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KÖZVETLEN ELŐZMÉNY

A katolikus egyház elvilágiasodott. A reneszánsz pápák (1447−1521) 
politikai hatalmuk erősítésére és növelésére törekedtek. X. Leó a ró-
mai Szent Péter-templom és a pápai könyvtár építési munkálatainak 
befejezéséhez búcsúcédulákat bocsátott ki, ezekből a bevételekből 
kívánta törleszteni a Fugger-bankháztól korábban felvett hatalmas 
kölcsönöket. A búcsúárusító szerzeteseket Fugger-ügynökök kísér-
ték, s azon nyomban lefoglalták a kegyes adományok fele részét. 
A búcsúcédulák árusítása ellen emelte fel szavát Martin Luther 
(1483−1546) Ágoston-rendi szerzetes, a wittenbergi egyetem pro-
fesszora. Luther 1517. október 31-én megvitatás céljából 95 tételt 
függesztett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. 

A reformáció előzményei

 humanizmus, amely az érett európai középkor egyik nagy hatású filozófiai 
irányzata, egyben a reneszánsz korstílus eszmei háttere volt. Lényege, hogy 
mindennek mértéke az ember. Legfőbb feladatának az emberiség sorsának 

jobbá tételét tekintette, így a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt helyezett az 
evilági létre. Gyökerei az erős polgári hagyományokkal rendelkező Itáliába nyúl-
nak vissza, melynek hajósai, bankárai és kereskedői a keresztes háborúk során 
jelentős vagyonra és ismeretekre tettek szert.

tszáz esztendeje annak, hogy Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, egyetemi tanár kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Akkor még senki nem gondolta, hogy ezzel a 
tettével egy új korszakot nyit meg, nemcsak az európai egyháztörténelemben, hanem az egész emberiség Istenhez, egyházhoz és hithez való viszonyában. Az itt látható bélyegek ennek kezdeti 
küzdelmeit, eseményeit, szereplőit mutatják be. A mindenkori társadalom berendezkedése, a politikai élet vezetőinek világnézete, hozzáállása, véleménye meghatározza azt, hogy egy adott kor-

ban mit és kit, kiket ábrázolnak a bélyegeken. Így előfordul, hogy nem minden vallástörténetileg fontos eseményről tudunk bélyeget bemutatni, vagy egy-egy személy nem valós súlyának megfelelően 
szerepel kiállításunkban. Igyekeztünk azonban a legszélesebb körből, a világ bélyegkiadásából válogatva emléket állítani a reformáció jelentős személyiségeinek és eseményeinek.

JOHANNES GUTENBERG (1398 -1468) német kovács, ötvös, nyomdász és kiadó. A mozgatható 
betűelemekkel való könyvnyomtatás, a betűfém, a kézi öntőkészülék, a nyomdafesték, a kézisajtó és a 
festékező labdacs európai feltalálója. A második évezred legfontosabb találmánya, a könyvnyomtatás 
kulcsszerepet játszott a reneszánsz, a reformáció, a felvilágosodás és a tudományos forradalom gyors 
elterjedésében, és lehetővé tette a megismerést, a tanulást a tömegek számára.

1980. Albertus Magnus 
Nyugat-Németország

Jelentős fejlődésnek indulnak a természettudományok, például 
a csillagászat, az orvostudomány, a kémia. Ezek több területen is 
megcáfolták a katolikus egyház korabeli tanait. A könyvnyomtatás 
megjelenésével és terjedésével pedig az új ismeretek gyorsan, na-
gyobb társadalmi csoportokat voltak képesek elérni.

1973. Kopernikusz,
Német Demokratikus Köztársaság M: 1828

1973. Nikolausz Kopernikusz, Magyarország MPIK 2860

NIKOLAUSZ KOPERNIKUSZ (1473–1543) lengyel csillagász. 
Nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép kidolgozása, amely 
szerint a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a 
Föld körül.

1955. Jacques Cœur, Franciaország M: 1060

JACQUES CŒUR (??-1456) egy igazi reneszánsz polgár, francia 
kereskedő, bankár és hajótulajdonos. Számos kereskedelmi és ipari 
vállalat tulajdonosa, jelentős vagyon birtokosa. VII. Károly egyik ta-
nácsadója, diplomata. Tevékenységéért nemesi címet kapott.

1975. Festmények (XIV.) Michelangelo – blokk, Ádám teremtése, Sixtus-kápolna, Magyarország MPIK 3036

MICHELANGELO BOUNAROTTI
(1475-1564) az érett reneszánsz leghíresebb szobrásza, festő, épí-
tész. II. Gyula pápa házik kápolnájának, a Sixtus kápolna freskóinak 
készítője, a Szent Péter Bazilika főépítésze.

1964. Évfordulók-események (II.), Michelangelo, 
Magyarország, MPIK 2137

1975. Híres emberek, Michelangelo,
Német Demokratikus Köztársaság M:2028

ROTTERDAMI ERASMUS (1466-1536) németalföldi tudós, hu-
manista, író, az európai kultúra kiemelkedő alakja. Angliai látogatá-
sa során ismerkedik meg az angol humanistákkal, John Colettel és 
Morus Tamással. Nyájas beszélgetések című munkájában a kiszol-
gáltatottakat védi és a hatalmasokat támadja; elítéli a fejedelmi pénz-
rontást, az egyház visszaéléseit, a búcsúcédulát. Erasmus a becsüle-
tesség alapján kívánta elérni a vallási és irodalmi megújulást, bírálta 
a skolasztikát és az egyház merevségét, s ő tekinthető az egyik utolsó 
nagy latin stilisztának. Luther fellépésekor egyetértett az egyházat 
illető kritikájával, irtózott azonban mindenfajta tanításbeli változta-
tástól, és a reformot az egyház keretei között képzelte el. 

