvkereskedő volt.8

sajnos nem válaszolható meg pontosan, hogy mikor állott 
sebastianus Pech Johannes á Lasco szolgálatába. Úgy véljük, hogy ez á 
Lasco Lengyelországba való hazatérése idején történhetett, tehát 1557-
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ben. Johannes Utenhove azt írja Kálvinnak egy 1558. július 30-án kelt le-
velében,9 hogy figyelmébe ajánlja sebastianust, aki négy nemes lengyel 
ifjú társaságában strassbourgba indult. az ifjakat a lengyel egyház küldi, 
hogy beiratkozzanak az egyetemre, és hogy ott végezzék el a teológiát.

sebastianus Pech gyakran vitte a reformátorok leveleit zürichbe, 
Bázelbe, Genfbe, s neve gyakran fordul elő Kálvin, Béza, Farel, Bullinger, 
Johannes Wolf, Petrus Martys és Johannes Utenhove leveleiben. Többnyire 
így emlegetik: sebastianus noster. Maguk a lengyelek is jó véleménnyel 
voltak róla. az 1562. évi augusztus 18-i pinczowi zsinat tagjai egy levelet 
küldtek a svájci egyházaknak és így jellemzik őt: „… bonus vir sebastianus 
Pechius, bibliopola ecclesiae nostrae…”10

a reformátorok levelezésében 1565-ig fordul elő a neve, ezután pedig 
csak annyit tudunk róla, hogy 1566-ban Krakkóba telepszik, és ott városi 
polgárjogot szerez.11

sebastianus Pechnek eddig két leveléről tudunk. az egyiket Kálvin-
nak írta 1560. szeptember 13-án, és Kálvin tudomására hozza stancaro 
véleményét: a pápás egyház rossz, a lutheránus rosszabb, a legrosszabb 
pedig a helvét egyház.12

Másik levelét Frankfurtból írta Johannes Utenhove részére13 1559. 
december 9-én. Utenhove ekkor angliában végez lelkészi szolgálatot, és 
sebastianus Pech beszámolt neki a lengyelországi egyházi állapotokról. e 
levél közzétevője, J. H. Hessels, azt írja jegyzetében sebastianus Pech ne-
véhez, hogy Petrus scagius szerint sebastianus Pech az angliai sandwich 
vagy colchester gyülekezetében lesz lelkész 1563-ban. erre nézve semmi-
lyen más nyomot nem találtunk.

Petrus Dathenus Frankendalból írja 1564 áprilisában, hogy pár nap-
pal azelőtt járt nála sebastianus Pech, akitől ő Lengyelországban nyomta-
tott könyveket kapott.14

Johannes á Lasco és – feltételezésünk szerint a magyar – sebastianus 
Pech kapcsolata többet is jelentett, mint a famulusi teendők végzése.

amennyiben igazolható lenne, hogy minden kétséget kizáróan ma-
gyar volt, akkor sebastianus Pech lenne az eddig ismert második magyar, 
aki gyakran volt Kálvin vendége. (az első magyar Belényesi Gergely, aki 
1544 szeptemberében találkozott Kálvinnal.)15

sebastianus Pech magyar voltának kiderítésére, de azért is, hogy 
felhívjuk erre a figyelmet, külön fejezetben írtunk á Lasco és sebastianus 
Pech kapcsolatáról; de különben is jelentős szerepet vállalt többek kö-
zött a Simplex et fidelis narratio… kinyomtatásának lebonyolításában.16 
sebastianus Pech szerepét semmiképpen sem szabad alábecsülni, mert 
Johannes á Lasco bizalmi embereként (később teológiát végzett tanítvá-
nyaként?) ő volt az, aki által á Lasco és a nyugati reformátorok kapcsolatot 
tarthattak fenn, és az akkori világban az egyház építése és védelme érde-
kében áttekinthető képet szereztek az országonkénti viszonyokról.
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12.  
ÚJra oTTHon, 

LenGYeLorszáGBan

az 1556-os áprilisi pinczowi zsinat meghívásának eleget téve, az év 
december első napjaiban Johannes á Lasco megérkezik Krakkóba, ahol 
unokaöccse, Johannes Boner kastélyában lakik és prédikál.1 a királynál az 
evangélium szabad hirdetéséért kihallgatást kér, s engedélyt kap levélben 
a vallásos összejövetelek tartására. a pápa Lipomani nunciust küldi Len-
gyelországba azzal a szándékkal, hogy űzze el a reformátort, de radziwill 
herceg közbelép, és a nemesség kiutasítja a nunciust. Pietro Paulo vergerio 
is jelen van, de kétszínűen viselkedik á Lascóval szemben, alattomosan 
ellene bujtogat, miközben a látszat kedvéért együtt akar munkálkodni 
vele.2 Krakkóban 1557 januárjában zsinatot tartanak, ahol a vezető refor-
mátorok közül á Lasco, vergerio, Felix cruciger, Gregorius Pauli és mások 
vesznek részt. á Lasco prédikációjából a jegyzőkönyvben örökítették meg 
programját: „… a hívek maguk óhajtják választani lelkipásztorukat és a 
gyülekezetben fel kell állítani a presbitériumokat”. á Lasco ellenállására 
megtörik vergerio akarata, és a zsinat nem fogadja el az ágostai Hitvallást.

az egyházkormányzás szerkezetét á Lasco hazatérte előtt az 1556-
os secyni zsinat határozta meg, ahol Felix cruciger választását megerő-
sítették a szuperintendensi tisztségben. Mellé négy lelkészi koadjutort 
rendeltek, és gyülekezetenként nemesi patrónusokat kértek fel a lelkészek 
segítésére. szeptemberben pedig az iwanowicei zsinaton már négy nemes 
világi szeniort választottak a szuperintendens mellé.3 ebből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a lengyelországi nemességnek igen nagy befolyása volt 
az egyházi ügyek igazgatásában.

á Lasco pártfogója radziwill herceg volt, évjáradékot biztosított szá-
mára.4 1557. március 19-én a herceg wilnoi kastélyában találkozott a ki-
rállyal, aki jóindulatúan fogadta őt.

1557. június 15–18. között tartják a wladislawi zsinatot, ahol a hit-
vallás és a bibliafordítás kiadásait határozzák el. Döntenek a cenzúra felál-
lításáról, a nyomda létesítéséről, a pinczowi iskola bővítéséről, a szeniorok 
havi konventjének összeüléséről és a cseh-morva testvérekkel5 való unió 
helyzetének rendezéséről. a zsinat Lismaninot Genfbe és zürichbe küldi, 
hogy kérje ki a reformátorok véleményét a cseh hitvallásról. a király azon-
ban, Lismaninonak – házassága miatt – megtiltotta a Lengyelországba 
való visszatérését.6 Kritikai jegyzeteivel és változtatásaival ellátva, 1557-
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ben á Lasco kinyomatja a cseh-morva testvérek hitvallását: Adnotata in 
Confessionem Bohemorum Latinam Wittenbergae impressum iuxta ordinem 
articolorum.7 emiatt Kálvin aggódni kezd, és azt írja Bullingernek, hogy á 
Lasco nehogy kizárja „a mi közösségünkből” a cseh-morva testvéreket.8 
sajnálatos módon tovább romlik a viszony közöttük az 1557-es augusz-
tus 10-i pinczowi zsinaton, ahol a 23 lelkészi és 28 világi taggal zsinatozó 
gyűlés a laikus szolgálatot és a presbitériumokat akarja bevezetni. a pres-
bitériumi rend mellé hat világi szeniort és öt világi diakónust állítanak, 
amit a cseh-morva testvérek rosszallottak. Kálvint á Lasco megbízásából 
Utenhove tájékoztatta részletesen a lengyel reformáció állásáról. Kálvin 
válaszában remélte, hogy á Lasco majd megnyeri a király és a nemesség 
szívét.9

1557. július 5-én a pinczowi zsinat elfogadja á Lasco Emdeni Káté-
ját,10 amelyet lengyelre is lefordítottak, de ez a fordítás elveszett. római 
katolikus részről st. Hosius érsek támadta á Lascót, polémiáiban felnagyít-
va Joachim Westphal á Lasco-ellenes írásainak rágalmait. a protestánsok 
közötti szétdaraboltság tényére hivatkozott, és szerinte éppen a protes-
tánsok belső harcai hozzák meg a békét és a győzelmet a római katolikus 
egyháznak: „Bellum haereticorum, pax ecclesiae”.11

a protestáns egység keresésének e lázas korszakában fordulópon-
tot jelentett az 1558-as esztendő. az év elején á Lasco Königsberge utazik 
és a nemzeti egyház tervének szeretné megnyerni albrecht herceget,12 de 
az ottaniak nem akarnak lemondani az augsburgi hitvallásról, vergerio 
pedig elidegenítette a cseh-morva testvéreket á Lascótól. 1558. szeptem-
ber 4–13. között zsinatot tartanak Wlodislawban. Harminc lelkész és har-
minchat főúr jelenik meg. sürgető feladatot kellett megoldaniuk: hitval-
lásra volt szükség. ez volt az első olyan kis-lengyelországi zsinat, amelyre 
a távoli provinciák is elküldték képviselőiket. Megalakítják a kis-lengyel-
országi egyházi rendtartást, amelyet egy esztendő múlva Litvániában is 
elfogadnak. ez a zsinat küldte ki Johannes Lusinski iwanowicei lelkipász-
tort Genfbe, Dluska ágnes fiainak kísérőjeként.13 Johannes Lusinski lesz 
később Moldva református püspöke Jakob Heraklides Despot fejedelem 
korában. amikor Lusinski visszatér svájcból, 1559 februárjában ezt írja 
zürichbe: „Isten Igéjét prédikálják és az evangéliumi ének magának a ki-
rálynak a palotájában is hallatszik.”14 Lusinski leveleket hozott Kálvintól 
Tarnowski krakkói várnagy és Jakob Uchanski református püspök részére.

1558-ra esik nikolaj rej lengyel postilláinak megjelenése, amelyet 
zsoltárfordítás követ, seklucyián pedig bővített énekeskönyvet ad ki. el-
szaporodnak a nyomdák. említettük, hogy a 16. században 24 katolikus 
és a század közepétől 21 protestáns könyvnyomda működött Lengyelor-
szágban.
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1558-ban érkezik meg Genfből Blandrata15 György. Megnyerő mo-
dorával az őszi pinczowi zsinaton Kálvinra hivatkozva (Institutio) teljesen 
összezavarta a véleményeket Kálvin felől. Teologizálásával elérte azt, hogy 
1559-ben a ksiazi zsinaton szeniorrá válasszák. Johannes á Lasco ekkor 
már beteg, erről tanúskodik az 1559. szeptember 1-jén erzsébet angol ki-
rálynőhöz írt levele.

