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A VI. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő anyaga 

Luther Márton (1483-1546) 

1. Luther ifjúkora és tanulmányai 

 Született 1483. november 10-én a Mansfeld-i grófság területén fekvő Eislebenben. Apja Luther János 

bányász, anyja Lindemann Margit. A mansfeldi iskola elvégzése után Magdeburgba adják tanulni (1497), 

ahol a fiatal Luther megismerkedik a devotio moderna irányzattal. Innen Thüringiába megy, Eisenachba 

(1499) és ott fejezi be az iskoláit. 1501-ben beiratkozik az erfurti egyetem filozófia fakultására, 1505-ben 

elnyeri a magister fokozatot, aminek birtokában előadásokat tarthatott az egyetemen. Ugyanebben az évben 

apja tanácsára beiratkozik a jogi fakultásra. Két váratlan esemény hatására (egyik barátja egy párbajban 

meghal, a másik esemény: egy este hazafelé menet hirtelen viharba kerül, életéért könyörög és megfogadja, 

hogy ha megmenekül, szerzetes lesz) megváltoztatja elhatározását.  1505-ben belép az erfurti ágostonrendi 

szerzetesek kolostorába. Mindkét esemény azt a gondolatot ébresztette benne, hogy a halál bármikor 

bekövetkezhet, ezért az ember egyik legfontosabb feladata az üdvösség keresése kell legyen. 

 Mivel kivételes képességű embernek számított, a noviciátus idejét lerövidítették és 1507-ben pappá 

szentelik. Szerzetesi életének legmeghatározóbb kérdése: hogyan nyerhetek bűnbocsánatot – ezért is 

választotta a kolostori életet. Erre a kérdésre keresve a választ került kapcsoltba Staupitz Jánossal. Ő segítette 

Luthert lelki vívódásainak a feloldásában. Teológus évei alatt, mint filozófiai magister Arisztotelész műveiből 

olvasott fel az egyetemen, majd miután elnyerte a teológiai magister fokozatot Petrus Lombardus műveit 

kommentálta. 1509-ben Wittenbergben folytatta teológiai tanulmányait  

 1510-1511 fordulóján 4 hónapot töltött Rómában. Nagy reménységgel indult erre az útra, lelki 

gyötrelmeinek a megoldását remélte. Róma leromlott állapota, a veszélyessé vált világváros, a római kúria 

képe nem hozta meg Luthernek a nyugodalmat, csalódva tért vissza Németországba. 1512-ben megszerzi a 

teológiai doktori fokozatot.  Staupitz a sok elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni a tanári kötelezettségeinek 

a wittenbergi bibliai tanszéken, ezért Luthert bízza meg a tanári teendők ellátásával. A katedrát Luther 1512-

ben foglalta el.  
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2. 95 tétel-1517. október 31 

2.1 Előzmények 

  A reneszánsz pápák amellett, hogy pártolták a művészetet, katonáskodtak, politizáltak.  Európa egyik 

politikai nagyhatalmának számított a Római udvar, ahol  nagyon sokat költekeztek. Állandó problémájukká 

vált a fizetésképtelenség. Ahhoz, hogy kiadásaikat fedezni tudják minden lehetséges eszközt felhasználtak a 

pénzszerzésre. Ilyen pénzszerző eszközök volta a felmentések, feloldozások, búcsúcédulák árusitása, újabb 

állások létrehozása és kiárusítása. A pápák életmódja alig különbözött a világi főurakétól, a főpapok nagy 

része nem volt felszentelve, főpásztori teendőiket helyettesekkel látták el.  

 VIII. Incze a római udvar és adminisztráció anyagi szükségeinek a fedezése miatt 1484-ben kénytelen 

zálogba adni 100,000 dukátért a tiaráját. VI. Sándor pápa anyagilag valamennyire rendezte a pápai kúriát, de 

az utána következő pápák kiadásai ismét  jóval meghaladták a bevételeket. 1513-ra a hiány hozzávetőlegesen 

125,000 dukátra nőtt.  

 Ez a pénzügyi bizonytalanság nemcsak a pápai udvart érintette, hanem a többi európai főpapot is. 

Albert herceg, egyszerre tölti be a mainzi érseki tisztséget, Magdeburg érseki tisztségét és halberstadti 

püspökség adminisztrátori tisztségét. A tisztséghalmozáshoz Róma jóváhagyására volt szüksége, aki meg is 

engedte Albertnek ezt, egy tetemes összeg fejében. Hogy Albert fedezni tudja kiadásait elvállta a nemrégiben 

kihirdetett búcsú (1514-ben hirdette meg Leó pápa) németországi elintézését. A búcsú kihirdetésével Tetzel 

János kitűnő szónokot és nagy gyakorlattal rendelkező domonkosrendi szerzetest bízta meg. Bölcs Frigyes 

szász választófejedelem megtiltotta Tetzel szászországi működését egyrészt, mert nem nézte jó szemmel a 

Brandenburgi hercegi ház növekvő hatalmát és befolyását, másrészt nem akarta, hogy a szászországi 

lakosság pénzét kivigyék az országból, valamint nagyon büszke volt a wittenbergi Mindenszentek 

székesegyház 17433 darabból álló ereklyegyűjteményére.  Amikor Tetzel egy Wittenberghez közel eső 

városban hirdette a búcsút, Luther megelégelve az ezzel kapcsolatos visszaéléseket, -Vitatkozás a búcsú 

erejéről- címmel, a hagyomány szerint kifüggesztette a wittenbergi várkapura a 95 tételt. 

2.3 A 95 tétel következménye 

Albrecht (Albert) mainzi érsek Luther iratának a hatására és a hirtelen kirobbanó búcsúellenességnek a 

hatására kénytelen betiltani a búcsú árusítását. Luther tételeit Rómába küldte véleményezésre, és a mellékelt 

iratban kérte Luther tanainak eretnekké nyilvánítását, vagyis a bűnvádi eljárást. A wittenbergi és németországi 

ágoston rend előljárói semmiféle elítélendő tanítást nem találtak a 95 tételben. Luther 1518 augusztus 7-én 

kézhez kapja a Rómába való idézést. Bölcs Frigyes választófejedelem, Luther védnöke fenntartással kezelte az 

idézést, és kieszközölte, hogy Luthernek ne kelljen Rómába menni, és ehelyett Augsburgba helyeztette át a 

kihallgatást Cajetan bíboros elé.  A kihallgatásra 1518 októberében kerül sor. A hangsúly a búcsúra esett. 

Cajetan szándéka nem a Luther elítélése volt, hanem az, hogy Luthert jobb belátásra bírja.  Luther egyetlen 



3 

 

esetben volt hajlandó visszavonni a tételeit, ha azokat a Szentírás alapján megcáfolják. Mivel erre nem került 

sor, a beszélgetés eredmény nélkül zárult. Luther a kolloqium végén írásban is rögzítette a beszélgetés 

tartalmát azzal a céllal, hogy a rosszul informált pápát felvilágosítsa a tanait illetően. Október 20-án félve a 

fogságba eséstől megszökik Augsburgból.  

A római Kúria a beszélgetés, kihallgatás eredménytelensége után Luther ártalmatlanná tételét akarta elérni. 

Karl Militz pápai kamarást küldték, hogy kipuhatolja Bölcs Frigyes álláspontját. A találkozás során Militz 

meggyőződött Bölcs Frigyes hajthatatlanságáról. Luther 1519 nyarán Lipcsében hitvitát folytat Eck Jánossal. 

Egész végig Eck a kezdeményező, ő irányítja a vitát. A vita Eck János győzelmével végződött, a kölni, 

párizsi, heidelbergi egyetem is Luther veresége mellett foglalt állást.  

2.4 Luther kiközösítése 

 A vita lezárása után Eck elküldte Rómába a vitáról szóló jelentését, ami döntő mértékben befolyásolta 

a pápai kúria Lutherrel szembeni magatartását. 1520. január 9-én kezdték meg a Luther elleni pert, majd 

rövidesen Luther tételei közül 41-et eretneknek és tévesnek ítéltek, elrendelték Luther iratinak a 

megsemmisítését. A reformátor tételeinek visszavonására 60 nap haladékot kapott. Mivel Luther nem volt 

hajlandó nézeteinek visszavonására, a pápa 1520. június 10. aláírta az Exurge Domine (Kelj fel Uram) 

kezdetű bullát. A bulla római kihirdetésétre július 24. került sor. Válaszképpen Luther ugyanazon év 

novemberében ellenbullát írt, Az Antikrisztus bullája ellen címmel. A bullában ezt írja: „Ha a pápa a bullát 

nem vonja vissza és nem átkozza el, továbbá Ecket társaival együtt nem bünteti meg, senki sem kételkedhetik 

abban, hogy a pápa Isten ellensége, Krisztus üldözője, a keresztyénség megrontója, az igazi Antikrisztus.” 

 Rómától való végleges elszakadásra 1520. december 10. került sor, amikor Luther Wittenberg falain 

kívül a városi polgárság és az egyetemi hallgatóság jelenlétében ünnepélyesen elégette a tanait kárhoztató 

bullát, a kanonikus törvényeket, a pápai rendelkezések gyűjteményét ezekkel a szavakkal: „Mivel az Úr 

szentjét megszomorítottad, emésszen meg az örök tűz.” A diákok Luther eltávozása után is ott maradtak, a Te 

Deumot énekelték, majd gyászénekeket énekeltek, körbejárták a várost, összeszedték Eck iratait, a 

skolasztikus tankönyveket, rezesbanda kísérete mellett visszatértek és elégették ezeket. Ezzel az eredetileg 

belső egyházi vitaként indult újítás túlnőtt az egyházi bíróságokon és az európai királyi udvarok témája lett. 

Németországból a pápai légátus a következőket írta: „Egész Németország forradalomban ég, kilenctizedük 

csatakiáltása: Luther, a maradék egytizedet nem érdekli Luther, mégis ezt üvölti: Halál a római udvarra!” 

 1521. január 3.-án a pápa kiadta a „Decet... (Tanít a római főpap)” kezdetű bullát, amelyben a 

kiközösítést most már Luther személyére is kiterjesztette.  