1967. Erasmus és kora, 
Belgium M: 1486

1936. A kulturális és 
szociális iroda feláras 
segélybélyege, Erasmus, 
Hollandia M: 0294

1988. 500 éve született
Ulrich von Hutten,
Német Demokratikus Köztársaság
M: 3167

ULRICH VON HUTTEN (1488-1523) német nemes, lo-
vag, tudós, költő, a német humanizmus egyik képviselője, a 
reformáció úttörőjeként nyíltan kritizálta a római katolikus 
egyházat.

1988. 500 éve született
Ulrich von Hutten,
Német Szövetségi Köztársaság 
M:1364

LEONARDO DA VINCI
(1452-1519) A reneszánsz egyik legismertebb alakja, polihisztor, ki-
emelkedő festő, szobrász, mechanikus, feltaláló.

1952. 500 éve született Leonardo da Vinci, 
Német Demokratikus Köztársaság M: 3121952. Leonardo da Vinci, 

Magyarország MPIK 1319

1978. Az iráni gyógyszerészet, 
gyógyszerkutatás napja, Irán, alkímia  
M: 1923

1989. Orvosok (II.) 
Paracelsus, Magyarország 
MPIK 4013

1948 Feltalálók – felfedezők, Gutenberg, Légrády Sándor bélyegterve, I/354

1997. 600 éve született Gutenberg,
Albánia M: 2615-2616

1948 Feltalálók – felfedezők, Gutenberg,
Magyarország MPIK: 1059

1970. Híres emberek, Gutenberg,
Német Demokratikus Köztársaság M: 1535

1962. 100 éves a nyomdász szakszervezet, 
Gutenberg, Magyarország MPIK: 1925

AZ EGYHÁZ VÁLSÁGA

A XIV. században egyre több kritika éri a katolikus egyház dog-
matikus tanait, állításait. A két legismertebb kritikus Husz János 
(1369-1415) és John Wycliffe (1324-1384).

John Wycliffe angolra fordította a Bibliát, az egyéni bibliaolvasás 
fontosságát hangsúlyozta, támadta az egyház hatalmát, világi be-
folyását, a papság gazdagságát, megkérdőjelezte a katolikus egyház 
szentségi rendszerét.

Husz János (részben Wycliffe tanainak folytatója), birtok és va-
gyon nélküli egyházat képzelt el, vitatta az egyházból való kizárást, 
megkérdőjelezte az egyházi szentségeket, a pápa világi befolyását, 
ill. tévedhetetlenségét, pártolta, hogy az egyszerű hívek is két szín 
alatt áldozhassanak, azaz a szentostya mellett bevezették a szentsé-
gek kehely (calix) által történő kiszolgáltatását. Támogatta az anya-
nyelvi misézést. Tanai miatt a konstanzi zsinaton halálra ítélték. 
Máglyahalála után a nevéhez köthető mozgalom tovább fejlődött, 
és hívei sorozatos győzelmeket arattak az 1419 és 1432 között elle-
nük indított háborúban.

1985 A Csehszlovák Hadtörténelmi Múzeum 
kiállított tárgyai, Huszita fegyverek, 
Csehszlovákia M: 2802

1992. A tájékozódás műszerei, Portugália M: 1920 – 1923

A XV-XVI század a nagy földrajzi felfedezések kora. A számos tech-
nikai találmány, tudományos újítás segítette a tengeri hajózást, távo-
li, eddig ismeretlen kontinensek meghódítását.

2005. 500 éve fedezték fel a Bermuda-szigeteket, Bermuda: M: 0885-889

1991. Amerika felfedezésének 500. évfordulója – blokk, Magyarország MPIK 41221991. Amerika felfedezésének 500. évfordulója, Magyarország MPIK 4117-MPIK 4121

1920. Huszita, Csehszlovákia M:181-182

1952 Husz János, Csehszlovákia M: 743

1952. Jan Žižka,
Csehszlovákia M: 761

1952. Husziták, Csehszlovákia M: 772

1953. A csehszlovák néphadsereg napja,
huszita harcos, Csehszlovákia M: 826

1965. 550 éve halt meg Husz János, 
Csehszlovákia M:1556

1953. A pápai állam építői, II. Gyula pápa, 
Vatikán M: 196

2013. Reneszánsz pápák: II. Gyula és X. Leó, 
Vatikán M: 1783-1783

1950. Szent Év, Szent Péter Bazilika, Olaszország M: 0794

1951. A Szent Péter Bazilika, Vatikán M: 179

2009. A Vatikáni Könyvtár,  Vatikán M: 1642-1644

ALBERTUS MAGNUS (1193-1280) az 1931-ben szentté avatott 
püspök a teremtett világ megismerhetőségéből kiindulva polihisz-
torként kora szinte minden tudományával foglalkozott: az ásványi, a 
növényi és az állatvilág ugyanúgy foglalkoztatta, mint az asztrológia 
és az alkímia. Bizonyos források szerint egy robotot is alkotott.