1555-től szinte valamennyi zsinat tárgyalásaiban központi helyen 
áll a stancaróval folytatott vita, aki elvetette a Fiú istenségét, s Krisztust 
csak emberi természete szerint tartotta közbenjárónak. Öt levelet adnak 
ki ellene 1559-ben a pinczowi nyomdában, amelyek közül az első a kolozs-
vári Heltai Gáspár stancaro-ellenes vitairata.16 1560-ban stancarót úgy 
ítélik el véglegesen, mint „az összes nyugtalanságok és civódások atyját”. 
csökönyös természetével annyira feltüzelte á Lasco haragját, hogy egy vi-
tatkozás nyomán stancarót fejbe ütötte egy súlyos Bibliával.17

egyházmegyei felosztásukra nézve a lengyelországi református gyü-
lekezetek á Lasco korában kilenc önálló egyházmegyébe tartoztak, a cseh-
morva testvérek meg önálló egyházkerülettel rendelkeztek. 1559-ben, vál-
toztatva az öt évvel korábbi zsinat határozatán, egy lelkészt és két világi 
szeniort választanak az egyházmegyék élére, gyülekezetenként pedig di-
akónusokat és presbitereket állítanak. á Lasco különös gondot fordított a 
lelkipásztorok tanbeli vizsgálatára. Így 1559. április 25-én például a lelké-
szi vizsgán a szentháromságról szóló tanítást kérdezte az ifjú jelöltektől.18

ezen a zsinaton vizsgáztatták a felszentelendő Johannes Lusinskit 
is Pinczowban, másik négy lelkésztársával együtt. a lelkészi vizsga nyolc 
pontjának kérdései közül a harmadik és a negyedik á Lasco megfogalma-
zásáról tanúskodik: az egyházról és annak fundamentumáról; Krisztus 
igaz egyházának jeleiről vagy jegyeiről. ezen a zsinaton maga Lusinski vá-
lasztatott meg jegyzőnek, tehát saját lelkészi vizsgájának pontjait ő maga 
írta le.19

á Lascónak összegyházi diakonális terve volt arra nézve, hogy 
Pinczowban állítsanak fel egy kis-lengyelországi központi egyházi pénz-
tárt. ebből akarta felépíttetni Pinczow felsőfokú iskoláját (az iskola mű-
ködési tervét, szabályzatát Kálvinnak is megküldték véleményezésre). 
Úgyszintén ebből a pénztárból kívánta fizetni a prédikátorokat, azok öz-
vegyeit és gondozni az árvákat. ám a cseh-morva testvérek elutasították a 
közös pénztár gondolatát.20

sajnos nem ismerhetjük a kis-lengyelországi református egyházak 
hitvallási iratait, noha 1568-ig 12 hitvallási iratuk is volt. az ellenrefor-
máció valamennyit megsemmisítette egy stancaro-ellenes hitvallás kivé-
telével.21

az 1559. augusztus 7-i pinczowi zsinaton egy téma szerepelt: „kö-
zös és nyilvános hitvallás Jézus Krisztus közbenjáró szerepéről”. a gyű-
lésen részt vevő stancaro azonnal vitára hívta ki a többieket, de ehelyett 
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a gyűlés á Lascót bízta meg egy Jézus közbenjárásáról szóló írás elkészí-
tésével. ez a mű azonban az idők folyamán elveszett.22 csupán nikolaj 
olesnicki, pinczowi lelkipásztor stancaro-ellenes hitvallását ismerjük, 
amelyet kinyomtattak és átadtak a kis-lengyelországi gyülekezeteknek.23 
a megmaradt igazhitű kislengyelországi reformátusok 1562-ben, az októ-
ber 16-i zsinaton fogadják el á Lasco Londoni Hitvallását, Béza Genfi Hit-
vallását, az első három ökumenikus zsinat végzését, a zürichi egyház 15 
articulusát és á Lasco néhány stancaro-ellenes vitairatát. Lengyel nyelvre 
1564-ben fordítják le a Heidelbergi Kátét, és 1566 szeptemberében fogad-
ják el a II. Helvét Hitvallást.24

amint kitűnik, a közbeeső esztendőkben á Lasco szelleme irányít, 
a maradék az ő hitvallásai köré csoportosul mindaddig, amíg teljesen ér-
vényre jut a svájci hatás.

a lengyelországi események híre és a reformáció szétforgácsolódá-
sának története Magyarországon is közismertté vált. Telegdi Miklós pécsi 
katolikus püspök a pápát védelmező prédikációjában elégtétellel állapítja 
meg, hogy a szakadárok maguk között is meghasonlottak Lengyelország-
ban és erdélyben.25

á Lasco lengyelországi uniós törekvéseinek négy akadályozó-
ja volt: Königsberg, a római katolikusok, a cseh-morva testvérek és az 
antitrinitáriusok. Betegsége és öregsége is gátolták a szolgálatban. a há-
rom év alatt igen sok sikertelenségben volt része, reménysége azonban 
mégsem apadt el, mert tudta, hogy a reformáció nem emberek műve: „nem 
szükséges az, hogy éljek, de szükséges az, hogy az én Krisztusom egyhá-
zát szolgáljam. az Úr engem nem nyugalomra és örömre hívott el, hanem 
munkára és keresztre.”26 Lengyelországi reformációs tervei és a zsinatok 
határozatai csak részben valósultak meg. a nemzeti egyház létrehozásá-
nak szüksége nyilvánvaló volt és á Lascon kívül más támogatókra is lelt, 
de az alapfeltételek hiányoztak. Tanbeli megegyezés, egyházi rendtartás, 
bibliafordítás és közös énekeskönyv kellett volna hogy alapul szolgáljon, 
de á Lasco életében ezek közül egyik megalkotásában sem született kima-
gasló eredmény.

a lengyel anyanyelvű teljes bibliafordítás arra mutat, hogy a nép 
csak a papok, diákok és főemberek Biblia-ismeretén keresztül állt kapcso-
latban az Igével. az á Lascóról szóló rövid, magyar nyelvű összefoglalá-
sok azt közlik, hogy barátainak társaságában ő fordította lengyel nyelvre 
a Bibliát, és az még életében megjelent.27 Bod Péter összefoglaló műve, A 
szent Bibliának Históriája, nem közli a bibliafordítók nevét, de ezt írja: „a 
Lengyelek nyelvekre fordította a Bibliát elsőben Hedwigia, a Lajos ma-
gyar király Leánya, ki Jágellóhoz ment volt férjhez a XIv. százban; a Xv. 
százban ismét sofia királyné számára fordíttatott 1455-dik esztendő-
ben. nyomtatták ki a katholikus Lengyelek eddig 4-szer, a Protestánsok 
8-szor.”28 Karl völker 1930-ban megjegyezte, hogy Krakkóban jelent meg 
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1561-ben a teljes Biblia katolikus fordítása; az 1563-as Bresti (radziwill) 
Bibliának a fordítói: Lubelczyk, Treciski, Thenandus és statorius.29 á Lasco 
bibliafordítói munkájáról Dalton sem közöl bővebb felvilágosítást, de kitű-
nik, hogy az á Lasco halála utáni első zsinaton, 1560. január 16-án még 
csak a Pentateuchos állt nyomtatásra készen. (a fordító, Gregor orsatius 
máris követelte az árát, de a zsinat elégedetlen volt a fordítással, mert 
antitrinitárius változtatásokat tett a szövegbe.)30 azon a pinczowi zsina-
ton, amelyről a lelkészek vizsgáztatása révén emlékeztünk, ötödik pont-
ként ismét a bibliafordítás szerepelt, és a zsinati jegyzőkönyv Gregorius 
orsatiust és Petrus Johannes Gallust nevezi meg fordítóként.31

1557. február 18-án Utenhove azt írja a Gottfried Wingiushoz cím-
zett levélben, hogy á Lasco éppen most fogott hozzá a lengyel bibliafordí-
tás kijavításához és a f lamand Biblia szerinti fejezetekre való osztáshoz. 
Wotschke szerint ez éppen a pinczowi gimnázium rektorának, orsatiusnak 
a munkája volt, aki 1557 elejéig lefordította a zsoltárokat és az Újszövetség 
egy részét.32 á Lascónak tehát van szerepe a lengyel bibliafordításban, de 
a teljes fordítás halála után, 1563-ban jelent meg. Fejezetei előtt tartalmi 
összefoglaló áll, a nehezebb helyeknél pedig magyarázatok olvashatók a 
régi és új írásmagyarázókról. christof herceg, a bibliafordítás patrónusá-
nak, radziwillnek a fia, öt esztendő múlva felkutatta és megvásárolta a 
fellelhető példányokat és elégettette.33

Johannes á Lascóhoz 1558-ban levelet írt Hieronimus zanchi: 
„servavit te huc usque Deus, ut sicut Lutherus suae Germaniae, zwinglius 
suae Helvetiae, calvinus suae Galliae, ita tuae Poloniae sis apostolus”.34 
e kívánság alapján jellemezhetjük mi is á Lasco lengyelországi reformá-
tori munkásságát: valóban apostoli szolgálatot vállalt. a lengyelországi 
református egyház is így tekint rá. erről vall a Wlodislawban 1559. június 
26-án tartott zsinat, amelynek jegyzőkönyvébe a zsinati elnök nevét egy-
szerűen, de bensőségesen így írták: „pater Laski”.35

Pinczowi lakásában halt meg 1560. január 8-án. Betegsége idején 
így vigasztalta a presbitereket: „Miattam ne siránkozzatok, hanem az egy-
ház egyetemes szenvedése fölött sírjatok.”36
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13.  
a MoLDvaI reForMácIÓ 

LenGYeLorszáGI 
TáMoGaTása

a moldvai reformáció történetében (1530–1645) van egy kiemelke-
dő korszak, amikor Jacobus Heraclides Despot vajda uralkodásának idején 
(1561–1563) a magyar és német lakosság körében a lengyelországi refor-
mátorok vezetése alatt elkezdődött az egyházszervezés. Moldvában mind-
ezidáig nincs nyoma annak, hogy a moldvai román lakosságot is áthatotta 
volna bizonyos mértékben a reformáció tanítása. az erdélyi románok kö-
zötti reformáció története1 ismeretes, míg a Kárpátokon kívüli területek 
reformációtörténetéről2 eddig csak német nyelvű tanulmányok születtek.3 
a lengyel reformáció vezetői missziói felelősséget éreztek a moldvai vásár-
városokban és falvakban lakó magyarok és szászok egyházának a saját 
tapasztalataik szerinti megszervezésére. ezt a tényt a román egyháztörté-
neti művek is feldolgozták,4 hangsúlyozva, hogy a bizánci rítusú kereszté-
nyek között azért nem terjedt el a reformáció, mert az erős keleti tradíciók 
ellensúlyozták a protestáns eszmék befogadását, s így a reformáció rövid 
ideig csakis római katolikus talajon éreztethette hatását.