 A Wittenberg környéki parasztok megállították az arra utazókat, s megkérdezték tőlük: Márton oldalán 

állsz? , s aki nemmel válaszolt, megverték.  
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3. A vallásügy rendezése. A wormsi birodalmi gyűlés – 1521 

 

1521-ben V. Károly német-római császár birodalmi gyűlést hívott egybe, amelynek egyik fő célja az volt, 

hogy a lutheri mozgalmat felszámolja. A pápai nuncius, Aleander arról próbálta meggyőzni a császárt, hogy 

meghallgatás nélkül döntsön a reformátor ügyében, de a rendek ellenállása nyomán mégis amellett döntött, 

hogy Luthert a birodalmi gyűlés elé hívatja. A reformátor barátai tanácsa ellenére, akik attól tartottak, hogy 

Husz sorsára jut, Luther a császári menlevél birtokában megjelent a gyűlés előtt. A kihallgatását a trieri érsek 

vezette, aki két kérdést tett fel neki: saját alkotásainak ismeri el az eléje tett könyveket és hajlandó-e nézeteit 

visszavonni?  A könyvek szerzőségét elismerte, a visszavonást illetően türelmi időt kért. Másnap Luther a 

beszédében kifejtette, nincs olyan tanítása, amit vissza kellene vonni, és addig, amíg a Szentírásból vett 

érvekkel meg nem győzik, nem von vissza semmit: -Amíg a Szentírással, vagy világos észokkal meg nem 

győznek engem, lelkiismeretemben kötve vagyok a Szentíráshoz. Visszavonni nem tudok, de nem is akarok 

semmit. Mert sem nem barátságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy 

segéljen. Ámen.  

A birodalmi gyűlés határozata,  Luthert a törvényen kívül helyezte minek következtében bárki büntetlenül 

megölhette: bárhol, bárki által elfogható és élve vagy halva kiszolgáltatandó.  

Útban hazafelé, előzetes megegyezés alapján Bölcs Frigyes választófejedelem katonái elfogták és 

Wartburg várába vitték, ahol György lovag álnév alatt élt.  

Luther a birodalmi gyűlésről ezt írta barátjának Cranachnak: Azt reméltem, hogy császár őfelsége összehív 

vagy ötven hittudóst, hogy azok majd becsületesen legyűrjék azt a szerzetest. De csak annyi történt, hogy 

megkérdezte: Tieid azok a könyvek? Igen. Visszavonod őket? Nem. Akkor takarodj! 

4.1 Luther Wartburgban  

 Bölcs Frigyes Luther kiközösítésével válaszút elé került. Politikai ösztöne és érzelmei Lutherhez 

húzták, de nyilvánosan nem vehette védelmébe a birodalmi átok alatt lévő szerzetest, ezért, amint már láttuk  

más megoldáshoz folyamodott: elraboltatja a reformátort.  

  Hosszú vívódás és lelki gyötrelmek után Luther előbb pamfletekben, majd prédikációkban 

támadja a pápaságot, és fejti ki tanítását. Támadást indít a szerzetesség és a mise ellen.                    

 Wartburgi tartózkodásának legjelentősebb munkája a bibliafordítás. Ezt a munkát 1521. 

decemberében kezdte el és 1522. nyarán már  publikálja az Újszövetséget. Az Ószövetség fordításával 1534-

ben készült el. A fordításban felhasználta a Vulgatát, Erasmus görög Újszövetségét és más német fordításokat   

5. Szászországi vizitáció, és a lutheránus egyház megalakulása 

 Luther úgy vélte újjá kell szervezni az egyházi életet. 1525 őszén munkatársaival együtt meglátogatta a 

vidékeket. A látottak elkeserítették Luthert, és az Állhatatos János fejedelemnek írt levelében arról számol 

be, hogy a papok mindenütt nyomorognak, a misepénzt nem adják meg, a közemberek lenézik és megvetik 
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a papokat. Hogy az áldatlan állapotoknak véget lehessen vetni, Luther a szászországi vizitáció nyomán 

kidolgozta az új egyházalkotmányt.  

1. A világi hatóság egyház-felügyeleti jogainak a megerősítése. Luther szerint az egyház felett a 

fejedelem által létesített konzisztórium áll, amely intézmény az egyházi vagyon és a bíráskodás 

kérdéseiben illetékes döntést hozni. A fejedelem olyan jogkört tölt be, mint a római katolikus egyházban a 

püspök. Ez azonban nem végleges tisztség, hanem átmeneti állapot, aminek alapján a fejedelem egyházi 

tisztségét Luther szükségpüspökségnek nevezi. A szükségpüspök feladataihoz tartozott a parochiális 

jövedelem fenntartása. A kolostori vagyonokat ennek a célnak rendelték alá, valamint ezekből kellett az 

iskolákat felállítani és támogatni.  

2. Az egyházalkotmány másik lényeges és új eleme az evangéliumi lelkészek által biztosított 

gyülekezeti vezetés. A lelkészek felett a szuperintendens (püspök) állt, amely tisztség Luther szászországi 

vizitációs gyakorlatából alakult ki. A szuperintendenst Luther szerint a fejedelem nevezi ki, neki van 

alárendelve, őt képviseli a lelkészek gyűlésén. Munkaköréhez tartozott az állandó vizitáció, a 

gyülekezeteknek a lelkész felőli kikérdezése, kisebb fegyelmi döntések meghozatala, amiben a világi 

hatalom támogatását élvezte. Szintén a munkaköréhez tartozott a házassági ügyekben való bíráskodási jog, 

valamint az új lelkészek felszentelése.  

A vizitációk alkalmával találkozott Luther az istentiszteleti rendtartás nehézségeivel, s hogy a lelkészek 

égető gondjait megoldja, 1526-ban megírta a Deutsche Messe című iratát. Az új liturgikai művet 1526-ban 

a fejedelem akarata szerint Szászország területén kötelezőnek ismerték el. A rendtartás ugyan sok katolikus 

istentiszteleti elemet is megtartott a középkori miséből, de az 1523-as liturgikai előíráshoz viszonyítva 

egyszerűbb formájú és teljesen német nyelvű rendtartás már az igényeknek megfelelően készült. A szentek 

ünnepeit eltörölte és az egyházi élet középpontjába a tanítás, az úgynevezett katekizációs istentisztelet 

került.  Ezt a tanítást kívánta szolgálni a Kis és Nagy Káté is. A vizitáció alatt döbbent rá Luther a 

lelkészek és a nép vallási tájékozatlanságára. Először a lelkészek számára készítette el 1529-ben egy 

prédikáció sorozat után az úgynevezett Nagy Kátét. Ugyancsak ebben az évben a Nagy Kátéval egy 

időben készült el a nép és a gyermekek számára a Kis Káté.  

5.3.1. 1529- a speyeri protestáció  

Az 1529-es év volt a kialakuló egyház első nagy próbatétele. A franciákkal vívott háború alatt a wormsi 

birodalmi gyűlés határozatának a betartását a fejedelmek belátására bízták, illetve: ahogy az Isten és 

császár őfelsége iránti felelősség meghatározza. Ez gyakorlatilag teljes vallásszabadságot biztosított 

azokon a területeken, hol a fejedelem a reformáció pártjára állt. Ezt a felemás helyzetet és gyakorlatot az 

1529-ben összeülő birodalmi gyűlés megszüntette, továbbá kimondta, hogy az újításoktól mindenütt 

tartózkodni kell, új hitű lelkészeket és tanítókat befogadni és alkalmazni szigorúan tilos. A régi, vagyis 

katolikus istentiszteletet mindenütt vissza kell állítani, a sákramentáriusokat törvény elé kell állítani.  
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A jelenlévő protestáns fejedelmek és városok képviselői a szigorú törvények miatt egy Protestatio című 

iratot nyújtottak be maguk és egyházuk védelme érdekében. A tiltakozókat az irat címéből eredően 

protestánsoknak nevezték. A tiltakozást benyújtók (hat fejedelem és 14 város képviselői) a következőt 

nyilatkozták: 

Készek vagyunk a jövőben is mindenben szolgálni a mi legkegyelmesebb urunkat, a császárt, még ha 

életünket és javainkat is kockáztatjuk vele, de azokban a dolgokban, amelyek Isten dicsőségére és lelkünk 

üdvére vonatkoznak, egyedül a mi urunknak, Istenünknek engedelmeskedünk. Erre Isten parancsa és a mi 

lelkiismeretünk kötelez és a többség előtt nem hajtunk fejet ... protestálunk a határozat ellen, kijelentjük, 

hogy azt érvénytelennek tartjuk mind magunkra, mind pedig utódainkra nézve.  

5.3.2. Marburgi kolloqium - 1529 

1529 augusztusában a külpolitikai helyzet a protestánsok javára eldöntötte a vitát. A császárnak,( V. 

Károlynak)  nem volt tanácsos a protestánsok ellen fellépni, mivel a törökök Magyarországon mind jobban 

előretörtek, sőt 1529-ben V. Károly fellegvárát, Bécset is megostromolták. A birodalom 

veszélyeztetettségéből kifolyóan a protestánsok lépéselőnyre tettek szert, és a császár a birodalmi vallásügy 

megoldását 1530-ra hagyta. Hogy a soron következő birodalmi gyűlésre a protestánsok kellő módon 

felkészülhessenek, olyan törekvések kaptak hangot, amelyek a reformátori mozgalmak egyesítését célozták 

meg. 1529 októberében Hesseni Fülöp őrgróf védnöksége alatt a reformáció vezetői Marburgban 

találkoztak. Wittenbergből jelen volt Luther, Melanchthon, Ionas, a svájci reformációt Zwingli, 

Oekolampadius és Bucer képviselte. A cél: a reformáció teológiai egységének a kifejezése, és az 

úrvacsoratanban való megegyezés. A megbeszélés eredménytelenül zárult, annak ellenére, hogy mindkét 

fél jelentős engedményeket tett a másik fél irányába. A hagyomány szerint az úrvacsora kérdésében 

Zwingli könnyek közt kérte Luthert álláspontjának a megváltoztatására, aki a megbeszélés előtt krétával az 

asztalra írta, hogy hoc est corpus meum, és a vita hevében minduntalan az asztalt ütögette. Luther 

álláspontját - az úrvacsorai igéket szószerint kell értelmezni, - a svájciak, Zwingli és Oekolampadius 

kivételével elfogadták. A vita eredménye: 14 cikknek az elfogadása, 13-ban megegyeztek, a 14. cikkelyben 

ezt határozták: ... és bárha mi aziránt, vajon Krisztus valóságos teste és vére testileg jelen van-e a 

kenyérben és borban, ez idő szerint nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a másik iránt keresztyén szeretetet 

tanúsítson, amennyiben minden lelkiismeret mindig többet szenvedhet és mindkét fél buzgón kérje a 

mindenható Istent, hogy minket az ő lelke által az igazi értelemben erősítsen meg. 