I. 
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Luther Márton
uther Márton 1483. november 10-én született a németországi Eisleben-
ben, a család nem sokkal később Mansfeldbe költözött. A fiatal Luther 
nagy szorgalommal és kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait, 1498-

1501 között Eisenachban tanult, majd 1501-ben beiratkozott az erfurti egye-
temre. Apja határozott utasítására jogi tanulmányokba kezdett, amelyhez azon-
ban nem sok indíttatást érzett.

A legenda szerint egy hatalmas viharban közvetlenül Luther mellett sújtott le 
a villám. Maga sértetlen maradt, de a fiatal joghallgató fogadalmat tett, hogy 
szerzetes lesz. A fogadalmat beváltva 1505 nyarán – szülei tudta nélkül – belé-
pett az erfurti Ágoston-rendbe. Két évvel később pappá szentelték. 1508-ban 
Wittenbergbe került, s előadói megbízatást kapott az egyetemen. 1512-ben már 
tanszékvezető és a Szentírás doktora lett.
Fellépésének közvetlen oka az 1516-ban kezdődő búcsúcédula-árusítás volt. 
1517. október 31-én levelet írt Albert érseknek, melyben tiltakozott a búcsúcé-
dulák árusítása ellen (mellékelt egy a búcsúcédulák hatékonyságát és erejét vitató 
iratot is). Ezt a 95 pontból álló vitairatot (a 95 tételt) a wittenbergi vártemplom 
kapujára is kiszegezte, hogy ezzel serkentse vitára a wittenbergi egyetem hallga-
tóit. Eredeti célja az egyház megreformálása volt. A 95 pontból álló tézisek meg-
jelenését tekintik a reformáció kezdetének.

1518-ban az augsburgi birodalmi gyűlésen a pápa megbízottja tanainak visszavo-
nására próbálta rábírni, sikertelenül. Egy évvel később a pápa képviselője eretnek-
séggel vádolta meg Luthert. 1520-ban Róma kiadta a Luthert átokkal fenyegető 
pápai bullát, amely kiátkozás terhe mellett kötelezte őt tételei visszavonására. 
Luther azonban válaszlépésként 1520. december 10-én elégette a wittenbergi El-
ster-torony bejáratánál a pápai törvénykönyveket, valamint az őt kiátkozó bullát.
Az 1521-ben tartott wormsi birodalmi gyűlésen Németország új császára, V. Ká-
roly (1519–1556) – erőteljes egyházi nyomásra – Luthert és követőit illetően 
kimondta a birodalmi kiközösítést.
Szorult helyzetéből, mely elsősorban annak veszélyét hordozta, hogy a császár 
vagy a pápa hívei elfogják és megölik, a Német-római Császárság egyik leghatal-
masabb fejedelme, Bölcs Frigyes mentette ki. 1521. május 4 –én a wormsi biro-
dalmi gyűlésről hazafelé tartó Luthert a szász fejedelem emberei védelem alá he-
lyezték (látszólag elrabolták) és Wartburg várába vitték. Itt élt tíz hónapig Junker 
Jörg (György lovag) álnéven, és ez idő alatt fordította németre az Újszövetséget 
(az Ószövetséget később, 1534-ben fordította le). 1983. 500 éve született Luther Márton (Martin Luther – blokk), 

Luther elégeti a pápai bullát, Magyarország MPIK: 3583

X. Leó halála után, 1522-ben visszatért Wittenbergbe. 1525-ben, rendjét el-
hagyva, feleségül vette Katherina von Bora-t. Hat gyermekük született. Haláláig, 
1546-ig a wittenbergi egyetemen tanított és szervezte az új egyház életét.
Katharina von Bora (1499 – 1552) Luther felesége és hat gyermekük anyja. 1508-
tól a nimbscheni kolostor lakója, itt tett fogadalmat 1515-ben. Miután Luther 
irataiból megtudta, hogy nincs kötelezve kedve ellenére apácának maradni, Lu-
ther közbenjárásával és a helyi plébános segítségével, 8 másik apácával együtt, 
1523. április 4-én megszökött a kolostorból. Wittenbergben Luther házában he-
lyezték el. Luther 1525. június 13-án vette feleségül Katharinát.
Az esküvőn id. Lucas Cranach volt az egyik tanú és első gyermeküknek, Johan-
nesnek a keresztapja is. Luther végrendeletében feleségét összes vagyona egye-
düli örökösévé tette. Luther halála (1546. február 18.) után, amikor V. Károly 
császár elfoglalta Wittenberget, Katharina elhagyta a várost, de már két évvel ké-
sőbb visszatért. 1552 nyarán egy járvány arra kényszerítette, hogy gyermekeivel 
együtt Torgauba meneküljön. Itt élt haláláig.

1958. 400 éve halt meg V. Károly, 
Spanyolország M:1122

1980. 450 éve született meg az Ágostai hitvallás 
(Confessio Augustana)
Német Szövetségi Köztársaság M: 1051

1529-ben a speyeri birodalmi gyűlés kimondta, hogy Luther hívei megmaradhatnak ugyan vallásuk-
ban, de hitüket nem terjeszthetik. Ez a határozat súlyosan csorbította a reformáció követőinek lelkiis-
mereti és vallásszabadság iránti – bibliai alapon álló – igényét. Ezért határozottan protestáltak, vagyis 
tiltakoztak (innen ered a protestáns = tiltakozó elnevezés).