Moldvában a magyarok területileg Baia (Moldvabánya), Hîrlău 
(Horló), Iaşi (Jászvásár), suceava (szőcsvár), Tecuci és Trotuşi (Tatros) kör-
nyékén, a németek, illetve szászok Baia, neamţi (németváros) és suceava 
városokban, s a hozzájuk tartozó falvakban laktak.5 a 15. században a hu-
szita menekültek befogadása, fennmaradása és jelenléte szellemi alapul 
szolgált a reformáció iránti fogékonyságra.6 a moldvai reformáció kérdésé-
nek tárgyalása egyáltalán nem új keletű, és irodalomtörténeti tény, hogy 
az szervesen összefügg a moldvai humanista művelődéssel.7 az egyház-
történet-írás azonban még adós bizonyos részletek tisztázásával, amelyek 
közül kiemeljük, hogy eleddig még nem rajzolt megbízható képet arról, 
hogy milyen hitvallású egyház szervezésén munkálkodtak a lengyel pro-
testánsok Moldvában.

a fejezet címében megjelölt feladatnak egyelőre két kérdés mentén 
törekszünk eleget tenni. ezek:

a) a Biblia román nyelvre való fordításának szándékáról szóló első, 
írásba foglalt terv ismertetése;
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b) Jan Lusinsky moldvai püspöki szolgálatának bemutatása.

nyilvánvaló, hogy a megvitatás rendjén felmerülő kérdések érintik 
vagy metszik a nyugati protestantizmus irányzatainak és a keleti ortodo-
xiának a koordinátáit is, s ezt a fogalomrendszert Wittenberg és Bizánc 
neveinek jelképes együtt említése képviseli.

a) Ismeretlen nevű levélíró küldte 1532. március 11-én a követke-
ző szövegű levelet – feltehetőleg Krakkóba –: „egy bizonyos öreg tudós 
Moldvából, idős férfi, aki nem németül beszél, hanem latinul és lengyelül, 
Wittenbergbe érkezett, hogy lássa és hallgassa Luther Mártont, és hogy 
gondoskodjon a négy evangélium, valamint Pál leveleinek román, lengyel 
és német nyelvű kiadásáról, mintha a krakkói egyetemen nem lennének 
ilyen képzett tudósok. Mégis csodálkozom, hogy az ősz doktor annyira 
elámíttatott attól a csalótól és az ő tartományától olyan messziről Wit-
tenbergbe hivattatott.”8 Şerban Papacostea, aki először figyelt fel erre a 
levélre, dolgozataiban nem azonosította sem a küldőt, sem a címzettet.9 
a moldvai román tudós személyét Filip Moldoveanul (Philippus Maler) 
nevével próbálták azonosítani,10 de erre nézve még elégtelenek a bizo-
nyítékok. amennyiben a jelen szövegközlés helyes – esetünkben kizárja 
azt, hogy Filip Moldoveanulról lenne szó. a szebeni 1544-es Catehismul 
românesc, és az 1551–1553 között ugyancsak nagyszebenben nyomtatott 
Evangheliarul slavo-român fordítójaként őt el lehet fogadni –, de ez maga 
után vonja, hogy jól tudott németül, míg az idézett levélben azt olvassuk, 
hogy az illető tudós nem ismerte a német nyelvet. Filip Moldoveanul neve 
1554-ig nyomon követhető a szebeni városi tanács számadásaiban is, vi-
szont a levél keltezésétől (1532) számított 22 esztendő megkérdőjelezhető 
az életkorára nézve, ha már a levél is idős, öreg férfit említ.11 ezek szerint 
más, olyan moldvai tudósra kell gondolnunk, aki a Biblia román–len-
gyel–német trilingvis kiadását tűzte ki célul. 1530 táján főleg a moldvai 
szászok, de már az itteni magyarok is a lutheri reformációhoz csatlakoz-
tak. ezt többek között elősegítette az a tény, hogy 1523-ban megszűnik a 
baiai római katolikus püspökség,12 és a ferencrendiek csak körülbelül tíz 
év múlva szervezik meg a lelkigondozást Bákó központtal.13 Baia városá-
ban a 16. században körülbelül hatezer szász és magyar lakott, tehát erős 
lutheránus gyülekezetet gyaníthatunk e helyen.14 egy 1582 után keltezett 
olasz nyelvű levél viszont arról tudósítja a lengyel pápai nunciust, hogy az 
eretnek prédikátorok ötven évvel azelőtt szakították el a híveket a szent 
római egyháztól.15 ez a hír arról tanúskodik, hogy 1530 körül a reformáció 
általános méreteket öltött a katolikus lakosság soraiban.

az említett, 1532-ből való levél alapján úgy véljük, hogy az illető tu-
dós nem szász vagy magyar, hanem inkább a krakkói egyetemen tanult 
román anyanyelvű humanista, aki már a levél kelte előtt is kapcsolatban 
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állhatott Luther Mártonnal vagy annak munkatársaival. Ismeretes, hogy 
a krakkói egyetemet a 15–16. század folyamán gyakran látogatták a mold-
vai diákok.16

Jóllehet az előbbi feltevés valószínűnek látszik, mégis magyarázatot 
kíván, hogy miért szól a tudósítás a lengyel bibliafordítás tervéről. Moldvá-
ban ugyanis gyakorlatilag a román, a német vagy magyar bibliafordításra 
lett volna szükség. e háromnyelvű fordítás tervezésének színhelyét ennél-
fogva Krakkóba vagy Wittenbergbe kell tennünk, vagy olyan más helyek-
re, ahol német és lengyel egyházszervező reformátorok társasága missziói 
feladatának tartotta, hogy a reformációi igehirdetés érdekében előmozdít-
sák mind a román, mind a lengyel nyelvű újszövetségi iratok kiadását.17 a 
reformáció első évtizedeiben csupán a római katolikus egyház kereteiben 
élő hívekre gondoltak, mert a reformáció indítóokait általánosságban az 
ortodox egyházon kívül kell keresni. Luther meggyőző érvként említette 
az ortodoxokat, amikor a keleti kereszténységre hivatkozva sorakoztatta 
fel az igaz egyház létező ismertetőjeleit a középkori katolikus egyház el-
lenében.18 Messzebbmenő következtetéssel élve, a moldvai román tudós 
fellépése már ekkor alkalmul szolgálhatott a nyugati lutheránus teológu-
soknak a konstantinápolyi görög patriárkátus és a keleti egyház iránti is-
mételt érdeklődésére.

a tervezett háromnyelvű kiadás megvalósulásáról nincsenek ada-
taink. Tény az, hogy 1551–1553 között nagyszebenben megjelent az első 
nyomtatott román nyelvű bibliafordítás, amelynek alapjául a Luther-féle 
német fordítás szolgált.19 a lengyel bibliakiadásról tudjuk, hogy a szebenivel 
egyidőtájt, 1551-ben kezdődött el Máté evangéliumának kinyomtatásával, 
és a következő évben Johannes seklucyan munkássága nyomán elkészült 
a teljes Újszövetség kiadása.20 Összefoglalásképpen al. rosetti az 1532-es 
levél alapján leszögezi, hogy nem egy, hanem több olyan központ létezett, 
ahol a reformáció közvetve a román nemzeti nyelv fejlődését is szolgálta.21 
ez a levél pedig a legelső írásos bizonyíték a moldvai reformáció kibonta-
kozásáról. Hasonlóképpen innen számítjuk a moldvai és a lengyel protes-
tantizmus együttműködési tervének kezdetét.

b) Jan Lusinsky püspököt Heraklides Jakab Despot vajda (dictus 
Basilides seu Basilicus Despota) hívta Moldvába. Két évig tartó uralkodá-
sa alatt (1561–1563) a trónt külföldi segítséggel elfoglaló Despot vajdának 
egyfelől a lengyel és a német protestánsok reformációs érdekeihez kellett 
idomulnia, politikailag pedig a bécsi katolikus udvar nagyhatalmi törek-
véseit fedezte, mivel e két fél közös támogatásával jutott uralomra. a török 
iga alóli felszabadítás tervéhez ugyanakkor nemcsak szövetségesei had-
erejét látta szükségesnek, hanem a román országok egyesítését is.22
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Lăpuşneanu vajda fegyveres legyőzése után (verbia, 1561. novem-
ber 17–18.) diplomáciai munkába kezd, és 1562 márciusában végre a török 
porta is elismeri a moldvai trón uraként.23 a román uralkodók közül leg-
először Despot vajdáról jelent meg latin nyelvű életrajz, amelynek a huma-
nista Johannes sommer az írója.24 ezen hiteles dokumentum mellett szá-
mos okirat, feljegyzés és tanulmány kapcsolódik a nevéhez. nagyravágyó 
ember volt, a görög szigetvilágból indulva, Párizsban kezdi el az egyetem-
járását. Befolyásos barátokat szerez, és kalandos sorsának tükröződése 
nyomon követhető az előkelő származást bizonyítani kívánó névváltoz-
tatásaiban.25 Despot pályafutása számunkra az 1550-es évek elején válik 
érdekessé, amikor – két ifjú lutheránus gróf kíséretében – Melanchtonhoz 
utazik Wittenbergbe. Öt esztendő múlva v. Károly császár szolgálatából 
tér ide vissza, és Melanchton ajánlólevelével Dániába utazik.26 az őt be-
mutató, III. Keresztély dán királyhoz címzett levélben az áll, hogy a Kréta 
szigetén élő Hermodoros Lestarchos iskolájában tanult ifjú (ekkor kb. 35 
éves) rokon a konstantinápolyi pátriárkával, jól ismeri a keresztény taní-
tást és felvette a lutheránus egyház tanát. az új pápáról (Iv. Pál) pedig – 
jártas lévén az asztrológiában is – kedvezőtlen horoszkópot állított össze.27