A marburgi tárgyalások ideje alatt V. Károlynak sikerült politikai szövetséget kötni a francia királlyal 

és pápával, ami a teljes megsemmisülés veszélyével fenyegette a protestánsokat. Hesseni Fülöp és 

Zwingli a katolikus szövetség ellenében egy protestáns szövetség létrehozásán fáradozott, de az őrgróf 

terve, miszerint Dániát, Velencét, Franciaországot és a német protestáns fejedelmeket szövetségre bírja 

kudarcba fulladt. A protestánsok egysége a marburgi megbeszélés után tovább bomlott, ugyanis 
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Strassburg és Ulm nem volt hajlandó a wittenbergi teológiát elfogadni, ehelyett a svájci nézeteket 

tekintették mérvadónak.  A protestáns liga létrehozásában reménykedő Zwingli azt várta a marburgi 

megbeszéléstől, hogy a teológiai egység megteremtése után sikerül a politikai egységet is megteremteni, 

ami hosszú távon is biztosítja a függetlenséget a katolikus császárral szemben. Ez az egység azonban nem 

jött létre. 

5.3.3. Az augsburgi birodalmi gyűlés - 1530 

1530-ra V. Károly újabb birodalmi gyűlést hívott egybe és ígéretet tett arra nézve, hogy a 

protestánsokat is meghallgatja. Hogy a birodalmi gyűlésen a protestánsok fel tudják vázolni az újításaikat 

és azt megvédjék a birodalmi gyűlés előtt, Állhatatos János magához rendelte Luthert és munkatársait. A 

megbeszélés eredménye lett a Torgaui cikkek néven ismert hitvallási irat, amelynek rendeltetése az volt, 

hogy a birodalmi gyűlésen igazolják a szászországi egyházi változásokat. 

A birodalmi gyűlésre a protestáns fejedelmek magukkal vitték a teológusaikat is, Luther azonban, mint 

birodalmi átok alatt lévő személy nem lehetett jelen. Augsburghoz legközelebb fekvő várban, Koburgban 

tartózkodott a gyűlés ideje alatt és onnan levelekkel irányította a protestánsokat vezető Melanchthont.  

Melanchthon a megérkezése utáni napokban felismerte, hogy a Torgaui cikkek nem alkalmasak a 

protestánsok védekezésére, mert az nem terjed ki a tanítás és a reform teljességére. Eck Jánosnak ekkor 

jelent meg az egyik könyve, amiben Luther és társai taniból 404 eretnekséget gyűjtött össze. Melanchthon 

sebtében egy új hitvallási iratot állított össze Luther korábbi iratai és az addigi hitvallási iratok alapján még 

mielőtt a császár megérkezett volna. Az új irat neve Apologia lett, amit készítője Luthernek is megküldött 

véleményezés végett, aki az irat békéltető szelleméről csak annyit nyilatkozott, hogy nem tudnak olyan 

halkan lépegetni. A császár, szándékát, miszerint először a török kérdést tárgyalják meg, a protestánsok 

kérésére megváltoztatta. A hitvallási irat felolvasására június 25-én került sor,  majd átadták a császárnak 

latin formában is megerősítve öt birodalmi fejedelem és két birodalmi város aláírásával. Válaszképpen a 

császár katolikus hittudósok bevonásával egy elleniratot készíttet (Confutatio), aminek alapján 

megszabták a helyes reformok mibenlétét. A svájci reformációt elfogadó városok (Konstanz, Memmingen, 

Lindau, Strassburg) is egy hitvallás iratot nyújtottak be, a Confessio Tetrapolitana-t, amit Bucer és 

Capito állítottak össze. A legsúlyosabb elválasztó kérdésben eltávolodtak a zwingliánus úrvacsora-

tanítástól és közeledtek a wittenbergihez.  

A birodalmi gyűlés vallásügyi határozata megtiltotta a protestánsok számára a további újítást, nem 

gátolhatják a katolikus papok misézését, tiszteletben kell tartani a főpapok jogait.  

Bár a birodalmi gyűlés nem adta meg a hitvallás szabadságát és a lutheránus egyház 1555-ig üldözött 

egyház maradt, a birodalmi gyűlésre benyújtott hitvallás azonban az új egyház hitvallásává lett.  
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6. A lutheránus egyház elismerése 

 A birodalmi gyűlés után a protestánsok érezték, hogy a katolikus császárral szemben csakis akkor 

tudnak megmaradni, ha politikai és katonai szövetségre lépnek egymással. Még az év decemberében a 

protestáns fejedelmek és városok képviselői összegyűltek Schmalkaldenben, ahol két kérdésről esett szó: 

1. a katolikus törvényszék kivizsgálásai elleni tiltakozás. 2. szabad-e a császár ellen kardot emelni. Ez 

utóbbit a jelenlévő teológusok úgy oldották meg, hogy a fejedelmeknek kötelességük a nép megvédése egy 

agresszorral szemben. Annak ellenére, hogy teljes konszenzus születtet, a katonai szövetség megkötése 

1531 februárjára maradt. A szövetség tagjai hat évre szóló kölcsönös segítségnyújtásra kötelezték 

magukat, és kifejezték, hogy a szövetség nem a császár,  és nem a birodalom ellen irányul, hanem a vallás 

gyakorlatának szabadságát kívánja megvédeni. 

 A török szultán, Szulejmán nagyméretű fegyverkezése politikai óvatosságra késztette V. Károlyt, aki a 

fenyegetettség miatt hajlandóságot mutatott a protestánsokkal való kiegyezésre. Nürnbergben találkozott a 

két szembenálló fél 1532-ben, ahol megegyeztek abban, hogy az első közzsinatig nem támadják meg 

egymást. A protestánsok megígérték a katonai segítséget, a császár ezért pedig vállalta, hogy a birodalmi 

főtörvényszék által kezdeményezett pereket leállítja.  

1555-ben V. Károly összehívta birodalmi gyűlést Augsburgba, ahol megkötötték a vallásbékét. 

Legfontosabb rendelkezései: 

1.  A Confessio Augustana birodalmi elismerést nyert, de azokat, akik a helvét irányt követték továbbra 

sem ismerték el, tehát a törvényen kívüliként kezelték őket.  

2. elismerték a ius reformandi jogát, azzal a kikötéssel, hogy mindegyik tartomány maga dönti el azt, 

hogy melyik vallást választja. 

3.  a püspöki tartományok megmaradnak a katolikusoknak ha egy püspök kilépne a katolikus 

egyházból(rezervatum ecclesiasticum).  

Luther Márton,tanárságát a wittenbergi Egyetemen szinte élete végéig folytatta, az utolsó elõadását az alábbi 

szavakkal fejezte be: "Gyenge vagyok, nem bírom tovább!" 

Luther halála (1546) 

A betegségek gyötörte Luther 1546. január 17-én indult utolsó utazására szülõvárosába, Eislebenbe, ahol az 

egymással veszekedõ mansfeldi grófokat akarta kibékíteni. A békítési szándékát siker koronázta, a civakodó 

testvérek kiegyeztek. 

Luthernek már nem volt több ereje Wittenbergbe hazautazni. 1546. ferbuár 18-án a halálos ágyán eképp 

imádkozott: "A kezedbe ajánlom lelkemet. Te válottál meg engem, Te hűséges Istenem!" Utolsó szavai ezek 

voltak:: "Koldusok vagyunk, ez így igaz!" 

Négy nappal késõbb nagy gyászmenet hozta a reformátor holttestét Wittenbergbe. Február 22-én temették el 

oda, ahonnan "pályafutását" elkezdte: a wittenbergi vártemplomba. 
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Buzogány Dezső 

Kolozsvár 

 

Az erdélyi reformáció rövid 

egyháztörténelmi áttekintése 
 

A reformáció lényege és hatásának eredményei 

Mi végül is a reformáció? Meghatározása meglepően és váratlanul egyszerű. Heltai Gáspár a 16. század 

hetvenes éveiben az alábbi tömör mondatban látta a reformáció lényegét: tél-túl (értsd: itt is ott is) villámlani 

kezdett az Istennek igéje. A reformációnak nevezett jelenség meghatározását tehát nem külső, járulékos 

tulajdonságairól kell vennünk, hanem legbelsőbb lényegéről: a reformáció igehirdetés. Akár hiszünk, akár 

nem az igehirdetésben, 16. századi történelmi jelenségként mindenképpen számolnunk kell vele. Minden más 

jelenség, amit kapcsolatba hozunk a reformációval, ennek csak következménye és eredménye, de nem maga a 

dolog. A reformációt az isteni Ige felismerése és elismerése indította el. Reformátoraink felismerték, hogy 

Isten igéje élő és ható, elismerték uralmát a teljes emberi élet és annak minden megnyilvánulása fölött. A 

reformáció tehát cselekvés: Isten igéje és a Szentlélek cselekszik. Ha egyáltalán lehet létjogosultsága annak a 

meghatározásnak, hogy a reformáció egyházi-vallási-kulturális mozgalom vagy forradalom, akkor az csak úgy 

lehet, ha először felismerjük a cselekvő mozgás mögött a mozgató erőt, a mozdulatlan (változatlan) mozgatót, 

az erő forrását.  