V. Károly hívta össze 1530-ban az augsburgi birodalmi gyűlést, ahol – bár megegyezés nem született 
– a protestánsok megvitatás céljából benyújtották első kidolgozott hitvallásukat, melyet Augsburg régi 
magyar nevéről „Ágostai hitvallásnak” nevezünk.
Az Ágostai hitvallás (latinul Confessio Augustana) az evangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási 
irata, a reformáció jelentős dokumentuma, a legfontosabb lutheri hittételek összefoglalása. A hitté-
teleket a Bölcs Frigyes 1525–ös halála után Szászország élére kerülő János szász választófejedelem 
(uralkodott: 1525-1532) utasítására, wittenbergi hittudósai állították össze, így Martin Luther, Philipp 
Melanchthon, Justus Jonas és Johannes Bugenhagen. Luther még 1529 októberében összeállította a 
főbb dogmákat az úgynevezett schwabachi 17 cikkben; most a szász teológusok ezeket dolgozták át. 
V. Károly császár 1530. június 15-én vonult be Augsburg városába. Egy nappal később megnyitotta 
a birodalmi gyűlést, felszólítva az evangélikus fejedelmeket és rendeket, hogy június 24-én nyújtsák 
be hitvallásukat. A hitvallást aláírók János szász választófejedelem, Brandenburgi György őrgróf, I. 
Ernő braunschweig-lüneburgi herceg, I. Fülöp hesseni tartománygróf, Farkas anhalti fejedelem, János 
Frigyes szász herceg, Ferenc lüneburgi herceg voltak, valamint Nürnberg és Reutlingen birodalmi 
városok képviselői.
Az Ágostai hitvallás 28 cikkben két részből áll. Az első rész 21 cikke a schwabachi cikkek alapján a 
legfőbb keresztény hittételeket tárgyalja. A második rész 7 cikkből áll, ezek a torgaui cikkek alapján 
felsorolják a katolikus egyház gyakorlatában jelenlevő, a Szentírással ellenkező téves tanokat. Az Ágos-
tai hitvallás lényegében Luther főbb tanait tartalmazta, kiemelve a két szín alatti úrvacsora, a gyónás, 
a házasság és a pápai hatalom eltérő értelmezését, illetve kizárólag a Bibliára (sola scriptura) épülő 
hitgyakorlást. A birodalmi gyűlés június 24-ei nyilvános ülésén a protestánsok minden sürgetésének 
dacára nem olvasták fel a hitvallást, valószínűleg azért, mert a császár félt a nagy nyilvánosságtól. Más-
nap azonban a püspöki palota kápolnájában német nyelven felolvasták. A kápolnába alig 200 ember 
fért, de annál többen voltak az előcsarnokban és az udvaron, sőt a kívül állók az ablakokhoz is létrákat 
támasztottak. Így lett 1530. június 25. az Ágostai hitvallás hivatalos felolvasásának napja.

V. Károly azonban kiállt a katolikus egyház mellett. Erre válaszul 1531-ben a protestáns fejedelmek 
létrehozták a schmalkaldeni szövetséget, melyhez a katolikus Bajorország is csatlakozott. A schmalkal-
deni szövetség 1532-ben Franciaországot is bevonta a császárellenes ligába. A császár ellenük 1538–ban 
létrehozta a Szent Ligát. 1547. március 31-én meghalt I. Ferenc francia király, ezzel véget ért a fran-
cia–német háború, és V. Károly a nyugati hadszíntéren is mentesült a nyomás alól. Végül 1547. április 
24-én a mühlbergi csatában legyőzte a schmalkaldeni szövetséget. 

Végül az 1555-ben tartott augsburgi birodalmi gyűlésen V. Károly császár képviseletében I. Ferdi-
nánd szeptember 25-én békét kötött a rendekkel. Az augsburgi vallásbéke gyakorlatilag az evangélikus 
rendek egyenjogúságának és a Német-római Birodalom felekezeti megosztottságának elismerését je-
lentette. A béke értelmében a fejedelmek szabadon választhattak a római katolikus és az evangélikus 
felekezet között, alattvalóiknak pedig követniük kellett a fejedelem vallását (cuius regio, eius religio - 
magyarul: akié a föld, azé a vallás).

LUTHER MÁRTON TÁRSAI:

Johannes Bugenhagen (1485-1558) Teológiai tanulmányok nélkül pappá szentelték 1509-ben. Ké-
sőbb szentírástudományt és patrisztikát tanított. A teológia doktora lett 1533-ban, 1535-ben pedig 
professzor. Már 1523-ban a wittenbergi városi tanács a városi templom plébánosává választotta. Egy 
évvel előbb megnősült. Létrehozta a lutheránus plébánia őstípusát. Észak-Németországban ő készí-
tette elő a reformáció útját. Lutherhez szoros barátság fűzte. Ő volt a gyóntatója, ő eskette, és Luther 
temetésén 1546-ban ő mondta a gyászbeszédet.