Északi utazása után Königsberg érintésével (1556. november) uta-
zik Litvániába, és részt vesz a livóniai hadjáratban. Bielski lengyel króni-
kás szerint a Pozwolsk környéki csatározások után, 1557-tel kezdődően 
vetette a szemét Moldvára, főleg miután megismerkedett az alexandru 
Lăpuşneanu által elűzött bojárokkal.28 a lengyel reformátorok körébe való 
bevezetéshez maga a hiteles á Lasco szolgált kulcsszereplőként. Feltéte-
lezzük, hogy Despot már a dán udvarban hallott á Lascóról,29 Melanchton 
és a lutheránus albrecht herceg ismeretségét pedig bizalmi forrásként 
aknázta ki. a száműzetésből 1556 decemberében hazatérő Johannes 
á Lascót az ország reformálásának kiteljesítése foglalkoztatta, és 1557 
márciusában érkezett radziwill litván nagyherceg wilnai udvarába. ott 
latin és lengyel nyelven prédikált abban a kastélyban, amelynek egyide-
jűleg Despot is lakója volt egy hónapig. Baráti körükbe tartozott az erdé-
lyi Bakfark Bálint és annak a később unitáriussá lett sógora, Laurentius 
Kryszkowszki.30 Despot látszólag elfogadja az á Lasco-féle úrvacsoratant, 
és 1557. április 23-án nyájas hangvételű, útegyengető levelet írt albrecht 
hercegnek á Lasco támogatása érdekében. Bőven színezi, hogy á Lasco jó 
véleménnyel van a hercegről és néhai andreas osiander udvari teológus-
ról, akinek á Lasco nem kárhoztatja megigazulás-tanát. á Lasco és Despot 
együtt helytelenítik Melanchton véleményét, aki a római levél kommen-
tárjában visszautasítja osiandert.31

Despot más közvetítést is vállalt, és bemutatásra küldte a herceg-
nek az á Lascótól származó istentiszteleti rendtartási könyvet, a Forma ac 
ratiót. a vivő futár neve Horatio curine, aki titkárként követte urát Mold-



13. A moldvAi reformáció lengyelországi támogAtásA 183

vába, de egy, a Despottal való megkülönbözése miatt el kellett hagynia az 
országot.32

á Lasco meghívására Despot is részt vesz a nemzeti egyház létre-
hozásán munkálkodó prédikátor-teológuscsoport kis-lengyelországi kör-
útján, amelynek tagjai közé tartozott stanislaw Lutomirsky, Jan Boner, 
Francesco Lismanino, stanislaw Budzinsky és Jan Lusinsky. céljuk: a 
lutheri evangélikusok, a kálvinista reformátusok és a cseh-morva test-
vérek közötti uniós egyház megvalósítása. De megalakulóban van már 
az unitárius „ecclesia minor” is, amelynek képviselőivel Despot szintén 
kapcsolatokat ápolt.33 Despot tehát részt vett az á Lasco által irányított 
egységtörekvésű missziói munkában. Lényeges, hogy akkor ismerkedett 
meg Lusinskyval, á Lasco tehetséges tanítványával és barátjával. Despot 
vajdának az uralkodását megelőző sorsa kevésbé ismeretes.

Jan Lusinsky nevéről az 1555. április 25-én tartott pinczowi zsinat 
jegyzőkönyvében maradt fenn az első tudósítás.34 1557. január 18-án a 
Krakkó melletti Iwanowiczébe rendeli lelkészi szolgálatra a református 
szuperintendens, Felix cruciger. svájci küldetése alkalmával 1558 őszén 
Kálvint is felkeresi, aki őt szeretett fiának nevezi. ez alkalommal teremt 
kapcsolatot a zürichi reformátorokkal. az 1559. április 25-én tartott 
pinczowi zsinaton szentelik fel, ahol – amint már említettük – saját ke-
zűleg jegyezte le a fennmaradt vizsgatételeket.35 Maga a felszentelés bi-
zonyára Iwanowiczében történt, mert ugyanez a zsinat határozatban 
mondta ki, hogy a lelkészeket abban a gyülekezetben kell ordinálni, ahol 
szolgálnak.36

Jóllehet a kálvini reformáció főleg Kis-Lengyelországban terjedt el, 
ugyanitt 1560-ig az unitárizmusnak már jelentős tábora volt, és tudunk 
Lusinskynak az unitáriusokkal való közvetlen érintkezéséről. Példá-
ul Morvaországba Lelio sozinitól küldött levelet a cseh-morva testvérek 
szeniorának,37 továbbá részt vesz a stancaróval küzdő zsinatokon.

á Lasco halála után a május 28-i wlodislawi zsinat fontos megbíza-
tásban részesíti, amikor annak a háromtagú bizottságnak a tagjává neve-
zi ki, amely a cseh-morva testvérekkel kötött egyezség felújítását hivatott 
ápolni. azt, hogy Jan Lusinsky már 1561-ben követte volna Despot vajdát 
Moldvába, nem tudjuk igazolni, de 1562 tavaszától már ott találjuk.38

az ország belső életének megszervezésekor Despot vajda újszerű 
megoldásokat keresett. Udvarában számos külföldit alkalmazott, és a bo-
járok hatalmának korlátozásával a központi kormányzást vezette be.39 
Idővel az is kitűnt, hogy hiába koronáztatta meg magát a metropolitával, 
vagy hiába sietett elsőként megcsókolni az evangéliumos könyvet a püs-
pöki templomban, mert később teljesen elhagyta az ortodox istentisztele-
teken való részvételt, és a lutheránusokhoz pártolt.40
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Kulturális reformjait illetően a legnagyobb eredményt a suceavai 
udvari könyvtár felállításával és a cotnari-i latin iskola létrehozásával 
érte el, amelynek ő fedezte a költségeit, és így ingyenes oktatásban ré-
szesültek az ifjak, akik nemzetre és vallásra való tekintet nélkül iratkoz-
hattak be.41 a nyugati mintára szervezett iskola vezetésével az elba menti 
Pirnából származó Johannes sommert bízta meg, aki jól verselt görög, la-
tin és német nyelven.42 sommer és a vele barátságot kötő Lusinsky 1562 
elején érkezhetett Moldvába. Utóbbiról az első feljegyzés Belsius császári 
küldött beszámolójában található 1562. április 13-án, mint aki „episcopus 
nationis saxonicae et Hungaricae”. Jan Lusinsky 1563 májusában halt 
meg, amikor Despot vajda társaságában országos vizitáción vett részt. egy 
Iaşi-beli templomban temették el. nemesi származású feleségének a halá-
la a Despot vajda elleni lázadás idejére esik: 1563. augusztus 19.43

amikor Lusinsky és a felesége az országba érkezett, a moldvaiak el-
csodálkoztak, mert még sohasem láttak nős püspököt. Lakóhelyük szin-
tén cotnari-ban volt, ahol n. Iorga a XX. század elején feljegyezte, hogy a 
helybeliek „püspök dombjának”, azaz „dealul piscupului”-nak nevezték az 
egyik szőlőhegyet, és még látta annak a hatalmas gótikus templomnak a 
köveit, amely szerinte a legnagyobb lehetett az összes között, amelyeket 
valaha is látott. Lusinskynak az volt a feladata, hogy renováltassa a romos 
templomokat és a lelkeket a hitre oktassa: „et animos in fide confirmat”.44 

sommer a Iv. elégiában Lusinsky tevékenységét az Illés prófétáéhoz 
hasonlította. Megfeddi a vajdát, amiért részt vett a víz megszentelésekor 
tartott ünnepségen, és a babonaságot a szív bűnének tartotta.45 egy 1562. 
június 7-én keltezett levél azt mondja el, hogy a püspökségéhez tartozó 
templomokban rendszeresen prédikáltak és úrvacsorát osztottak.46 1563 
tavaszán pedig az a hír járt a svájci és lengyelországi református körök-
ben, hogy Despot vajda kívánságára Lusinsky Kálvintól megkérte a genfi 
egyházi rendtartás nyomtatott példányát.47 Lusinsky püspöki kinevezésé-
ről a svájciakat Thretius Kristóf krakkói lelkipásztor értesítette. Huszonöt 
esztendő múlva, amikor a lengyel solikowski érsek jelentést írt rómába 
Montalto kardinálisnak a moldvai reformációról, Lusinskyt ő is püspök-
nek nevezi, de megjegyzi, hogy a protestánsok inkább szuperintendenst 
szoktak mondani.48 arra a kérdésre, hogy Jan Lusinskyt követték-e honfi-
társai vagy más nemzetiségű lelkészek, nem válaszolhatunk kimerítően. 
egyszer, 1562 januárjában stanislav Lutomirsky érkezik veszélyes téli uta-
zás közepette. vaslui-ból ír albrecht hercegnek Königsbergbe: közli, hogy 
küldetésében eljárt, és figyelmeztette Despot vajdát, hogy tartózkodjon 
egy kétes kimenetelű törökellenes háborútól.49 Moldvába jött a szintén 
Despot vajda által felkarolt cyprian Bazylik, aki sieradzból származott. 
Despot bukása után radziwill herceg udvarába húzódik, és mindvégig re-
formátus maradt.50 Despot egyik életrajzírója, antonio Maria Gratiani sze-
rint a „vilnói istentelenség” is megjelent az országban. ennek kapcsán töb-
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ben úgy vélték – így ernst Benz is –, hogy a Moldvába készülő Francesco 
Lismanino csakugyan megérkezett, mivel Gratiani többször is emlegeti.51 
Ma már tudjuk, hogy Lismanino végül is lemondta a tervezett moldvai út-
ját. Hasonlóképpen szó volt caspar Peucer, Justus Jónás, Joachim rheticus 
és Hermodoros Lestarchos meghívásáról egy felállítandó akadémia érde-
kében, de ezek a látogatások is elmaradtak. a Biblia kinyomtatására érke-
zett az országba Wolfgang schreiber felszerelésével együtt, de kedvezőtlen 
politikai magatartása miatt sikertelenné vált a működése, s Despot vajda 
átadta a törököknek.52

valószínű, hogy az Ungnad János szolgálatában álló schreibert a 
szerb Demetrios szerzetes irányította Moldvába. amikor Despot 1558-ban 
Brassóba menekült, ott Demetriost testvérként adoptálta, amit mitológiai 
eredetű családfájának kinyomtatása igazol. ettől kezdve útjaik egybefo-
nódnak. Demetrios 1561-ben fejezte be Jakob andrea kátéjának szláv for-
dítását; Despot uralkodásának idején pedig diplomáciai feladatokat bo-
nyolított le. Ő ápolta a kapcsolatokat a konstantinápolyi pátriárkátussal, 
ahol évekkel azelőtt írnoki szolgálatban állott.53 általa kéreti 1562 kará-
csonya után Despot vajda Johannes zygomalas pátriárkátusi titkárt, hogy 
őt úgy ajánlja be második Jozafát pátriárkának, mint isteni elhivatottságú 
uralkodót. a törököktől való hírszerzésre pedig zygomalas szövetségét ke-
resték. sommer Demetrioshoz írja a nagyon szép vI. elégiát.54