 

Nyelvi eszmélés és nemzeti nyelv 

Személy szerint én igen nagyra értékelem a reformátorok azon sikeres próbálkozását, hogy a nemzeti nyelvet 

alkalmassá tették egyrészt a pontos és egyértelmű közlésre, másrészt arra, hogy az értekező próza 

kényelmesen érezze magát ezen a nyelven is. Sokáig kísértő volt számunkra is a leegyszerűsítő fogalmazás, 

amely kerülte szembesülni a reformáció belső tartalmával: a reformáció lényegéből adódik a tudatos 

nyelvápolás, nyelvtisztítás, nyelvújítás, az egységes nemzeti nyelv és nemzettudat, az oktatás stb. Ezzel a 

tudatos feladatvállalással nem is volt baj. A megtévesztő, disszonáns felhang a motiváció kapcsán került elő és 

vált egyre zavaróbbá, ugyanis a szakirodalom terén született több munka is elhitette, hogy reformátoraink 

tudatos nyelvművelése és népnevelése kizárólag immanens indítóokokra vezethető vissza, és a humanista 

műveltségen felnőtt értelmiségi azon felismeréséből fakadt, hogy az egyszerű népet felemelni, nagykorúsítani 

kell. E szemlélet szerint népet és nemzetet megtartó héroszokká nemesedtek azok, akik, valljuk be őszintén, 

bőven kivették részüket ebből a nemes munkából. Távol áll tőlünk az illúziórombolás és nincs szándékomban 

megkérdőjelezni eleink önzetlen, jó szándékát, nép/nemzet iránti tiszta szeretetét. Bizonyos fokig ismerve a 

16. századi reformátori lelkiséget, csupáncsak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nép és 

nemzetszeretetük nem cél volt, hanem valaminek a következménye, pontosabban eredménye.  

Ahhoz, hogy erről valamelyes fogalmunk legyen, szükséges néhány pillanatra elidőznünk a reformátori 

lelkiség és küldetéstudat mellett. Azzal együtt természetesen, vagy amellett, hogy magyarok voltak, a 
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reformátorokat elsődlegesen determinálta az a lényeges belső dimenzió is, amit egyszerűen hitnek nevezünk. 

Komolyan hittek Istenben és abban, hogy Isten őket országa terjesztésére és igéje hirdetésére hívta el. Ebből 

táplálkozott küldetéstudatuk. Következésképpen erős elhivatottságot éreztek Isten igéje hirdetésére. Ahhoz 

pedig, hogy igaz tanítványokká tegyenek népeket elengedhetetlenül szükség volt a jó és pontos 

kommunikációra a befogadó közeggel. Ez csak anyanyelven történhetett. A nyelv művelésére sarkalló 

késztetés tehát nem belső emberi jó szándékból származott, hanem inkább Istentől kapott küldetésükkel 

hozható kapcsolatba. Ahhoz pedig, hogy ezt a küldetést teljesítsék először a kommunikációs csatornákat 

kellett megtisztítani, korszerűsíteni vagy kiépíteni, és csak az után lehetett beszélni egyáltalán a küldetés 

elkezdéséről. Meggyőződésünk, hogy erős igehirdetői küldetéstudat nélkül nem kezdődött volna el az 

alkalmas nyelvi infrastruktúra kiépítése először a szóbeli közlésre, aztán a Szentírás korszerű átültetésére. 

Motivációjuk ez lehetett: ha Isten méltónak tartotta megszólalni magyar nyelven is, akkor méltóvá kell tenni 

nemzeti nyelvünket Isten igéjéhez, alkalmassá kell tenni arra, hogy üzenetét pontosan továbbítsa. Helyesen és 

pontosan tolmácsolni a Szentírás üzenetet felelősség, és ők úgy érezték, hogy üdvösségükkel játszanak, ha e 

téren nem maximálisan teljesítenek. Mindebből természetesen a népnek volt haszna és ki ne ismerné el azt, 

hogy nyelvünk ébredésének majd Károli Gáspár Biblia-fordítása révén az egységes nemzeti nyelv 

kialakulásának és a nyomába szegődő nemzeti nyelvű írásbeliségnek köze lenne nemzeti öntudatra 

ébredésünkhöz és nemzettudatunk erősítéséhez? Ki tagadhatná tehát, hogy egységes nemzeti nyelvünk és 

nyomában nemzettudatunk kialakulásának köze van a reformátorok igehirdetéséhez? 

 

Oktatás 

A reformáció kiegészítette a reneszánsz és humanizmus embereszményére tekintő jelmondatot (sapiens et 

eloquens) egy igen lényeges szóval, amely a reformációnak már említett lényegéből természetszerűen fakadt. 

A szó pietas, és így lett a reformáció jelmondata: sapiens atque eloquens pietas, azaz bölcs és ékesen szóló 

kegyesség. A reformáció tehát ezen a téren is a cselekvés imperatívuszával kezdte el a munkát, hiszen a pietas 

szó maga sem statikus vagy kontemplatív. A kegyesség csak látszólag lelki állapot, vagy habitus, valójában a 

nap 24 óráját átfogó életforma és cselekvés, tehát ösztönösen kapcsolódik azon szóhoz, amelyet a 

reformátorok társítottak hozzá: gyakorlás. A kegyes élet alapja, forrása és tartaléka az Isten lényegéről tanító 

Ige, illetve ennek látható és kézzel fogható tárgyiasult formája a Szentírás. Ezt forgatták az iskolákban: belőle 

tanult olvasni a kisdiák és tanrendszert kiépíteni a tapasztalt tudós. Így vált az igehirdetés helyévé az iskola, 

célközösségévé pedig az ifjabb generáció. Lehet-e kétség a felől, hogy az protestáns oktatás szervesen 

kapcsolódik az igehirdetéshez? 

Összefoglalásképpen hadd utaljunk vissza a korábban mondottakhoz: a reformáció legbelsőbb lényegének 

feltárása során nem sokat használ az általa gerjesztett külső jelenségek vizsgálata, melyek legfeljebb 

lényegének származékai. Amennyiben tehát a reformáció legbelsőbb lényegét szeretnénk megragadni, azt az 

igehirdetésben, mint alapvető funkciójában találhatjuk meg. 

 

A reformáció kezdete Erdélyben 

Az európai reformáció alapvető célkitűzései (az istentisztelet, az egyházi szolgálat és rend Isten igéje 

szerinti megújulása) érvényesek az erdélyi reformációra is. Ez a megújulás Erdély 16. századi egyházi 

életében is komoly szervezeti változásokat eredményezett, amelyek következtében megszületett a három ún. 

történelmi protestáns egyház. A három, sajátos teológiai irányzatokra épülő egyház-szerkezet kialakulását és 
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végleges megszilárdulását, 1557–1571 között, több évtizedes előkészítő folyamat előzte meg, amelyet a 

tulajdonképpeni erdélyi reformációval azonosíthatunk. Ez felöleli az 1542–1557 között eltelt küzdelmes és 

forrongó időszakot, amelyet a helyi reformok korszakának is szoktak nevezni. Ezt követően, harmadik 

időszakként jelölhetjük meg az 1557–1571-ig terjedő éveket, amelyben megtörtént a felekezeti egyházak 

megszületése. 

A reformáció erdélyi történelmi egyházainak hivatalos, országgyűlési elismerése felé fél évszázados út 

vezetett, amelyet hosszabb-rövidebb korszakok daraboltak fel. Első szakaszként említhetjük az 1517. év után 

következő csaknem két évtizedet, amelyre előkészítő időszakként tekintünk. Ezt szomorú eseményként uralja 

az 1526. évi mohácsi katasztrófa. E korszakban csupán szórványos jelei vannak a megújulásnak. Az adatok 

ritkábbak a húszas években, sűrűbbek és tartalmasabbak a harmincas évek második felében. Ez részben annak 

is köszönhető, hogy a középkori magyar királyság megszűnését néhány esztendeig tartó teljes politikai-

egyházi hatalmi vákuum követte, amelyben felértékelődött a protestáns prédikátorok szolgálata. Ennek 

eredményeként egyre több személyhez jutott el Isten igéje. Az igehirdetés ebben a kezdeti időszakban 

szórványos volt és esetleges. Az adatok szórásából ítélve többnyire a Szászföld gyülekezeteire összpontosult, 

de nemcsak. 

Az ország észak-nyugati tájaink észlelt kezdeti szórványos adatok az épp induló megújulási folyamat 

halvány jelei csupán. Ennél sokkal biztosabban és céltudatosabban horgonyzott le az erdélyi szászság a 

reformátori eszmék mellett. Erre a szászok kiváltságos helyzete és sajátos egyházi szervezete igen 

alkalmasnak bizonyult. A szász egyház káptalani szervezete nem városi székhelyű kanonoki testületet 

jelentett, hanem az egyes egyházi körzetek papi testületét, amelyek jogilag nem az erdélyi püspök hatásköre 

alá tartoztak. Fölöttük az esztergomi érsek gyakorolt mindenféle hatalmat. 

Ez a viszonylagos függetlenség, valamint a Reformáció országával fenntartott nyelvi-szellemi kapcsolat igen 

alkalmas talajnak bizonyult az új eszmék számára. Így érthető, hogy Mohács előtt a magyar nyelvterületen az 

erdélyi szászok között terjednek legjobban a reformáció eszméi. Ennek központja 1525 táján Nagyszeben, a 

szászok egyik legfontosabb erdélyi kulturális és közigazgatási központja. Nemcsak szerzetesek és papok állnak a 

reformáció pártjára, hanem a város királybírája, Pemflinger Márk is. Az egyházi megújulást hallgatólagosan 

támogató magatartása váltja ki II. Lajos király türelmetlen és egyben az egyik utolsó rendeletét is, a végzetes 

mohácsi csatába vonulás előtt. A tiltó királyi parancsnak azonban semmi foganatja nem lett. 

A katasztrófa után bekövetkezett állapotok miatt egy ideig valamelyest megtorpant a reformáció helyi 

térfoglalásának üteme. Ez érthető is, hiszen a súlyos veszteségek, s a szinte totálisnak mondható politikai és 

gazdasági válság idején ötödrangú kérdéssé fokozódott le a hitviták ügye. Erdélyben viszont nem vált 

annyira érezhetővé a mohácsi vész okozta válság, mint a királyság területén, tehát folytatódhatott a 

katasztrófa előtt beindult reform. Minderre gazdag és érdekes adalékot nyújtanak azok a fennmaradt írásos 

emlékek, amelyek az Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából c. dokumentum -

gyűjteményben láttak napvilágot. Az események alább következő vázlatos kronológiáját ennek alapján 

állítottuk össze. 