Philip Melanchthon (1497-1560) életében döntő fordulatot hozott a Lutherral való találkozás, és ő is 
erős befolyással volt Lutherre és a reformáció alakulására. Badenben született, Heidelbergben és Tü-
bingenben tanult, nagy hatással volt rá Rotterdami Erasmus. Wittenbergben a görög és a héber nyelv 
professzora lett. Megírta a „Loci communes” c. művét és ezzel a reformátorok vezető teológusa lett. 
E mű 1521-es kiadását az „evangélikus dogmatikának” nevezik.  A reformáció szellemében újrafogal-
mazott olyan kifejezéseket, mint bűn, törvény, kegyelem és evangélium. Magáévá tette Luther tételeit 
és sokat tett a radikálisabb tanok enyhítéséért.

Justus Jonas (1493 – 1555) német jogász, humanista, teológus. Az erfurti egyetemen előbb a jog-, az-
után a hittudományokat hallgatta, 1521-ben Wittenbergben lett tanár és a vártemplom prépostja. Ba-
rátságot kötött Lutherrel és nélkülözhetetlen segítőtársa lett a bibliafordítási munkálatok végzésében. 
Elkísérte Luthert a worms-i birodalmi gyűlésre, később pedig 1529-es vizitációiban is segített neki. 
Jonas részt vett a marburgi kollokviumon, ahol Zwingli és Luther tanításainak egyeztetését próbálták 
megoldani, valamint megjelent az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen is. Elkísérte Luthert utolsó 
útjára Eislebenbe. Egy ideig Coburgban volt lelkész és udvari prédikátor, végül Eisfeldben működött, 
mint szuperintendens.

2000. 500 éve született V. Károly Spanyolország 
M: 3530-3531

1958. 400 éve halt meg I. Károly spanyol király 
Spanyolország M: 1121-1128

1989. A villers-cotterêts-i rendelet 450 éves, 
Franciaország, M:2746 – I. Ferenc francia király

2000. V. Károly a mühlbergi csatában, Tiziano festménye alapján
Spanyolország M:3532 (bl.76)

2005. 450 éves az Augsburgi Vallásbéke Német 
Szövetségi Köztársaság M: 2488

1990. 2000 éves Speyer 
Német Szövetségi Köztársaság
M: 1444

Margarete Luther
(Margarete Lindemann 1463-1531) Luther 
Márton édesanyja.

2009. Luther emlékhelyek, Eisleben és 
Wittenberg, ENSZ-New York M:1147

1983. 500 éve született Luther Márton, 
Hollandia M: 1240

1983. 500 éve született Luther, 
Amerikai Egyesült Államok 
M: 1669

1983. 500 éve született Luther Francia-Polinézia 
M: 0389

1983. 500 éve született Luther, Brazília 
M: 1955

1978. A Luther-ház Eisenachban
Német Demokratikus Köztársaság,
M: 2298

1983. 500 éve született Luther 
Franciaország M: 2382

1983. 500 éve született  Luther, Suriname
M: 1063 – 1064

1967. 450 éve függesztette ki Luther a 
wittenbergi vártemplom kapujára téziseit,
Német Szövetségi Köztársaság M: 544

Luther kifüggeszti téziseit a wittenbergi 
várkápolna kapujára 
Pápua Új-Guinea 
M: 0529

1967. 450 évvel ezelőtt szögezte ki Luther téziseit a wittenbergi várkápolna kapujára
Német Demokratikus Köztársaság M: 1317-1319

1972. 500 éve született Lucas Cranach, 
Margarete Luther portréja 
Német Demokratikus Köztársaság M: 1771

Luther szülőháza Eislebenben, a wittenbergi Luther-ház, a wittenbergi vártemplom kapuja, 
a wittenbergi Melanchthon-ház, Eislebenben ebben a házban halt meg Luther

1961. 900 éves a speyeri dóm,
Német Szövetségi Köztársaság, 
M: 366

1982. Luther Márton,
Német Demokratikus Köztársaság
M: 2756

Wittenberg város pecsétje a 
vártemplom képével

1982. Luther Márton, 
Német Demokratikus Köztársaság M:2754

Eisleben pecsétje

1997. 500 éve született Philipp Melanchthon, 
Német Szövetségi Köztársaság M: 1902

II. 

1985. 2000 éves Ausgsburg, a birodalmi gyűlés 
helyszíne, Német Szövetségi Köztársaság, 
M:1234

1971. 450 éve ült össze a wormsi birodalmi gyűlés, 
Német Szövetségi Köztársaság M: 669

2009. Világörökségek, ENSZ-New York,
a bélyegeken Luther lakóhelye és a gótikus lakótorony is látható
M:1144 

1996. 450 éve halt meg Luther, Bulgária 
M: 4199

1996. 450 éve halt meg Martin Luther, 
id. Lucas Cranah Luther-portréja, 
Németország, M: 1841

1998. 500 éve született Katherina von Bora, 
Németország, M: 2029

1982. Luther Márton - blokk, Luther által fordított Biblia, Német Demokratikus Köztársaság, M: Bl. 73

1982. Luther Márton emlékév, 
Luther szakállas György lovagként, 
Német Demokratikus Köztársaság, 
M:2755

1960 Melanchthon 
Német Szövetségi Köztársaság 
M: 328

1966. A Melanchthon-ház Wittenbergben 
Német Szövetségi Köztársaság  
M: 500

1971. 500 éve született A. Dürer, 
Philipp Melanchthon portréja,
Német Demokratikus Köztársaság 
M: 1674
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MORUS TAMÁS (Thomas More 1478-1535) angol jogász, író, 
költő, államférfi. Szembekerült VIII. Henrikkel az anglikán egyház 
alapítása kapcsán, ezért halálra ítélték és kivégezték.  Ismert huma-
nista, jelentős befolyással volt az angol jogra. 1516-ban kiadta Utó-
pia című könyvét. A Vatikán 1935-ben szenté avatta, az anglikán 
egyház 1980-ban vette fel szentjei közé.