Despot vajda halálával (1563. november 9.) a moldvai protestantiz-
mus nem enyészett el, de alexandru Lăpuşneanu új trónfoglalásával a 
lengyel irányítás megszűnt. s ahogy erősödött a rekatolizáció, az Petru 
Şchiopul alatt Moldvában már annyira éreztette hatását, hogy a lengyel 
jezsuiták erőszakos térítései ellenében edward Barton portai angol nagy-
követ kénytelen védelmezni a protestánsokat. emiatt 1594-ben a lembergi 
érsek azt mondja az angol Wilcoxról, hogy a kálvinistákat a görögkeleti or-
todox egyházzal akarja egyesíteni.55 Bernardo Quirini atya ez idejű vizitá-
ciójának kimutatása 10 704 lélekről számol be, amelyből indirekt módon 
arra következtetünk, hogy a háborúk pusztításai után legalább ez a lé-
lekszám volt az alapja a moldvai protestantizmus rétegének.56 a felekezeti 
megoszlásra tekintve az 1561–1563-as periódusban, megemlítjük Theodor 
Wotschke véleményét, aki észrevette, hogy Jan Lusinsky és Despot vajda 
reformátori terveit egyforma buzgósággal figyelték Königsberg, Witten-
berg, zürich, Genf, Krakkó és vilno városaiban.57 Despot udvari orvosa, a 
görög Dionisius úgy beszélte el a. M. Gratianinak, hogy a suceavai ostrom 
alatt Despot vajda tanúk előtt tagadta és átkozta meg az új „szektákat”.58 
Ha ez hitelt érdemel és a „szekták” kifejezés nem önkényesen származik 
Gratiani tollából, úgy valóban a protestantizmus több irányzatának je-
lenlétére gondolhatunk. ettől függetlenül szentmártoni Kálmán helyesen 
állapította meg, hogy nemcsak Despot vajda személyes hite kérdéses, ha-
nem külső vallásossága, hitvallása sem válaszolható meg az alapos bizo-
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nyítékok hiányában.59 De az már kitűnik, hogy hatalmi céljait mindig az 
egyházak érdeke és hitvallása elé helyezte.

Jan Lusinsky felekezeti hovatartozására nézve sincs perdöntő bizo-
nyítékunk moldvai püspöksége idejéből. Johannes sommerről köztudomá-
sú, hogy unitárius teológusként halt meg Kolozsváron 1574-ben. sommer 
1567-ig a brassói lutheránus iskola rektora, a 15 elégiát ekkor már befejez-
te, de egy szóval sem tesz különösebb említést Lusinsky hitágazatára néz-
ve. Iorga, szentmártoni és Papacostea szerint Lusinsky unitárius volt.60 
Petru lutheránusnak tartja, Bîrsănescu pedig kálvinista papnak tekinti.61 
véleményünk szerint Jan Lusinsky református volt, és levelezése alapján 
mindvégig kapcsolatban állott a svájci reformátusokkal.

amikor Jan Lusinsky 1563 tavaszán Despot kíséretében vizitáci-
ót tartott az országban, Galac városában hirtelen meghalt, és a korabeli 
történetírók úgy sejtik, hogy mérgezés következtében hunyt el.2 Felesége 
a iaşi-i templomban temettette el. Halála után a következő moldvai pro-
testáns püspök a valószínűleg szász származású otth Jakab, aki Petru 
Şchiopu idejében végzi szolgálatát Baia városában.

Despot bukása után Lusinsky feleségét felakasztották,63 a suceavai 
udvari könyvtár megsemmisült, a Bákóban épülő protestáns templom 
épületét lerombolták. Despot bukásával a moldvai reformáció súlyos csa-
pást szenvedett, de a német nyelvű lakosok között a lutheri, a magyarok 
között a kálvini irány még száz év múlva is tovább élt.
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14.  
eGY FeJezeT az á Lasco-

KUTaTás TÖrTÉneTI 
áTTeKInTÉsÉrŐL

KUYPER ÁBRAHÁM FORRÁSFELTÁRÓ  
EGYHÁZTÖRTÉNETI MUNKÁSSÁGA

Johannes á Lasco életművének feltárását a 19. század közepén, gya-
korlati szükségből, a holland református egyház (nederlandse Hervormde 
Kerk) kezdeményezte.1 a holland református egyházban a történelmi ta-
lajra támaszkodó teológiai irányzatok egyre inkább szembekerültek egy-
mással a múlt század derekán.

a leideni teológusok J. H. scholten professzor köré csoportosulva a 
hangsúlyt a „reformátori” alapvetésre helyezték, vagyis a „gereformeerd” 
jelleget tartották fontosnak az egyházban. Három fogalomkörben keresték 
a református egyházat meghatározó tényezőket: kutatásuk a reformáció 
szükségességére, tanítására és lelkületére összpontosult.

a groningeni teológusok Hofstede de Groot professzor vezetésével a 
„holland elemre” mutattak rá és „a valódi holland istentiszteleti alapel-
vekhez” való visszatérést tartották megújító erejűnek. Mindenekelőtt az 
újszövetségi teológiát, a nép gyakorlati tanítását, a közös élet testvéreinek 
példamutató életvitelét és a Johannes á Lasco idejéből származó régi hol-
land liturgia bevezetését ajánlották.

Leiden kijelentette, hogy ők Kálvin irányában fognak haladni, 
Groningen pedig á Lascóra hivatkozott, mert őt tartották az eredeti hol-
land reformáció vezetőjének. ennek a teológiai vitának a jegyében tűz-
tek ki egy pályamunkát 1859-ben Groningenben a teológiai fakultáson, 
amelynek a következő volt a címe: „Kálvin és Johannes á Lasco egyházról 
szóló nézetének az összehasonlítása. a reformáció története és mindket-
tőjük szellemisége alapján kell kifejteni, hogyan keletkeztek a nézeteik. Fel 
kell tárni az egyéb tanaik közötti összefüggéseket; végül az evangélium 
mértékével ítélni meg a véleményeket”.2

Matthijs de vries bölcsész, groningeni tanár, Kuyper atyai barátja, 
arra biztatta a tehetséges teológust, hogy fogjon hozzá a pályamunka 
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megírásához. a legelső és bénítólag ható akadály az volt, hogy Kuyper alig 
lelt egy-két á Lasco-műre, és az addig megjelent á Lasco-tanulmányokat 
is, joggal, elégtelennek találta. ekkor de vries azt tanácsolta, hogy nézze 
át idős édesapja könyvtárát. Haarlem városában a tudós lelkész lakásán 
valóságos kincset érő á Lasco-gyűjteményt talált. De vries doopsgeziend 
(mennonitákból kivált irányzat) lelkész atyjának gazdag egyháztörténeti 
könyvtára páratlan lehetőséget biztosított a pályamunka megírásához, és 
Kuyper később Isten ujját látta ennek a 22 művet tartalmazó lelőhelynek a 
megtalálásában. az egyetem aranyéremmel jutalmazta a különben egyet-
lenként benyújtott pályaművet.3 ebben a dolgozatban Kupyer nem Kálvin, 
hanem á Lasco tanítását és egyházi rendtartását tartotta jelentősebbnek, 
és számos helyen bírálta Kálvint. akkor még senki sem gondolta, hogy fél 
évszázad múltán s. van Houten őt nevezi majd Kálvin megtestesítőjének.4

Kuyper később a groningeni egyetem szenátusától engedélyt kért a 
pályamunka doktori dolgozattá való átdolgozásához, és meg is kapta a jó-
váhagyást. Doktorálására 1862. szeptember 22-én került sor. ez a latinul 
írott disszertáció5 még ma sincs lefordítva holland nyelvre. Dolgozatában 
megkísérelte Kálvin és Johannes á Lasco egyháztanának az összehason-
lítását, amelynek rendjén a következő metódust alkalmazta: leírta Kálvin 
tanítását az egyházról, s azután ugyanerről á Lasco kifejtését; végül ösz-
szehasonlította a két felfogást, kiemelve a megegyező és az eltérő tételeket.

Mindkettőjüknél közös, hogy a patrisztika irodalmából merítenek 
a világ teremtésének magyarázásakor. Mindkettőnek az a véleménye, 
hogy Isten az egyház alapítója. Mindketten azt mondják, hogy az egyház a 
Krisztus eljövetelével megújult, és hogy bizonyos változáson ment keresz-
tül.6 a történelem mindkettőjük számára egy, az Isten és az antikrisztus 
közötti soha meg nem szűnő harc.