A mohácsi csata előtt kezdődött s utána folytatódott a vajdahunyadi vár új várnagyának, Scholcz Györgynek 

a reformáció melletti nyílt színvallása. 1526. szeptember 24-én Gosztonyi János gyulafehérvári püspök 

vizsgálati eljárást indított ellene. A várnagyot ugyan nem hallgatták ki, de a három vizsgálóbíró közül kettő 

tanúként is bizonyította, hogy Scholcz kemény szavakkal szidta a papokat és a szerzeteseket, semmibe vette az 
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oltári szentséget, a cölibátust, a purgatóriumot, a böjtöt, a gyónást, a szenteket és az ereklyéket, becsmérelte a 

búcsút, a kiközösítést, a szentelt vizet, az egyházi szertartásokat, a halottakért mondott könyörgést, a misét stb. 

Szintén a mohácsi vész előtti időkben akadt elszámolni valója Gosztonyi püspöknek azzal a két 

domonkosrendi szerzetessel, akik Erdélyt széltében-hosszában járták az új tanokkal, s akiket szeretett volna 

újra a kolostorban látni, hiszen hírhedt szereplésük híre a pápáig is eljutott. A kolostorba való visszatérítés 

szigorú parancsát a püspök 1526 szeptembere végén tudatta a nagyszebeni, a brassói, a keresztyénszigeti, a 

nagycsűri, a nagydisznódi, a prázsmári stb. plébánosokkal, akik egyébként nem is tartoztak joghatósága alá. A 

korabeli értesüléseknek megfelelően a két szerzetes a nagyszebeni és brassói káptalanok környékén 

tartózkodott, ahol biztonságban érezték magukat. 

János király ugyancsak szigorú rendelettel próbálta elejét venni 1527-ben a reformáció nagyszebeni 

térhódításának, ahol „nemcsak hogy olvassák, tanulják és helyeslik a lutheránus eretnekséget, de nem átallják 

azt nyilvánosan dicsérni, vallani és terjeszteni sem.” A városi hatóságot arra szólította fel, hogy az ilyeneket 

vessék fogságba, és vagyonukat kobozzák el.  Utasította továbbá a magisztrátust, hogy az esztergomi érsek 

Nagyszebenbe küldött biztosának és a káptalan dékánjának adjanak meg minden támogatást „az eretnekség 

mérgétől megmételyezett” polgárok ellen indított harcban. 

1529 vége felé készült el Kőhalmi Péter segesvári domonkosrendi perjel emlékirata, amelyben az 

Erdélyre szakadt nyomorúságok okát Istennek a reformáció miatti büntetésében látja, állítván, hogy Erdély 

szerte csaknem mindenki megveti és semmibe veszi az egyház rendeleteit, lenézi, sőt üldözi a papokat, 

akiket sok esetben kiforgatnak javaikból is. Ez az általánosítás természetesen  túlzás, bár tény, hogy pl. 

Nagyszebenben, 1529 februárjában a városi tanács, talán éppen ugyanaz, amelyre János király az eretnekség 

elleni harcban annyira számított, kiutasította azokat a szerzeteseket és papokat, akik nem mutattak 

hajlandóságot a reformok bevezetésére. Sőt, ha hinni lehet a tudósításoknak, a város polgármestere börtönbe 

vetette az ottani domokosok Vitalis nevű perjelét is. Segesvárott pedig a nép táplált ellenszenvet a várban 

elszállásolt domokosok ellen, és háromszor is rájuk tört. Csupáncsak két domokosrendi kolostor érezhette 

magát biztonságban: a székelyudvarhelyi és a gyulafehérvári. 

Ezt a nagyfokú bizalmatlanságot, az Erdélyt elárasztó polémikus élű röplapok és gúnyiratok keltették fel és 

táplálták. 1529 februárjában Tordai Pál gyulafehérvári püspöki vikárius tiltó rendelettel próbálta útját állni a 

gúnyiratok terjedésének, kiközösítéssel fenyegetve meg azok íróit és terjesztőit egyaránt. 

 

Helyi reformok 

A következő korszakban, 1542–1557 között kibontakozó megújulás céltudatos és programszerű. Ekkor 

jönnek létre az első reformált helyi gyülekezetek (Nagyszeben Brassó, Kolozsvár) és megindul az új egyházi 

közösség megerősítése: megszületnek az első liturgiák, énekeskönyvek, katekizmusok, imádságos könyvek, 

bibliafordítási kísérletek. Iskolák létesülnek, nyomdát alapítanak, kezdeti struktúrát teremtenek, hogy mind az 

utánpótlás, mind a kedvező működési feltétel biztosítva legyen. A Partiumban is elkezdődik a magyar 

prédikátorok reformátori szolgálata, zsinatokon tisztázzák egységes tanításukat, elkészül és megjelenik az első 

magyar nyelvű Újszövetség (1541), amely már az isteni ige anyanyelvű megismertetését célzó reformátori 

céltudatosságot jelzi (az addigi bibliafordítási próbálkozások ugyanis többnyire humanista indíttatásúak 

voltak). A korszak kiemelkedő reformátorai: a szászok között Johannes Honterus, Valentin Wagner (Brassó), 

Heltai Gáspár, Dávid Ferenc (Kolozsvár), a magyarok között Gyulai István, Vizaknai Gergely, Kálmáncsehi 

Sánta Márton, Ozorai Imre (Erdély), Batizi András, Kopácsi István (Partium) stb.  



13 

 

Ezen időszak sajátossága: mind a szász, mind a magyar prédikátorok egységesen álltak a reformáció 

mellé, elsődleges céljuk pedig az egyházi szolgálat Isten igéje szerinti megújítása volt, nem pedig válogatás a 

reformáció sokasodó dogmatikai alternatívái között. Ezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert ebben az 

időszakban erősödnek fel Erdélyben is a nyugati reformációt megosztó teológia vitás kérdések, amelyek 

nemsokára, első szinten nemzetiségi határvonalak mentén indítanak törésvonalat prédikátoraink között. A 

reformáció tanait, de ugyanakkor a tanbeli elszíneződéseket is, a külföldi egyetemeken tanuló diákok hozták 

haza. A peregrinációnak is nevezett egyetemjárás célpontja, egészen érthetően, Wittenberg volt, ahol, többek 

között, Luther és Melanchthon is tanított. A peregrináló diákok szinte mindegyike az európai reformáció e 

központjába ment tovább tanulni. Önként adódik a kérdés: itthon miért vált külön a szász és a magyar 

prédikátori közösség lutheránus és református egyházra, amikor egy és ugyanazon helyen tanultak? A válasz 

viszonylag egyszerű: egy egyetemen tanultak ugyan, de nem egy osztályban. A szászok Luthert választották, a 

magyarok Melanchthont. Ennek akkor lett jelentősége, amikor a németországi lelkészeket teológiai vita 

osztotta meg, az úrvacsora kérdésében pedig némelyek, köztük Melanchthon is, a svájci tanítás felé hajoltak. 

Az erdélyi magyar diákok tehát tőle olyan álláspontot hoztak haza, amelyre ráépíthették a svájci tant, először a 

Bullingerét, aztán a Kálvinét. 

 

A reformáció és a főuri udvarok 

A nagyarányú változás nemcsak egyházi belügy volt: komoly társadalmi implikációi is voltak. Az 

ország törvényhozó testületeinek (az országgyűlésnek, fejedelmi tanácsnak stb.) előbb-utóbb szembesülnie 

kellett a kérdéssel. Kezdetben határozottan elítélték és szembe fordultak a reformációval, később egyre többen 

álltak melléje, attól függően, hogy a reformátoroknak milyen ütemben sikerült meggyőzniük őket az egyházi 

reformok szükségességéről. Az új keresztyén életforma perspektívája tárult fel abban, hogy a reformátorok 

térítési szándéka a főurak felé fordult, ugyanis az ország 40–45%-a 16 főúri család kezében volt. Egyedül csak 

a Báthory család megtérítésével több, mint négyezer jobbágytelek kínálkozott reformátorainknak potenciális 

missziói terület gyanánt. Az új életformát felvállalt főurak és nemesek patrónusai lettek a későbbi 

egyházközségeknek. 

A lendületesen beindult igehirdetési folyamatot rövid időre Erdélyi jogi állapotában bekövetkezett 

változás szakította meg 1551–1556 között, amelyhez a középkori egyház eszmélésének első korszaka 

kapcsolódik. Az addigi veszteségből felocsúdó katolikus egyház ebben a korszakban indította meg az első 

tudatos rekatolizációt, az Erdély uralmát átvett Habsburg ház politikai támogatásával és Martinuzii Fráter 

György püspök irányításával.  

 

A lutheránus és a református egyház különválása 

A 16. század második harmadában erdélyi magyar reformátorok egységesen léptek fel a melanchthoni-

bullingeri úrvacsoratan mellett, amely 1560 után felgyorsuló folyamatot eredményezett az önállósodás útján 

elindult református egyház megalakulása felé. 

Az erdélyi magyar protestáns lelkészek, a szászokkal közösen, két zsinatot is rendeztek Medgyesen (1550 

januárjában és 1561 februárjában), amelyek konkrét eredmények nélkül zárultak. Melanchthon halála után az 

erdélyi szászság a heidelbergi Tilemann Hesshusiushoz fordult a teológiai kérdések tisztázása végett, és a tőle 

érkező hatások következtében egyre inkább a szigorú lutheri úrvacsoratan irányába kezdett elhajlani. A 
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türelmesebb és a melanchthoni vonalat követő szász lelkészeket hamar elhallgattatták (lásd Amicitius Titus 

brassói prédikátor elűzését, aki Kolozsváron lett szász lelkész). 