Reformáció fontosabb irányzatai
utheránus / evangélikus, a protestantizmushoz tartozó egyházi felekezet. A Luther Márton által 
indított reformáció következtében jött létre Németországban a XVI. században. A lutheri tanok 
gyorsan elterjedtek a német nyelvű területeken. Luther az apostoli szegénység és egyszerűség 

hirdetésével, valamint a nemzeti nyelvvel rövid időn belül népes tábort gyűjtött maga mögé, ám a pá-
paságtól független egyház gondolatával a – pápai és császári ellenőrzés alól szabadulni vágyó – német 
fejedelmek támogatását is elnyerte. A gyors terjedésnek három fő oka volt: a tanok könyvnyomtatás 
segítségével történő publikálása (röplapok, anyanyelvi bibliák), a prédikációk anyanyelven való meg-
valósítása, valamint a kiterjedt iskolaalapítás szerte Európában.

Főbb tanai: A katolikus hét szentség közül csupán kettő megtartása szükséges: a keresztségé és az úrvacso-
ráé (vagy oltáriszentségé).
Egyedül Isten kegyelméből (sola gratia) és egyedül a hit által (sola fide) jutunk üdvösségre
Az áldozás két szín alatt történhet a hívek számára is.
A miséket mindenhol lehet anyanyelven is tartani.
A pápa nem tévedhetetlen és nincs világi hatalma a hívek felett
Nincs szükség a szentek tiszteletére és a szerzetesrendekre. 

Követői az evangélikusok vagy lutheránusok, akik szervezetileg a különböző, önálló evangélikus egyházak 
tagjai. Ezeket az egyházakat együttesen „az evangélikus egyház” vagy „az ágostai hitvallású evangélikus 
egyház” névvel szokás jelölni. Az evangélikus egyházakat tömörítő szervezet a Lutheránus Világszövetség.

wingliánus / svájci reformáció: 1523-ban Ulrich Zwingli zürichi lelkész is összefoglalta tanításait, 
amelyek jórészt egyeztek Luther tanaival, de néhány pontban, mint a keresztség és az úrvacsora 
tana, amelynek nem ismerte el szentség jellegét, és az egyházkormányzatot illetően voltak eltérések 

is. Zwingli kiküszöbölt az egyházból minden külsőséget, kezdetben még az orgonát is, az egyház legfőbb 
kormányzó hatóságaként pedig a nép szabad választása folytán létrejött világi hatóságot ismerte el. 1531-
ben háború tört ki a katolikus és a református kantonok között. Az ütközetben a katolikusok győztek, és 
Zwingli is elesett a csatatéren. Hívei kiegyeztek a reformáció másik képviselőjével, Kálvin Jánossal.

1984. 500 éve született Ulrich Zwingli, Svájc M: 0906

álvinista / református: Kálvin János (1509-1564) munkássága nyomán jött létre Svájcban, a XVI. 
században. Követőit kálvinistáknak, vagy reformátusoknak nevezik, akik szervezetileg különböző, 
önálló nemzeti egyházakba szerveződnek, amelyeket evangéliumi református egyházaknak is szokás 

nevezni. Ezeket a Református Egyházak Világszövetsége tömöríti, amely mára több mint 80 millió tagot 
számlál. A kálvinizmus teológiai gyökere a lutheri irányzatból indult ki, majd több újító reformátor hatása 
alatt formálódott (például Ulrich Zwingli), akik között Jean Calvin (magyarosan Kálvin János) eredetileg 
jogász végzettségű francia reformátor vált kiemelkedővé. 1536-ban kiadta A keresztény vallás tanítása 
című művét, amely a református vallás hitnézeteivé vált. 1541-től a genfi városi tanács felkérésére a város 
egyházi életének vezetője lett. Kálvin fő tanítása a predesztináció, az eleve elrendelés elve. Ennek értelmé-
ben sorsunk cselekedeteinktől függetlenül az üdvösség vagy kárhozat. Még az üzleti siker is az eljövendő 
megváltás jele. Az ember köteles erkölcsös és tevékeny életet élni. A kálvini tanokat a lutheránus elvek-
től leginkább a szigorúbb erkölcsös életmód, a tisztes polgári munkával teli élet idealizálása, a dísztelen 
templomok építése, a sajátos egyházszervezet létrehozása valamint a predesztináció tanának terjesztése 
különböztette meg. Lutherhez hasonlóan fontosnak tartotta a prédikációt, azonban Lutherrel ellentét-
ben az uralkodók hatalmát Istentől eredeztette, míg Luther ráébresztette az embereket arra, hogy a rossz 
uralkodót le lehet váltani. Kálvin szerint Isten akarata végtelen. A kálvini egyház is elvetette az egyházi 
hierarchiát. A kálvinizmus a lutheri reformációhoz hasonlóan gyorsan terjedt Európában. A kálvinista 
egyházi szervezetet, egyházkerületeket a svájci kantonok szövetségének mintájára a lelkészek és polgárok 
közül demokratikusan választott presbitérium irányította, de fejedelmi, földesúri beleszólás nélkül. A lel-
készeket is maguk választották. A kálvini egyház sem egy központilag meghatározott hierarchia szerint 
működött, hanem – a lutherihez hasonlóan – országonként, helyenként eltérő szervezetű volt. Angliában 
a puritánok, Franciaországban a hugenották, Magyarországon a reformátusok voltak a fő követői.