Kettőjük tanítása között különbséget is találunk, de ezeknek egyike 
sem kizárólagos természetű. Kálvin az egyházat szinte csak az Istennel 
való kapcsolatában szemlélte, az emberi részvétel módjának majdnem tel-
jes kihagyásával. á Lascónak ezzel szemben az volt a véleménye, hogy az 
egyház elsősorban az emberre nézve adatott.7

Teológusként Kálvin úgy tekintette a szentírást, mint egy nagyon 
értékes kincset, amely isteni üzenetet és misztériumokat tartalmaz. szá-
mára az Írás a mennyei utat jelző törvények és dekrétumok gyűjteménye, 
amelyeket a Legfőbb Úr szentelt meg örök időkre nézve. ami á Lascót illeti, 
ő talán Kálvinnál jobban fejtette ki azt, hogy a bűntől való szabadulás bol-
dog üzenetét, az evangéliumot a másik testamentum fölött kell szemlélni, 
mert a törvényes princípium eltörültetett.8

Kálvin azt mondta, hogy Isten az ő szabad akaratának megfelelően 
már az örökkévalóság kezdetén eldöntötte, hogy ki nyeri el a mennyei bol-
dogságot, és hogy ki lesz az örök kárhozat alá vetve. á Lasco ezzel szemben 
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úgy tekintette Istent az emberek atyjának, hogy Isten az őfelette való nagy 
szeretetében az emberiségnek a legjobbat szándékozta adni.9

Kálvin azt állította, hogy az egyháznak kettős tagozódása van, amelyek 
közül csak az egyiket lehet kimondottan Isten házának nevezni. ez képezi a 
kiválasztottak testületét. az egyháznak nevezett másik alakzatban a hami-
sak össze vannak keverve az elvetettekkel. De ez egy olyan intézmény, amely-
ben Isten az ő kegyelmét kínálja az embereknek. á Lasco inkább azt tartotta 
szem előtt, hogy az egyház az Isten gyermekeinek testvéri közössége.10

Kálvin különösképpen kedvelte az egyháznak az anya képében való 
ábrázolását. Úgy, mint olyan anyát, aki minket szül és táplál, bennünket 
a kebelén hordoz, éltet. az egyház Isten lakása. az egyház az élet iskolá-
ja, amelyben Isten az ő kiválasztottaitól azt akarja, hogy mindenkor egy-
begyűljenek az isteni tanítás megértésére. á Lasco főleg úgy ábrázolja az 
egyházat, mint Krisztus testét, mint azoknak a közösségét, akik egy na-
gyon keskeny úton járnak Krisztussal. Krisztus által gyűjtetnek egybe, és ő 
táplálja az egyház tagjait. á Lasco többször is úgy mutatja be az egyházat, 
mint a Krisztus tanúját. az egyház azoknak a közössége, akik a mi Urunk-
nak, az Úr Jézus Krisztusnak akarnak kitartó tanúi lenni.11

az egyház intézményének fundamentuma Kálvin szerint az a tan, 
vagyis isteni tanítás, amelyet Isten a szentírásban jelentett ki. ebből az kö-
vetkezik, hogy az a kötelék, amely az egyház tagjait egy testté fogja össze, 
nem más, mint a tanban hangsúlyozott hit. á Lasco azt mondja, hogy az 
egyháznak Krisztusban való egybegyűjtését úgy kell felfogni, mint a vele 
való együttélésnek a következményét, amely valóságos köteléket képez. 
Lelkével egyesíti és fűzi őket egy egésszé és vonja őket a maga szentségébe.12

Kálvinnak az a véleménye, hogy Isten az egyházat elsősorban az ő 
nagyobb dicsőségére teremtette. És miután csakis a kiválasztottak töltet-
nek be örök dicsőséggel, ezért ők teljes bátorsággal és minden nyomorú-
ságtól szabadon nyerhetik el hitben és alázatban az isteni misztériumo-
kat. á Lasco inkább azt a célt állította az egyház elé, hogy a hívek halálos 
ágyukig, szemük lehunyásának pillanatáig igyekezzenek egyre valódibb 
egységre jutni Krisztus Urunkkal. ez a folyamat addig tart, amíg az egyház 
tagjai Istenhez visszatérve és elnyerve az örök üdvösséget, egy belső szere-
tetkötelékben olvadnak egybe Krisztussal.13

Kálvin azt tanította, hogy az egyház külsőleg akkor tekinthető fel-
állítottnak, hogyha az igehirdetés szolgálata és a sákramentumok kiszol-
gálása az előírt módon rendeltetett el, és aszerint is adminisztrálják. á 
Lasco is elismeri ezeket az ismertetőjegyeket, de mégis elutasítja annak az 
egyháznak a fennállási jogát, amelyből hiányzik a fegyelem.14 enélkül az 
egyház nem lehet az üdvösség letéteményese és munkálója.

Bár Kálvinnál az egyház szent, mégsem jut el a teljes szentségre. 
Ugyanis az utolsó ítéletig az elvetettek és a kiválasztottak össze vannak 
keverve az egyházban. ezzel ellentétben az á Lasco-féle egyházkép még 
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nem szent, de hála a fegyelemhez való kitartó hozzáilleszkedésnek, egy-
szer csak eljutnak a szentségre.15

Kálvin egyházmodellje mentes a tévelygéstől, szinte alig áll fenn a 
veszélye annak, hogy eleshetik. á Lasco mindig tekintettel van az egyház 
megrajzolásakor az ember gyarlóságára és esendőségére.16

Kálvin kijelentette, hogy az egyházon kívül sehol sem lehet üdvösség-
re találni. á Lasco azonban azokra is tekintettel volt, akik az egyház öléből 
kitaszíttattak. Őket sem lehet megfosztani az örök élet reménységétől.17

Kálvin egyháza maga előtt hordja, vagyis anticipálja a katolicitást. 
á Lasco egyháza ezzel ellentétben természetéből kifolyólag katolikus vagy 
világegyház. az egyház mindig a teljes emberiség számára rendeltetett.18

Kálvin egyháza egy tanító vagy dogmatikus intézmény. á Lasco egy-
házát inkább egy erkölcsi közösségnek lehetne tartani.

Kálvin egyháza egy olyan közösség, amely az isteni tanítás és a 
hitvallás által lett egy testté. ennek a közösségnek a célja is egy. Kálvin 
szerint Isten egy világosan érthető kijelentést adott a szentírásban. ezen 
kívül senki még a legcsekélyebb részecskéjét sem tudja felfedezni az igaz 
és tiszta tannak. amikor a szentírás magyarázatában valóban az egész-
séges tant akarjuk megvitatni, akkor Isten elpecsételi a mi szíveinket az 
ő akaratának a bizonyosságával. egyedül csak a kiválasztottak osztoznak 
ebben az ajándékban. ezáltal bizonyosak lehetnek afelől, hogy ők helyes 
módon birtokolják a legyőzhetetlen igazságot. eltekintve attól, hogy az 
egyház hatalma szükségszerűen az egyház határainál ér véget, Kálvin a 
külső hatalmasságokat arra kötelezte, hogy ők a törvény alapján a reájuk 
bízott szablyával irtsák ki az eretnekséget. az egyház a hatalom kulcsaival 
is rendelkezik. ezt alkalmazva, az egyházfegyelem különböző fokozatain 
keresztül az egyház a reá bízott tant köteles megvédeni a profanációtól. 
ahol pedig az ügy megköveteli, olyan esetben, amikor a szív keménysége 
miatt az emberekre nem lehet hatni, vagyis amikor teljesen mellőzik a hit 
szabályainak a betartását, akkor a felsőbbségnek készen kell állnia, hogy 
isteni rendeltetésű hatalmából kifolyólag az egyház segítségére siessen. a 
felsőbbségnek az a kötelessége, hogy az ellenkezőket fékezze vagy idomít-
sa. a kárt okozó önfejűeket pedig halálbüntetéssel kell kiszakítania.

eddig tart Kuyper tömör összefoglalása Kálvinnak az egyház és a fel-
sőbbség viszonyáról szóló nézetéről.19

ezen a ponton feltűnő á Lasco véleményének jelentősen eltérő vol-
ta. azt mondja, hogy azért, hogy kötelességünkben ne legyünk restek, Is-
ten az egyház tagjainak megparancsolta, hogy az egyházi fegyelemmel 
való élés által egymást minden oldalról arra ösztönözzük, hogy hagyjuk 
abba a kátyús utakon való botorkálást, és ne próbálkozzunk a járatlan 
utakon való járással. vannak ugyan megátalkodott gonoszok, akik egy 
ilyen könnyű orvossággal nem akarnak meggyógyulni. ezeket az egyházi 
tanácsnak kell átadni az egyházi rendtartás előírásai szerint. Hogyha az 
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úrvacsorától való eltiltás sem segít, akkor ki kell őket tiltani a gyüleke-
zetből. egyértelmű, hogy á Lasco az államnak nem engedett beleszólást 
a szentségek körüli dolgokba, főleg azért, hogy megvédje az egyház sza-
badságát.20 azt elfogadta, hogy az állam biztosítsa az egyházat oltalmazó 
szükséges eszközöket. azt is elvárta a felsőbbségtől, hogy az istentiszteleti 
ügyekben tisztes viselkedést tanúsítson. Mindent beleértve, azt kívánta, 
hogy a vallás dolgát az állam bízza az egyházra.21

Kuyper ábrahám doktori dolgozatának egyes, általa megfogalma-
zott eredményeit azért ismertettük részletesebben, mert máig is ez az 
egyetlen olyan mű, amely Kálvin és Johannes á Lasco egyházról szóló ta-
nításának érdembeli összehasonlítására vállalkozott.

a Kuyper-kutatók többször is rámutattak arra, hogy ennek a disz-
szertációnak egy enyhén Kálvin-ellenes éle van, és nagyrészt a leideni 
scholten professzor véleményével áll egy vonalban.22

ennél azonban sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége van ennek az 
egykori disszertációnak. Öt év múlva azt írja egy Groen van Prinstererhez 
intézett levelében, hogy hűséges Mennyei atyja a pályamű és a disszertá-
ció anyaga által vonta ki őt abból a neológiából, amelybe már szinte be-
lesüllyedt. Kálvin és á Lasco társasága rávezette őt a rendszeres teológiai 
megbecsülésre, és mélységesen restellte, hogy Leidenben evődtek az orto-
dox dogmatikával. Lépésről lépésre vette észre, hogy ő maga is az ortodox 
gondolkodás híve lett.23

Bizonyára ez a lelkület és a felhalmozódott ismeretanyag, valamint 
Johannes á Lasco életművének feltárási igénye késztette arra, hogy 1866-
ban két vaskos kötetben megjelentesse Johannes á Lasco műveit.24 a két 
kötetet nem követte a címben megígért harmadik, vagyis á Lasco életrajza. 
Jegyzetben maradt,25 holott nagy szükséget pótolt volna a megjelentetése. 
a megjelent mű Praefatiója egy 121 oldalas kritikai tanulmány, amelyet á 
Lasco műveinek időrendbeli felsorolása követ.

az első rész az Opuscula dogmaticát tartalmazza, a második rész az 
Opuscula liturgica et simbolicát, az Epistolae képezi a harmadik részt, ame-
lyet az Epistolarum conspectusszal egészített ki. az anyag összegyűjtésé-
nek története felér egy regénnyel. De az eredmény is olyan monumentális, 
amelyet azóta sem haladott felül senki az á Lasco-kutatás területén.