A magyarság 1560 után többnyire a helvét tanítást képviselő lelkészek pártjára állt, mely tábort nem 

sikerült megbomlasztani a külföldi akadémiákról összegyűjtött és a kései lutheri tanok támogatására írt 

levelekkel sem. Ezzel János Zsigmond fejedelem és lutheránus szellemű kancellárja, Csáki Mihály 

próbálkozott 1562-ben, de a próbálkozás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Hebler Mátyás a szászok 

erélyes püspöke 1562 márciusában zsinatot hivatott össze Nagyszebenben, amelyen határozott állást foglalt a 

helvét tanok ellen, de ezzel csak a szászság körében számíthatott valamelyes támogatásra. Évekig eltartott 

küzdelme (még a saját népe között is) a helvét tanok egyre erőteljesebb benyomulásával és térhódításával 

szemben, miközben szórványosan a magyarság között is voltak hívei a lutheri tanításnak, egészen a hetvenes 

évekig. 

A többnyire magyarokból álló helvét tábor, Dávid Ferenc vezetésével, 1563-ban zsinatot tartott Tordán, 

ahol már nem csak az úrvacsoratanban eltérő véleményüket hangoztatták, de a keresztyén vallás egész 

rendszeréről szerettek volna hitvallást alkotni. Erre a Kálvin tanait rendszerező Theodor Beza hitvallását látták 

a legalkalmasabbnak, amely 1560-ban készült magáncélra (Confessio Christiana et ejusdem collatio cum 

papisticis haeresibus). Ennek viszont nem az eredeti, hanem a rövidített és helyenként átdolgozott változatát 

fogadták el, amelynek dogmatikai részei viszont nem szenvedtek lényeges módosítást.  Egy évvel korábban 

ezt a hitvallást tartotta egyébként mértékadónak a tiszántúli egyházak tarcali zsinata is. A hitvallás 1563-ban 

Kolozsvárott jelent meg Compendium doctrinae christianae cím alatt (újra kiadták a magyar fordítással 

egybekötve 1655-ben Sárospatakon, Lorántfy Zsuzsanna támogatásával). Ez a sokat emlegetett Tarcal-Tordai 

Hitvallás (más néven Articuli Majores), amelynek záró rendelkezése kimondja: Elrendeljük, hogy az Egyház 

Törvényhozó testülete büntesse meg azt, aki ezt, valamint a Helvét Hitvallást [...] vakmerően elutasítaná, nem 

tartaná érvényesnek, vagy azzal ellenkezőt tanítana. 

Dávid Ferenc, Melius Péter és több más erdélyi reformátor tervszerű együttműködése eredményeképpen Erdély 

újra kifejezte hitbeli egységét a Tiszavidékkel, mégpedig egy teljesen kálvini teológiai irat alapján. 

Az ifjú fejedelem, János Zsigmond kezdetben a lutheránus egyház mellett horgonyzott le (1563-ban 

például Brassóban lutheránus lelkész kezéből vette az úrvacsorát két szín alatt). A vallási kérdések iránt 

fogékony fiatal uralkodó azonban rövidesen belekerül Giorgio Blandrata egyénisége vonzáskörébe, s hitbeli 

fejlődésének ez a kezdeti fokozata pillanatnyilag a sákramentárius tábor ügyének kedvezett. Miután a belső 

politikai zavarok elsimultak és Habsburg részről is biztosítottnak tudta országát a támadás ellen, az 1564. évi 

országgyűlésen elrendelte, hogy a magyarok és a szászok között fennálló úrvacsoravita elsimítására közös 

zsinatot hívjanak össze. Ez április 9-ére gyűlt egybe Nagyenyeden. 

Ezen a fejedelem nevében Blandrata elnökölt, aki a megbékélés előremozdítását nem támogatta teljes 

erejéből. Levelet hozott a fejedelemtől, amely azt tartalmazta, hogy a teológiai egyesség meghiúsulása esetén 

a magyarok külön püspököt választhatnak. Még a vita megindítása előtt felmentette szuperintendensi 

tisztségéből a szász-magyar Alesius Dénes udvari lelkészt, és a vita tulajdonképpeni befejezése előtt 

megválasztatta utódjául a magyar lelkészek új vezérét, Dávid Ferencet.  

Az eredmény a teljes különválás lett, amelyet még ugyanazon év júniusában a tordai országgyűlés végzése 

is szentesített, és szabad vallásgyakorlatot engedélyezett az új felekezetnek. Az erdélyi református egyház 

röviddel ezután lényeges erkölcsi támaszt kapott Heidelbergből, ahonnan már a következő esztendőben 

megérkezett az Akadémia levele és a Heidelbergi Káté. 
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Helyi közösség, gyülekezet 

Hadd kezdjük a legpontosabban megragadható és legalapvetőbb szerkezeti egységgel, a helyi közösséggel. 

Mára már elfogadott tény, hogy a reformáció leginkább a helyi gyülekezetet alakította át: a közösség jogi 

személlyé vált, amely magának lelkészt választhatott, és persze, azt szabadon elbocsáthatta, szemben a római 

katolikus egyház érvényben lévő püspöki jogkörével, amely ezt a jogot püspöknek tartotta fenn. Itt tehát nincs 

párhuzam. Viszont egészen más a helyzet városon, hiszen némely ezek közül külön privilégiumot kapott 

szabad lelkészválasztásra, és a megválasztott személy nevét csak bejelenteni tartozott a püspöknek, 

megerősítés végett. A városi magistratus prerogatívuma ám nemcsak erre a területre szűkült le. Ezen felül ő 

volt az egyházi vagyon tulajdonosa is, azt adminisztrálta, élvén ugyanakkor minden patrónusi joggal is. Ennek 

egyik lényeges része volt gondoskodni a lelkész fizetéséről és megélhetéséről. A reformáció után ez a 

rendszer szinte semmit nem változott. A különbség csak annyi volt, hogy a lelkész nevét megerősítés végett 

nem a püspöknek (esetünkben a szuperintendensnek) küldték fel, hanem a fejedelemnek, aki az egyház 

legfőbb felügyelője volt, a summus episcopus elv alapján. Abban is hasonlított a városon kialakult protestáns 

egyházak gyakorlata a korábbi római katolikus szokáshoz, hogy a város főpapját plébánosnak hívta (még a 16. 

század végén is), segédeit pedig káplánoknak, mely megkülönböztetés még az unitárius egyházban is megvolt. 

Ez eddig csak terminológiai hasonlóság, nem pedig lényegi. Viszont a plebános káplántartási joga 

átöröklődött protestáns területre is, ami már akár lényegi is lehet. A század vége felé ez megszűnt, mert a 

város magisztrátusa igényelte azt magának. 

Sok helyen megmaradt a városi egyházközség kiemelt státusa is, korabeli kifejezéssel élve, exemptusok 

voltak, ami azt jelentette, hogy mentességet kaptak többféle adó alól. Ennek nemcsak anyagi, hanem 

egyházkormányzati vonzata is volt, mindkét felekezet esetében: mentesek voltak az esperesi látogatás 

kötelezettsége alól is, őket csak a püspök vizitálhatta. 

Van viszont a helyi közösségnek, mint egyházközségnek, egy másik jellegzetessége, amely nem belső tanbeli, 

hanem külső, szerkezetbeli és tulajdonjogi karakterisztikum, s ez ugyancsak közös. A középkori kánonjogból 

maradt fenn sértetlenül azon felfogás, hogy az egyházközség vagyona, az egyháznak felajánlott anyagi javakat 

Istennek kínálják fel (a középkor tulajdonjogi gyakorlatában nem is az egyházé volt a birtok, hanem a 

védőszentté, az egyház csak adminisztrálta), azok Isten dicsőségét szolgálják, tehát neki vannak szentelve. 

Ennek jegyében mondta ki az 1556. évi Kolozsváron rendezett országgyűlés, hogy „az egyszer Istennek 

szentelt dolgokat profán célokra fordítani nem szabad”. Aztán ugyancsak tovább élt azon korábbi gyakorlat is, 

amely gondosan elkülönítette az egyházközségi javak egy részét lelkészi fizetésnek, a másikat pedig 

megtartotta templomi vagyonként. A falusi és városi gyülekezetek közötti különbség tehát megvolt a 

reformáció előtt is, de megmaradt utána is. 

Az egyházfegyelem kérdésében is sokáig fennmaradt a korábbi gyakorlat: azt a helyi lelkész végezte. Igaz 

ugyan, hogy a református egyházban ezt a vizitáló esperes és lelkésztársai feladata lett volna, nem pedig a 

kálvini presbitériumé, aminek nálunk komoly társadalmi okai voltak, a 16 században viszont ezt szinte végig a 

lelkész gyakorolta. 
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A főesperesség–esperesség, a főesperes–esperes 

A középkori egyház igazgatásának középső rétege, a főesperesség, a magyar egyházszervezés első fázisában 

alakult ki. Vezetője a püspök segítőtársaként is működő archipresbiter, vagy archidiakónus, aki kezdetben 

anyagi ügyekkel kapcsolatos feladatot látott el, és bírói jellegű munkát végzett. Ez később kiegészült azzal, 

hogy évente ellenőriznie kellett a plébánosokat (visitatio canonica), miközben részt kellett vennie az egyházi 

bíráskodásban is, kiküldött bírákkal, megbízottakkal, püspöki vagy helynöki bírótársakkal (persze ezek mellett 

több egyéb, sok esetben világi jellegű tevékenységet is végeztek, királyi kancelláriai szolgálattól a diplomáciai 

feladatokig). Európában eleinte a püspökségeknek csak egy főesperességük volt, de ez a 8. században már 

megváltozott: azt több főesperesi kerületre is felosztották, a 13. századra pedig kialakult az önálló főesperesi 

joghatóság, amely a püspöki jogokat mintázta. A kisebb kiterjedésű egyház igazgatási körzetekben (districtus) 

a főesperesi munkát sok esetben az esperesek (vicearchidiaconi) végezték, akik ugyancsak a püspöktől kapták 

megbízatásukat.  