nitárius / antitrinitárius: Tagadták a Szentháromságot, azaz Krisztus isteni természetét és a Szentlélek 
létezését. Tanításuk szerint Jézus Isten fia volt, de végleg emberré lett. Tagadták a predesztináció el-
vét. Legjelentősebb képviselőjük Szervét Mihály ( Miguel Servet), akit Kálvin Genfben kivégeztetett.

nabaptista / újrakeresztelő: Münzer Tamás vezetésével Zwickauban kialakult irányzat. Az anabaptisták 
vagyonközösséget hirdettek. Tanaik szerint az ember csak felnőtt korában dönthet világnézetéről és csak 
ekkora lehet megkeresztelni. A mozgalom az 1524-25-ös német parasztháború ideológiai alapját adta.

nglikán egyház: VII. Kelemen pápa 1530. március 7-én visszautasította VIII. Henrik angol király 
három évvel azelőtt átadott kérését, amelyben az uralkodó házasságának felbontását kérte. Az el-
lentét hátterében nem a vallási meggyőződés, hanem két ember személyes, hatalmi harca húzódott 

meg. Kettőjük küzdelme következtében Anglia elszakadt Rómától, az angol király megszüntette a pápai 
fennhatóságot országában, saját magát pedig az angol - anglikán - egyház fejévé tette. 1536-ban adták ki 
a Tizcikkelyes Hitvallást. Ezzel egy új vallási irányzat alakult ki, amelyben katolicizmusra és protestantiz-
musra jellemző sajátosságokat egyaránt találhatunk.

2009. A Brit Monarchia (II.) I. Mária 
Egyesült Királyság M: 2754

2009. A Brit Monarchia (II.) I. Erzsébet 
Egyesült Királyság M: 2755

1985. 450 éve halt meg Morus Ta-
más, Vatikán M: 0870-872

I. MÁRIA: Tudor (Véreskezű) Mária, VIII. Henrik idősebb lánya, visz-
szaállította a katolikus vallást, uralma alatt protestánsüldözés zajlott.

2009. A Brit Monarchia (II.) VI. Edward 
Egyesült Királyság M: 2752

VI. EDWARD: VIII. Henrik fia, helyette a régensek gyakorolták a 
hatalmat. Uralkodása alatt vezették be a népnyelvű misét, valamint 
engedélyezték a papi házasságot.

2009. A Brit Monarchia (II.) VIII. Henrik 
Egyesült Királyság M: 2751

I. ERZSÉBET: VIII. Henrik fiatalabb lánya, a királynő megerősí-
tette az anglikán egyházat, 1563-ban kibocsátották a Harminckilenc 
cikkelyes Hitvallást.

1998. Pápák a Szent Években VII. Kelemen, Vatikán M: 1241

1997. 450 éve halt meg VIII. Henrik 
Egyesült Királyság M:1677

1997. 450 éve halt meg VIII. Henrik, VIII. Henrik feleségei
Egyesült Királyság M: 1678 – 1683

III. 

1967. 450 éves a reformáció, 
Ausztria

1951. 375 éves a reformáció a Saar-vidéken, 
Saar-vidék M: 308

1964. Kálvin napok, Református 
Világszövetség Frankfurt,
Német Szövetségi Köztársaság M: 439

2009. 500 éve született Kálvin 
Svájc M: 2092

2009. 500 éve született Kálvin János
Magyarország MPIK: 4990

2009. 500 éve született Kálvin   
Monaco M: 2947

1964. Protestantizmus, Ida de Bure, Kálvin 
felesége, 1540-ben házasodtak össze
Belgium M: 1348

2009. 500 éve született Kálvin 
Franciaország M: 4685 – a 
bélyegen A keresztény vallás 
tanítása kézirata

1964. Kálvin halálának 
400. évfordulójára, 
Dél-Afrikai Köztársaság 
M: 0341

1953. Thomas Münzer Német Demokratikus Köztársaság M:398

1975. 450 éve ért véget a Német parasztháború Német Demokratikus Köztársaság M: 2013-2018

1952. Lutheránus Világszövetség, 
Hannover Német Szövetségi
Köztársaság

1956. Német Evangélikus Nap Német Szövetségi Köztársaság

2007. A Biblia Éve, Biblia Szlovénia 
M: 0033

1989. 450 éves a reformáció Brandenburgban  M: 08551985. 350 éve született 
Philipp Jacob Spener 
evangélikus teológus 
 M: 1235