Kuyper évekig tartó, á Lascóval foglalkozó tanulmánysorozata 
nagyban hozzájárul a hollandiai gereformeerde kerk, a szigorú református 
egyház teológiai alapvetésének kialakításához.

egyháztörténészként Kuyper még egy jelentős művet adott ki a 
Johannes a Lascóval való foglalkozás gyümölcseként, éspedig az angliá-
ba menekült holland gyülekezetek egyháztanácsainak gyűléseiről felvett 
jegyzőkönyveket.26

Kuyper a jövendő á Lasco-kutatás számára egy testamentumszerű 
előszót hagyott hátra a kéziratban maradt á Lasco-biográfia 183. oldal-
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számú vázlatában; újabb á Lasco-kiadványok felfedezését reméli; átfogó 
történeti keretekbe való beágyazást ajánl, és azt tanácsolja, hogy a ter-
méketlen olvasmányok tömkelegétől el kell különíteni azokat a komoly 
másodlagos forrásokat, amelyek igen fontosak a Johannes á Lasco környe-
zetének és teológiai hatásának megvilágításához.27

a „Lasciana”, vagyis a Johannes á Lasco életművének további alapos 
kutatása időhiány és Kuyper betegsége miatt abbamaradt. amennyiben 
Kuyper továbbra is az egyháztörténet elkötelezett kutatójaként tevékeny-
kedik, az utókor véleménye szerint ma ő lenne a hollandiai egyháztörté-
net-írás egyik kiválósága.

Kuyper személyesen Isten ujját Beesd egyházközségben, első gyü-
lekezetében egy asszony figyelmeztető kálvinista intésében ismerte fel 
először. Másodszor pedig a Lasciana jelentette számára Isten „megkereső 
szeretetét”.28 az egyházszervezés művéhez nélkülözhetetlen felelőssége és 
teológusi önbizalma akkor erősödött meg, amikor rájött, hogy az igazság-
gal szembesült a Lasciana anyagának feltárásakor, ami kimondhatatlanul 
több, mint a dogmatikai tételek formális tárgyalása.29

a továbbiakban nem áll szándékunkban bemutatni a Kuyper utáni 
hollandiai á Lasco-tanulmányok sorozatát. Gyakorlatilag a holland refor-
mátus egyházak 20. századi liturgiáiban találkozunk a Johannes á Lasco 
által kidolgozott istentiszteleti rendtartás bizonyos elemeivel.30 a refor-
máció tanításának történetét kutatók számára az így hozzáférhetővé vált 
anyag nagyban hozzájárult az egyházszervezeti fejlődés megértéséhez és 
az eredetek tisztázásához.31

Kuypernek, mint a holland gereformeerde kerk egyik alapító teoló-
gusának az egyházról szóló tanítását Kálvin mellett mélyen befolyásolta 
Johannes á Lasco teológiája. az ő nyomán mutat rá arra, hogy a refor-
máció tulajdonképpeni elve az immanentizmus. az ember az Istennel 
és az emberek egymás között abban a tudatban élnek, hogy bensőséges 
egyesülésben vannak Istennel, aki bennük lakozik. ez Johannes á Lasco 
ecclesiologiájának vezérgondolata, amely nincs így szó szerint kimondva, 
de amelyet Kuypernek lehetetlen lett volna fel nem ismernie.32

a Hollandiában ötven évvel ezelőtt rendkívül sok vitát kiváltó „fel-
tételezett újjászületés” (veronderstelde wedergeboorte) gondolatára is á 
Lasco teológiájából meríthette Kuyper az inspirációt – jegyezte meg egy 
pár évvel ezelőtt T.d. Bouma.33 Hollandiában szinte évente olvashatunk 
olyan írásokat, amelyek még mindig új adatokkal szolgálnak á Lasco mun-
kásságát illetően. eddig megjelent hollandiai á Lasco-bibliográfiák napja-
inkra már részben elavultak.34

Kuyper munkásságának egyháztörténeti jelentőségét így méltatja 
az á Lascóról avatottan író és valójában a Kuyper feltáró munkáját foly-
tató Hermann Dalton: „eine klassische arbeit”, „ein Werk holländischer 
Gelehrsamkeit von altem schrott und Korn.”35
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Bouwmeester szerint Kuyper felmutatta, hogy Johannes á Lasco az 
európai reformáció történetében Bullinger, Martyr, capito és Bucer neve 
mellett kell hogy helyet kapjon a kiváló teológiai és egyházszervező mun-
kássága alapján.36
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Kegyelmes Istenünk gondviselése által született meg ez a doktori 
dolgozat.

a disszertáció témáját 1970 őszén választottam, a doktorképző tan-
folyamot Juhász István professzor úr vezetésével végeztem el 1973-ban. 
Közben a Bukaresti ortodox Teológián is tanultam két évet. az amsterda-
mi vrije Universiteit ösztöndíjasaként három tanulmányi félév leforgása 
alatt (1980–1981) főleg ennek a könyvnek az írásához szükséges anyag 
gyűjtésével foglalkoztam. Hollandiai peregrinációm idején is jeles pro-
fesszorok irányítottak a kutatásban, úgymint Uhlrich Gäbler, cornelis 
augustijn és G. H. M. Posthumus Meyjes.

Hazatérésünkkor (1981 júniusa) a román határon lefoglalták a köny-
veimet és a kézirataimat, de öt hónap múltán java részét visszaadták. a 
később elkobzott reformációtörténeti anyagom nagyobb hányadát – re-
ménység szerint – még mindig Temesváron őrzik. Hét évvel ezelőtt ebből a 
szállítmányból csak egy doboznyit tudtam visszaszerezni.

a „csauseszkánus” romániából való elmenekülésünk napjától 
(1983. szeptember 10.) a tervezett disszertáció anyagát a szüleim egy 
kerti fészerben, azután pedig a nagysármási református parókia padlá-
sán tárolták. (a dolgozatomból elkészült három nyomdakész fejezet 1983 
és 1984 folyamán jelent volna meg a kolozsvári Református Szemlében. 
Távozásunk hírére a hatóság bezúzatta a betördelt folyóiratszámot.) Ké-
sőbb, 1987 nyarától Ferencz László lelkipásztor rejtegette a kéziratokat a 
nyárszói nyárikonyhában, majd Monok István szegedi irodalomtörténész, 
alföldi László főkonzul és Beke György író összefogásával a másfél má-
zsányi irat Kolozsvárra került. a kihozatalt megakadályozta a kolozsvári 
magyar főkonzulátus felszámolása. végül 1990 januárjának második he-
tében sipos Gábortól vettem át a zsákokba csomagolt maradékot, amelyet 
ő tiszteletre méltó bátorsággal őrzött az erdélyi református egyházkerület 
Farkas utcai levéltárában.

a Holland Történelmi református egyház szolgálattevőjeként 1984 
folyamán ismét hozzáláttam a Johannes á Lasco életéről és munkásságá-
ról szóló adatok gyűjtéséhez. Életünk hollandiai újrakezdéséhez emberileg 
nélkülözhetetlen volt Hebe Kohlbrugge, G. Henk v. d. Graaf és Hans v. d. 
Horst lelkipásztorok, valamint rokonságom, a Mostert család önzetlen tá-
mogatása.



visszAtekintés 213

Hosszan tartó betegségből való felépülésem után beiratkoztam a 
magyarországi doktorképző tanfolyamra. a feltételeknek eleget téve a bu-
dapesti református Teológiai akadémián nyújtottam be a dolgozatomat, 
és e helyen ismételten köszönetet mondok dr. Ladányi sándor és dr. Kozma 
zsolt professzoroknak, akik idejüket nem kímélve biztatással, tudományos 
szigorral és odafigyeléssel követték e disszertáció írását.

nem tehetem, hogy az eddig megemlített jótevőim mellett ne so-
roljam fel azoknak a nevét, akik könyvészettel, könyvtári és levéltári 
adatokkal, tanáccsal és anyagiakkal támogattak engem a két viharos 
évtizeden keresztül húzódó dolgozatírásban. áldott emlékű dr. zsindely 
endre, dr. Barcza József, dr. Juhász andrás, dr. cseri Gyula és Madas Ist-
ván atyámfiaira gondolok elsőként. Úgyszintén hálás vagyok dr. Hörcsik 
richárd, dr. Tenke sándor és dr. szűcs Ferenc professzoroknak, továbbá 
Bácskai antal, czanik Péter, czövek olivér és Hajdú zoltán lelkészeknek, 
akik 1989 előtt is merték vállalni az emigrációban élő magyar lelkészekkel 
való kapcsolattartást. Következő testvéreim könyvadományai nélkül még 
jelenleg sem tudnám elképzelni az anyaggyűjtést. a teljesség igénye nél-
kül sorolom fel nevüket: dr. Magda v. d. ende, dr. varga Pál, Daniel neeser, 
Jan rusin, dr. Ladányi sándorné Borika, dr. vekov Károly, dr. Juhász Ta-
más, ries nieuwkoop, Klaas és Ida eldering, raduch zsolt, Jan Post Hospers 
és Trijni, Jan struijk és eveline, dr. Markus Meckel és dr. Tőkés István pro-
fesszor úr.

szeretett szüleink, testvéreink, drága feleségem, valamint hat gyer-
mekünk megértő szeretete sokszor átsegített a zsarnokság kerítései körül 
ólálkodó kételkedéssel szemben, azzal, hogy megéri-e a sok időt és küz-
delmet igénylő tanulás a vele járó vesződséget? olyan időket éltünk, ami-
kor szülőföldünkön féltek a teológiai tudománytól, az idegennek számító 
nyelvektől, gyűlölték az anyaszentegyházat, és kiváltképpen gátolták a 
kisebbségekhez tartozók promoválását.

az elmúlt 2009-es Kálvin-évben egyháztörténész barátaim felszólí-
tására kiadásra készítettem elő az á Lascóról szóló disszertációmat. Érve-
lésük szerint annál is inkább szükséges a megjelentetése, mivel 1992 óta 
magyar nyelven nem írtak hasonló tárgyú dolgozatot.

szívesen mondok köszönetet a hollandiai Dr. Juhász István és az 
eXIT alapítványoknak, valamint az sKGo vezetőségének, bízván abban, 
hogy helyesen döntöttek e kiadvány támogatását illetően.

végezetül illik, hogy a Johannes á Lasco által sokszor idézett jelmon-
dat üzenetével foglaljam össze a visszatekintést: „az embernek elméje 
gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását” (Péld 16,9).