Az archidiakonátus és az archidiakónus fogalma sokáig fennmaradt a református egyházban is. A reformok 

elsősorban nem az egyházi struktúrát érintették, ezért az még jó ideig egységesen működött tovább korábbi 

formájában, és ugyanazon területi elrendeződést követte, mint addig. A kialakuló református esperességek 

többnyire az archidiakonátusok, vice-archidiakonátusok és dékánátusok területi határait követték (kettő, a 

Telegdi és az ózdi kivételével, amelyek megszűntek), és mint jelentős közigazgatási egységek, a már meglévő 

vagy újonnan választott esperesek igazgatása alá kerültek, vagy megmaradtak alatta. A század folyamán ezek 

még tisztségük feltüntetésével írták alá a jelentősebb reformátori zsinatok végzéseit tartalmazó íveket. Az 

archidiakónusok megbízatásból ugyancsak sokat megtartott a református egyház: nálunk is a papság 

felügyelője volt, zsinati végzések rendelkezései szerint a területén élő lelkészeket össze kellett írnia és nyilván 

kellett tartania, feladata volt az egyházközségi és egyházmegyei bíráskodás, a rendszeres vizitáció. Ez utóbbit, 

akárcsak korábban az archidiakónusok, külön papi testülettel végezte (tehát az egyházmegyei hivatalok 

ugyancsak a római katolikus archidiakonátusból nőttek ki), tagja volt még hosszú ideig a brachium saeculare – 

pont úgy, mint a római katolikus gyakorlatban, jelezvén a vizitáció közjogi érvényét. Jogai közé tartozott az 

exmissio, a felszentelés előtti szolgálatra küldése valamely lelkésznek, a collocatio és a dislocatio, mely 

fogalmak ugyancsak igen ismerősek a középkori egyház terminológiájában és működési gyakorlatában. 

Püspökség (szuperintendencia) és püspök 

A reformáció korában a korábbi gyulafehérvári püspökség, nemzetiségi törésvonalak mentén, két részre 

szakadt, és lett belőle lutheránus szász illetve reformált magyar egyháztest. Ez utóbbi, először politikai 

beosztás szerint, ugyancsak kettőre (erdélyire és a partiumi egyik részére) oszlott fel, az erdélyi rész pedig, 

állami beavatkozásra, megint kettőre: reformátusra és unitáriusra. Mindez pedig alig negyed század alatt 

történt meg. A református egyház vagy egyházkerület, bármennyire is ellenkezett a reformátori alapelvekkel – 

mondja Pokoly József – szervezetében tulajdonképpen az egyházi rend szervezete maradt, amely a rendi 

társadalom keretei között, annak mintájára elsősorban a papi rend kiváltságainak megőrzésére szerveződött. 

Az egyház tehát nem más, mint „az egyházi rendet törvény (állami törvény) szerint megillető jurisdictio 

czérszerűbb gyakorlására szolgáló tagozat; akár csak a római katolikus egyházban” –  mondja Pokoly. A 

szabad és demokratikus lelkész-, esperes illetve püspökválasztási jog ellenére az egész egyházkormányzás 

erőteljesen hierarchikus, ezt a római katolikus egyházra nézve így fogadta el a Corpus Juris és a Tripartitum, a 

református egyházra nézve pedig – most figyeljenek – így hagyta helyben a Helvetica Confessio. 
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Az egyházkerületi zsinat ugyancsak megőrzött sok mindent a korábbi időkből, szorosan kapcsolódott a 

püspök jogához, amellyel évenként zsinatra hívta papjait. Itt törvényeket hoztak és papokat szenteltek – szinte 

mai napig ugyanez a feladata a református zsinatnak is, annyi különbséggel, hogy szentelés helyett lelkészeket 

avatnak. Hasonlít egy másik funkciója szempontjából is: ha jól értesültünk ez idő tájt feladata volt a 

lelkigyakorlat végzése is. Nos, a 16. században az elvi tartalom is megmaradt, annyi különbséggel, hogy 

helyére lépett a tanulás és tudományos felkészülés. 

A generális vizitáció még jobban magán viseli a római katolikus hatás jeleit, mint a zsinat. A püspök csak a 

lelkészeket látogatta meg, személye gyakorlatilag túlnőtte vizitáló testület többi tagjait (a testületi elv ez 

esetben nem mutatkozott meg erőteljesen, egyébként az esperesi vizitáció esetében sem). Itt találkozott a 

körzet lelkészeivel, bíróság is volt, ugyanakkor rendeleteket is bocsáthatott ki az ügyes-bajos dolgok 

intézésére, amelyet a közzsinat később jóváhagyott, de olyan eset is akadt elég, amikor nem a zsinat 

szentesítette azokat, hanem a maga tekintélye és püspöki hatalma.  

Sok részletet lehetne még sorolni e külső, funnkcionális kapcsolat igazolására, de azt hiszem fölösleges, 

hiszen ezekből is látszik az, hogy a protestáns egyház kezdeti kormányzási formája a középkori egyházi 

gyakorlatának folytatása volt és arra sok tekintetben visszavezethető. A keret és szerkezet ebben a kezdeti 

időszakban azonos, és csak az istentiszteleti rend, a tanítás, a hitvallás változott meg. Az egyházak papi 

igazgatása, az egyházközségek és a hívek távol tartása a kormányzástól, az egyházi törvényhozás gyakorlata 

kizárólag a két (generális és parciális) zsinaton, az esperesek és püspökök fenyítő hatalma mind magukon 

viselik a római katolikus egyház gyakorlatát. 

    

Erre hadd szánjunk néhány szót. Az egyéni szabadságjogok világából hajlamosak vagyunk a szó mai 

jelentéstartalmát visszavetíteni erre a korra és azt mondani, hogy Erdély évszázadokkal megelőzte Európát a 

személyi szabadságjogok törvényi szavatolása tekintetében. Ez csak részben igaz: a korabeli társadalomban, a 

rendi jogok megerősödésének korszakában a vallási szabadság csak annak a közösségnek járt, amely elegendő 

főúri támogatót tudott felsorakoztatni egyháza mögött az országgyűlésen. A vallási türelem tehát nem 

személyhez kötött, alanyi jogon járó személyes szabadságjogot eredményezett, hanem közösségi jogot, és nem 

automatikusan működött valamennyi vallási közösség esetében. A recepta religio fogalma egyébként nem 

ismeretlen a korabeli Európában, hiszen ott is törvénybe iktatják a reformáció egyházait. Az, hogy nálunk a 

három, azóta történelmi egyház (evangélikus, református, unitárius) recepta religióvá, tehát törvényesen 

elismert felekezetekké vált, annak köszönhető, hogy a legmagasabb országos méltóságot, a fejedelmet, majd 

pedig sorra a főurakat sikerült maguk mellé állítaniuk. 

 

 

Összegzés 

1.A reformáció nem hitújítás, osztályharc vagy kulturális forradalom, hanem igehirdetés. Ebből nő ki mindaz, 

amit általában a reformációval azonosítunk (Bibliára alapozott egyházi tan, anyanyelvűség, egységes nyelv, 

nemzeti identitás, oktatás stb.) 2.A reformáció hívei nem új egyház szervezésének szándékával léptek fel. Ők 

a középkori egyházat szerették volna visszaalakítani a bibliai és az első századok egyházi modelljére, és csak 

az után kezdtek hozzá kényszerűségből új szerkezet kiépítéséhez, miután a korabeli egyház ellenségesen 

viszonyult a megújúláshoz és kizárta őket. 3. Az erdélyi reformáció első felében, a helyi reformok 
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korszakában, az erdélyi reformátorok számára nem az európai teológiai tanok és magyarázási alternatívák 

közötti válogatás volt elsődlegesen fontos, hanem az evangélium tanításának hirdetése. 2. Az erdélyi 

reformáció második korszakában az erdélyi lelkészi közösségnek szembe kellett néznie az egymással sokszor 

ellenkező nyugati teológiai tanításokkal. 3. Az erdélyi szász és magyar reformátorok egyaránt Wittenberg 

egyetemét látogatták, a svájci teológiákra csak igen kevesen mentek, a század ötvenes és hatvanas éveiben 

mégis nemzetiségi törésvonal mentén hasadt ketté az erdélyi reformátori közösség. 4. Meghasonlásuk az 

úrvacsora jegyeiben történő krisztusi jelenlét másfajta magyarázata miatt következett be: a szászok Luther 

szellemében, a magyarok, Melanchthon hatására, svájci értelmezésben magyarázták. Erre később könnyen 

ráépíthető volt Kálvin tanítása. 5.Az erdélyi reformáció utolsó fejezeteként létrejött az antitrinitárius felekezet. 

Ezzel befejezettnek is tekinthető a reformáció erdélyi folyamata, hiszen az új felekezetek működését 

engedélyező országgyűlés ezt követően megtilt mindenfajta további egyházi újítást. 
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Partium reformátori zsinata 
Előzmények 

A Brassóban beindult reformok mögé zárkózott fel rövid időn belül a Partium papsága is, bár itt a 

lehetőségek messze alul maradtak a brassóihoz képest. A 16. századi Erdély egyik legkövetkezetesebb reform-

ellenes püspöke, Martinuzzi Fráter György székhelyén, 1544-ben kezdődött el a környék reform-párti, 

humanista műveltségű papságának a meggyőzése, azzal a reformátori irattal, amelyet röviden Váradi 

Tételeknek nevezünk (Tételek azok számára, akik a Krisztus evangéliumát prédikálják és akik az apostolok 

szétoszlása ünnepét követő vasárnapon Váradon vitatkozni fognak). A Várad-környéki papság tehát egy lépés 

hátránnyal indult a szászokhoz képest: itt még csak épphogy beindult a reformfolyamat, miközben a szász 

városokban az már többé-kevésbé befejeződött. 

A reformátori irat 25 tételben, három főrész alatt beszél a szentek tiszteletéről, az egyházról és az egyházi 

szertartásokról, kifejtvén, hogy az igaz egyház tekintélye nem a külső erőszakban van, hanem az igehirdetésben 

és a iurisdictioban. A tételeket megfogalmazó reformátor meggyőződését Nicolaus Lyra, Aquinói Tamás és 

Augustinus munkáiból válogatott idézetekkel támasztja alá, tehát munkáját tanult és alapos humanista 

műveltségű papoknak szánta, akiket egyben azzal a figyelmeztetéssel próbálja döntésre késztetni, hogy aki 

eltitkolja és nem vallja meg a felismert igazságot, azt maga Krisztus is megtagadja majd Atyja előtt igazságos 

ítéletében. 