Kolozsvár, 2010. Húsvét havában 

Hermán M. János
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MeLLÉKLeTeK

Johannes á Lasco levele Kálvinhoz, 1555. szept. 19-én. Közölve: Corp. Refor-
ma  torum XIII. 72. Dr. Balázs László fordítása a következő oldalon olvasható
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no. 98 corp. reformatorum XIII. 72.
Frankfurt am Main, 1555. szeptember 19.

KáLvInnaK
Legszentségesebb és emellett a legtudósabb férfiúnak, Kálvin Jánosnak, a genfi egyház 

igen éber lelkipásztorának, az Úrban igen nagyra becsült testvérnek.
átadta nekem leveledet az igen kegyes férfiú, a sancto andrás úr, a mi közös testvérünk, 

az igen szentséges férfiú, amelyben egyrészt a mi hányattatásunkról, másrészt az én hazámba 
teendő útról írsz, ha úgy látnám, hogy nekem valami kilátás nyílnék.

ami tehát először is az én hányattatásomat illeti, ezek az én számomra éppenséggel nem 
annyira terhesek (hála legyen azért a mi Urunknak), úgyhogy ezekből én is az én lelkem számára 
nagy vigasztalást fogok nyerni, különösen amikor én úgy látom, hogy azok isteni jótéteményből 
nem lesznek gyümölcsözés nélkül. a kellemes dolgok között, úgy ítélem, egészségem kárával lesz 
és bizony a test is tiltakozni fog ellene; természetesen azt is látom, hogy nem messze vagyok 
a kikötőtől, ahová mi mindnyájan sóhajtozunk. adná az Úr, hogy oda bátran, töretlen lélekkel 
érkezzünk meg mindnyájan az Úr irgalmasságából, amikor neki tetszik.

ami hazámat illeti, veled együtt érzek, de úgy vélem, hogy még nem időszerű a dolog és az 
én fríziai egyházam beleegyezése nélkül – ahová én még le vagyok kötve – semmit nem tehetek. 
Bár ennek jóakarata felől nem kételkedem, ha valami módon úgy látom, hogy a dolog időszerű 
lesz. erről a dologról egyébként írok egyházamnak; nem azért, mivel ezt te mondod; ugyanis ezt 
tanácsolják Bullinger, Martyr és vegerius is. a húsvéti ünnepekre, ha az Úr akarja, valamit kigon-
dolok. Ugyanis akkor tartják talán az országgyűlést. egyébként ugyanis a magam egészsége nem 
bír ki ilyen utakat. Közben azonban magához a királyhoz és az ország jeles előkelőihez is szor-
galmasan írogatgatok, és rövidesen el akarom küldeni a magam sajátos követét is könyvemmel, 
amelyet magának a királynak és az egész országnak is ajánlok, s amelynek egyik példányát neked 
is megküldök. Úgy vélem tehát, hogy ennek a követnek a visszatérését is ki kell várnom. Mert úgy 
látszik, hogy a vallás ügyében most semmit nem akarnak értekezni, sem a király, sem a nemesi 
rendek. s mégsincs akkora egyenetlenség, amint remélem, hogy az ügy előrehaladását gátolná. a 
király nem akar semmit eldönteni, mielőtt azt a pápával tudatja, akitől azt követeli, hogy küldje 
el követeit a következő gyűlésre, amelyen mindenek előtt a vallásról történjék tárgyalás. a neme-
sek azt követelik, hogy a pápa akár elküldi a maga követeit, akár nem küldi el, az igazi vallásról 
tárgyaljanak. Közben azonban a nemesek semmi módon nem feszegetik a dolgot, s maguknak 
akarnak sok szabadságot, amelyet nem tudnak kivinni, és félő, hogy az összes dologból nagy 
zavar fog elkövetkezni. Most ha én odamegyek minden reménykedés nélkül, akkor nekem vagy a 
királyhoz, vagy a nemesi rendhez kell csatlakoznom, hogy egyik pártnak az irigysége nélkül azt 
tehessem, amely végül egyiknek sem okozhatna valami kárt. ezért szívesebben kivárnám, míg 
az én követem vissza nem érkezik. De mert a király gondolkodása felől jót reménylek, ámbár még 
semmihez sem köti le magát, legalább oda menetelemmel semmi botrány nem történik, s ha én 
a nemesi rendhez tartoznék, akkor azok felé valamiféle döntést kell tenni. Én ugyanis így gondo-
lom, hogy nekem a nemesi magamat úgy kell kikapcsolnom, hogy ámbár a király udvari népéhez 
tartozom, így azt minden gyanúsítgatás nélkül megtehessem.

Fogadd el tanácsomat, ami az én hazámra vonatkozik. Mind ezen dolgainkról Téged a 
mi crispusunk fog tudósítani, aki minden dolgot tud. Itt a francia egyházban is voltak zavarok, 
nem tudom, hogy nem valerandus miatt keletkezett-e némelyek gyűlölsége, valójában az ő tevé-
kenysége miatt. Én ugyanis megvallom, hogy benne nem sok kívánatosságot látok, azért mivel 
mindnyájan emberek vagyunk, az ő tette, lelki szolgálatának a hitelessége és az ő nevéről való 
vélemény miatt támadásnak volt kitéve, és pedig nem az egész egyház kára nélkül, éppen ezért 
ennek nagyobb tulajdonságot kell tulajdonítanunk az egész egyház veszedelme miatt (főként eb-
ben az időben), mintha ezek a dolgok egyes emberek dolgai lennének csupán. De mindenek ren-
deződtek, amint ezt crispus úrtól meg fogod tudni. Westphalus írt egy könyvet nagyon mérgesen 
ellened. crispinus úrnak ezt átadtam, hogy továbbítsa hozzád. Ő is el fog beszélni valami ékes 
dolgot. nem olvastam végig Westphalus könyvét az ő gyalázkodása miatt, de akik olvasták, azok 
figyelmeztettek engem, kérjelek meg Téged, hogy ne vonakodj ezt elolvasni. azt mondják, hogy 
Téged magadat támad meg a te saját szavaiddal. Én (őszintén bevallom) mind ez ideig nem jutot-
tam el annak a kis könyvnek az elolvasásáig, ugyanis valóban nem volt rá időm, hogy annyira 
megbecsüljem. Hogy mit tárgyaltam (Melanchton?) Fülöppel, Brenz-zel és vergeriussal, azt mind 
megtudod crispustól. Ugyanis most már nem tudok többet írni időhiány miatt.

Köszöntsd igen nagy szeretettel az összes testvéreket, s magam imádságaitokba ajánlom. 
Hevenyészve (írtam) Frankfurtban, 1555. szeptember 19-én
a te kegyességednek legodaadóbb híve
Lasco János saját kezével.       

     Fordította: Dr. Balázs László
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Johannes á Lasco: Confessio…  
(Emden, 1554). Lelőhelye és jelzete:  
UB VU Amsterdam, Sign.: XC 05812

Een corte  ende clare bekentenisse…
(Emden,1554). Lelőhelye és jelzete:
UB Amsterdam. Sign.: 2008. F.I-3. Eb-
ben a kötetben elsőként közöljük ezt 
az elveszettnek hitt á Lasco-művet
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Brevis et dilucida de sacramentis Ecclesiae Christi tractatio… London, 1552. 
Lelőhelye és jelzete: Stadt Bibliothek Zürich, MM.913. A másolatért 1981-ben 
köszönetet mondtam dr. Zsindely Endre professzor úrnak
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Epistolae tres lectu 
dignissamae,… Basel, 1556. 
Lelőhelye és jelzete: UB Leiden, 
717. G. 11.

Explicationis articulorum…
Leuven, 1555.
Ezt a művet Johannes á Lasco 
küldi Kálvin Jánosnak. Lelőhelye: 
Genfi Egyetemi Könyvtár. Máso-
lat a Daniel Neeser genfi lelkész 
jóvoltából
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A Laski család  címere

Daniel Gerdes művében 
található metszet. Origines 
Ecclesiarum in Belgio 
Reformatarum…Groningae, 
1749, 144. p.

A lengyel  JOHANNES Á LASCO

Száműzött téged zord szívű 
Polonia, Lasco,
Ám a szelíd Frízföld otthonodul 
adatott.
Anglia doktorrá fogadott, majd 
Dánia űz el,
Újra szeretve fogad s végre 
megóv hazád.
       Dr. Szabadi István fordítása
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A Johannes á Lasco széljegy-
zeteivel ellátott Erasmus-féle 
Újszövetség hátsó kötéstáblája.                                                                           
Lelőhelye: The Library of Queens’ 
College, Cambridge.

Eredeti példányról készült máso-
lat. Lelőhelye: Johannes á Lasco 
könyvtár, Emden



ez a könyv az eXIT Kiadó „Teológiai Praxis” sorozatának nyolcadik ki-
adványa. a kiadó fontos gyakorlati teológiai szakkönyvek fordítását és 
kiadását vállalja. a megjelentetésre szánt szakkönyveket egyházi szak-
emberek – ebben az esetben a magyar nyelvterületek szakembereinek 
– véleménye alapján választja ki. Jelen kiadvány az erdélyi teológiai kép-
zést, könyvkiadást és a diákokat támogató Juhász István alapítvány és a 
Gemeenteopbouw oost europa alapítvány (kelet-európai protestáns egy-
házi közösségek lelki növekedését támogató alapítvány) anyagi támogatá-
sával jelent meg.

A TEOLÓGIAI PRAxIS SOROZATBAN EDDIG MEGJELENT KÖNYVEK:

edwin H. FrIeDMan: nemzedékről nemzedékre. családi folyamatok 
egyházi és zsinagógai közösségekben. Kolozsvár, 2008.

Lehel TUnYoGI: The Life and Work of István Kecskeméthy csapó.  
a Hungarian Theologian and Biblical scholar in Transylvania. Kolozsvár, 
2008.

Hanneke MeULIn-KorF – aat van rHIJn: a harmadik – akivel nem szá-
moltak. Kolozsvár, 2009.

Marius van LeeUWen: Ünnepről ünnepre. a keresztyén ünnepek törté-
nete és lényege. Kolozsvár, 2009.
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