Minden bizonnyal erre a reformátori kezdeményezésre született meg válaszként 1545 áprilisában a tordai 

országgyűlés azon rendelkezése, amely betiltotta a további újításokat és intézkedett aziránt, hogy a szerzetesek 

mindenféle zaklatás nélkül, szabadon végezhessék istentiszteleti szolgálatukat. Martinuzzi viszont, 

püspöksége határain belül, tovább szigorította ezt a határozatot egy Várad-környékén tartott rendi gyűlésen, az 

alábbi rendelkezéssel: senki a lutheránusokat a maga jószágán ne tartogassa, ne tűrje, s akinek a főtisztelendő 

kincstárnok úr vagy kapitány úr megengedi, annak szabad legyen az ország törvénye szerint az ilyen 

lutheránusokat is üldözni és megfogni. 

Egészen pontosan érzékelteti az akkori viszonyokat, de a reformáció ügyének a látszólagos megfeneklését 

is, Belényesi Gergely egyik Kálvinhoz intézett levele 1545 márciusából. A Strassburgba peregrinált Kálvin-

szimpatizáns azt írja Genf reformátorának, hogy a nemrég szerzett értesülések szerint Magyarországon a török 

mellett az ország tirannusai is üldözik az evangélium hirdetőit, majd hozzáteszi: Hazatérek, hogy a csapások 

alatt görnyedő egyház szolgálatába álljak. Biztosan tudom, hogy veszedelem fenyeget a török, a kényurak, az 

igazság üldözői részéről, de megvetem a veszélyt és nem fogok megtorpanni a vállalt úton. 

 

Az erdődi zsinat és hitvallás, 1545 

Belényesi Gergely helytállást ígérő bátor szavai látszottak valóra válni az itthoni mostoha körülmények 

között 1545 szeptember 20-án a Szatmár melletti Erdődön, ahová 29 lelkész gyűlt össze, a környék ura, 

Drágffy Gáspár védelme alatt, aki azidőtájt Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék főispánja volt. 1516-ban 

született előkelő nemesi családban (édesapja, Drágffy János, országbíró, nagyapja, Bertalan pedig, Mátyás 

király idejében  Erdély vajdája volt), tehát egész ifjan került a reformátori tanok vonzáskörébe. Pápai Páriz 

Ferenc mondja róla, hogy a reformációt lelkesen védte és a lelkészeknek birtokán, Újhely és Erdőd 

városokban, menedéket (asylum) nyújtott. Ez a menedék tette lehetővé a már említett 29 lelkésznek a zsinat 

megrendezését. 

Elnöke az akkorra már híressé vált Kopácsi István, erdődi prédikátor volt (hajdanán sárospataki ferences 

minorita házfőnök, aki erdődi szolgálata előtt tért vissza Wittenbergből, ahol leginkább Melanchthont 

hallgatta). A zsinat 12 pontban tisztázta le azt a reformátori tanminimumot, amelynek megtartására magukat 

elkötelezték. E pontok kapcsán sorra került a középkori egyház több olyan tanítása és gyakorlata, amely 

céltáblája volt az európai reformációnak is. A Szentháromság tana melletti hitvallás után következik az 

egyetlen közbejáróról szóló fejezet, majd a megigazulást tisztázták. A hitről igaz reformátori módon szólnak: 

a hiten nemcsak történelmi ismeretet értünk, hanem azt a bizalmat is, amellyel Isten irgalmát elfogadjuk és az 

Isten Fiában megnyugszunk. Ez viszont nem teszi fölöslegessé a jócselekedeteket, mert 1. ez Isten parancsa, 2. 

a felebarát épülését szolgálják, 3. a hitnek bizonyítékai. 
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A 6. tétel foglalkozik a kor egyik legvitatottabb kérdésével: az úrvacsorával. Bod Péter latin nyelvű forrása  

egyértelművé teszi azt, hogy a 29 lelkész előtt a CAV (Confessio Augustana Variata 1540) úrvacsorai szövege 

állt, hiszen a jegyek kiszolgáltatása kapcsán az exhibeo (1540) igét használják. Ez érthető is, hiszen nemcsak a 

zsinat elnöke, Kopácsi István állt a Melanchthon befolyása alatt, hanem a Hitvallás egy másik aláírója, a 

kátéiról híressé vált Batizi András is. 

Egyfajta sajátos reformátori szemlélet hatja át a 8. cikket, ahol a keresztyén szabadságot három lépcsőből 

álló folyamatnak nevezik, amelyek közül a harmadik, az akkori sajátos helyzetre alkalmazott gyakorlati 

tanítás: szabadok vagyunk a világ minden szokásától, egyházi rendtartásától és a Püspökök rendeleteitől (ab 

omnibus mundi traditionibus, ritibus et constitutionibus Episcoporum),  

A bűnvallás három formáját fogadják el: 1. Isten, 2. a felebarát előttit és 3. a fülbegyónást (mely utóbbit 

nem sokkal később, az 1552. évi beregszászi zsinaton már kárhoztatják). 

Ellenségeink azzal rágalmaznak, hogy nincs fejünk, Fejedelmünk és rendünk – kezdődik az utolsó előtti 

fejezet, s a másik fontos kérdéskört vezeti be. Fejünk a Krisztus, vallják Erdődön, Fejedelmünket és a polgári 

hatóságokat tiszteljünk, Isten igéje szerint, nekik engedelmeskedünk azon dolgokban, amelyek nem sértik Isten 

dicsőségét. Az egyház rendjét illetően Pál apostol szavait idézi Ef 3,11-ből (vö. 1Kor 12,28): ő adott némelyeket 

apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul stb. 

Ezután a 11. és egyben utolsó tantételben az apostoli successziót itélik el, kárhoztatván azokat, akik az egyházat 

a püspökök utódlásához kötik, és azokat, akik azt állítják, hogy enélkül nem lehet semmiféle egyházszervezet 

mert az egyház nincs bizonyos helyhez, vagy személyek utódlásához kötve.  

Reformáció az ellenreformáció idején 

Tekintettel a már említett rendi gyűlés határozatára, a Partiumban nem jöhetett létre még csak egy 

kezdetleges reformátori egyházszervezet sem. Itt tehát a megújulás mellett elkötelezett lelkészek szolgálatára 

nézve egyfajta status confessionis alakult ki, amelyben legfeljebb egy-két patrónus-szimpatizáns nyújtott 

bizonyos védelmet a prédikátoroknak, és legitimizálta a maga területén szolgálatukat. Az igazán nagy 

megpróbáltatás számukra még csak ezután következett, mégpedig az erdélyi ellenreformáció 1551–1556 között 

kibontakozó első, eléggé militáns korszakában.  

Az intézményes kereteket nélkülöző reformátori mozgalom igazi erőpróbája tehát akkor következett be, 

amikor 1551-ben Habsburg Ferdinánd erdélyi uralma megkezdődött és ennek egyik első, igen lényeges 

lépéseként 1553-ban három újonnan kinevezett katolikus püspök foglalta el Gyulafehérvár (Bornemissza Pál), 

Várad (Zabárdi Mátyás) és Esztergom (Oláh Miklós) püspöki székeit. A frissen kinevezett püspökök, mintsem 

törődve az elmúlt jó pár esztendő alatt bekövetkezett változásokkal, a püspöki jog hatósugara alá szerették 

volna újra bevonni a reformált gyülekezetek vezetőit. A szászok úgy próbálták elkerülni a jurisdictio 

kiterjesztését a szászföld reformált közösségeire, hogy az Universitas Saxonum politikai fórumon külön 

szuperintendens választását sürgették, az egyházi különválás siettetésére. 

Nagyvárad vidékén viszont igen súlyos helyzet alakult ki azt követően, hogy az újonnan kinevezett püspök 

fegyverrel verte le ellenfeleit. A kifejlődő ellenreformáció nyomasztó hatása nehezedik rá az itteni reformált 

gyülekezetekre, amely érződik e korszak zsinati végzésein is. 

 

Az Óvári Zsinat, 1554 

Az ellenreformáció sokszor kompromisszumra kényszerítette a reformált gyülekezetek lelkészeit, amelyet 

túlélési próbálkozásként is felfoghatunk. Drágffy Gáspár családjának kihalása (1545) után birtokai a Báthori 

családra szálltak (Drágffy Gáspár felesége, a somlyói ágból származó Báthori Anna ecsedi Báthori György 

felesége lett). Így 1554 márciusában már Báthori védnöksége alatt gyűlt össze 88 lelkész Óváriban. A 

patrónus testvére volt a rekatolizáló Habsburg ház által kinevezett erdélyi vajdának, Báthori Andrásnak. 

Báthori György vállalta ugyan a lelkészek védelmét, de saját maga igazolására bizonyos változásokat vitetett 

be a korábbi zsinat végzéseibe.  

Az ide egybegyűlt lelkészek tehát engedtek a patrónus nyomásának és elfogadták a kovásztalan kenyér 

használatát, a gyónást, a keresztszülői intézményt, a korábbi ünnepek megtartását, továbbá megtűrték az 

oltárokat is (pontosabban a magisztrátusokra bízták azok eltávolítását).  
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A II. erdődi zsinat, 1555 

 

A CAV (Confessio Augustana Variata  (1540) úrvacsorai tanításának elfogadása, a II. erdődi zsinaton 

történt meg. Mindkét zsinat esetében fontos hangsúlyoznunk a német birodalmi gyűlésen elfogadott Hitvallás 

tantételeinek átvételét. Az ellenreformáció intoleranciája késztette e partiumi lelkészeket arra, hogy egy már 

országosan is elismert felekezet tanítását integrálják és így elkerüljék azt, hogy sákramentárius gúnynévvel 

őket is egy táborba sorolják a szentháromság tagadókkal, vagy az anabaptistákkal. Ez a lépés bizonyos 

védettséget jelentett akkor, amikor pl. oltárrombolásért, az ostya elvetéséért stb. a protestáns lelkészek 

szembekerülhettek a közjogi renddel. (Krisztus testi vételének a megtagadását –  corporalis manducatio 

corporis Christi – úgy is fel lehetett tűntetni, mint támadást a Szentháromság egyik személyének a minden-

hatósága és isteni volta ellen.) Ez történt meg akkor, amikor Kálmáncsehi és a püspökké választott Thordai 

Demeter lerombolta az oltárt. A Confessio Augustanara való hivatkozás tehát lényegesen leszűkítette az 

ellenreformáció támadási felületeit. 