1981. Német evangélikus nap, Hamburg 
Német Szövetségi Köztársaság M: 1098

1987. Johann Albert Bengel 
evangélikus teológus 
M: 1324

1983. Luther 
Csehszlovákia M: 2701

1982. 500 éve született Luther 
Német Demokratikus Köztársaság 
M: 2754-57

1996. 50 éve halt meg
Friedrich von Bodelschwingh evangélikus teológus 
M: 1835

1992. 100 éve született 
Martin Niemöller evangélikus teológus 
M: 1584

1995. 50 éve hunyt el 
Dietrich  Bonhoeffer evangélikus teológus 
M: 1788

1977. Nagy személyiségek, Miguel Servet 
Spanyolország M:2285
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rancia vallásháborúk: A történetírás a reformáció kálvini irányzatának 
franciaországi elterjedését követő, 1562-től 1598-ig tartó nyolc háború 
együttesét nevezi francia vallásháborúknak, olykor polgárháborúknak. A 

franciaországi protestánsokat hugenottáknak nevezték a XVI. század közepé-
től kezdve. A számukra Párizson kívül szabad vallásgyakorlatot biztosító St. 
Germain-i béke megerősítéseként 1572-ben Margit hercegnőt feleségül adták 
a navarrai király protestáns fiához, Bourbon Henrikhez. Pár nappal ezután kö-
vetkezett be a francia történelem egyik legszégyenteljesebb eseménye, az 1572 
augusztus 23-i, Szent Bertalan éji mészárlás. A király, IX. Károly beleegyezésé-
vel a békülési szándékkal az esküvőre Párizsba gyülekező hugenották tömegét 
mészárolták le, köztük Gaspard de Colignyt Franciaország admirálisát, a fran-
cia protestantizmus egyik kiemelkedő alakját.

Bourbon Henrik 1589-ben került trónra IV. Henrik néven, és - bár ennek ér-
dekében felvette a katolikus vallást -, 1598-ban kibocsátotta a nantes-i ediktu-
mot, amely vallásszabadságot biztosított a hugenották számára. A franciaorszá-
gi vallásháborúk során eleinte a hugenotta párt tagja, majd az uralkodó halála 
után kirobban örökösödési küzdelmek során áttért a katolikus vallásra. Ekkor 
hangzott el híres, szállóigévé vált mondása: „Párizs megér egy misét!”. A több-
frontos háborúban nagy nehézségek árán, de győzelmeket aratott. 1598-ban 
kiadta a nantes-i ediktumot, amely megszüntette a hugenották üldözését.

XIII. Lajos uralma alatt (1610–1643) ismét válságosra fordult a helyzet. A főmi-
niszteri székben ténykedő Richelieu bíboros váraikat elfoglalta és politikai ha-
talmukat megtörte. Bár a nantes-i rendelkezéseket megerősítette XIII. Lajos, de 
XIV. Lajos hosszú uralkodása alatt (1643–1715) végül minden joguktól megfosz-
tották őket. A fontainebleau-i rendelet 1685. október 18-án eltörölte a nantes-i 
ediktumot. Sokakat kivándorlásra kényszerítettek, és 1787-ig mintegy 11 000 
embert ítéltek vallási okokból börtönbüntetésre, gályarabságra vagy halálra.

Reformációs küzdelmek

 reformáció megerősödésének és elterjedésének időszakában számtalan há-
ború zajlott Európában. Ezek jellemzője, hogy a vallási ellentétek mellett 
a háborúkat a királyi hatalom és a rendek érdekellentétei, a nagyhatalmi 

(Habsburg-francia-angol-németalföldi) vetélkedés és a társadalmi rétegekben 
felhalmozódott egyéb feszültségek is átszőtték.

IV. 

1978. Rézmetszetek a Berlini Állami Múzeumban,
Hans Schaufelein: Landsknecht alabárddal, 
Német Demokratikus Köztársaság M:2347

1989. 500 éve született Thomas Münzer, Werner Tübke monumentális körképe alapján Német Demokratikus Köztársaság M: 3269-3273

1989. 500 éve született Thomas Münzer M :3237 (B 97)

1964. Kálvin, 
Franciaország M: 1475

1979. 400 éves a Genti szerződés aláírása, 
az Utrechti Unió előzménye 1576-ban
Oraniai Vilmos 
Belgium M: 1876

 
német parasztháború (1524 -1525): A német parasztok félreértették Lu-
ther tanait, amikor úgy értelmezték, hogy a keresztény ember szabadsága 
mindenkit egyenlővé tesz. Így azt gondolták, hogy már nem szükséges 

adót fizetniük, és érvénytelenek a régi, feudális kötelezettségek is. A felkelés a 
Német-római Birodalom délnyugati részén kezdődött több, egymástól külön-
álló megmozdulással, majd fokozatosan továbbterjedt a birodalom középső és 
keleti részére, továbbá a mai Ausztria és Svájc területére is. A felkelés elbukott, 
ami elsősorban a parasztsereg szedett-vedett fegyverzetének és katonailag kép-
zetlen vezetőinek volt köszönhető.

émetalföldi háborúk: A németalföldi szabadságharc, más néven a nyolc-
vanéves háború, a Németalföldi Tizenhét Tartomány lakosainak lázadá-
sa volt a spanyol II. Fülöp uralma ellen. A felkelés 1568-ban kezdődött, 

amikor a képrombolók leverésére helytartónak kinevezett Alba herceg lefe-
jeztette Egmont és Horne grófját, és 1648-ban a vesztfáliai békével zárult le.
A szárazföldi és tengeri sikerek eredményeként a hét északi tartomány tény-
legesen függetlenné vált, így Németalföld 1579-ben két részre szakadt. Az 
Utrechti Unió, a függetlenség kikiáltása után az Egyesült Holland Köztársa-
ság, a mai Hollandia elődje, gyors gazdasági fejlődésnek indult, megterem-
tette önálló hadi- és kereskedelmi flottáját, gyarmatbirodalmat épített ki, és 
a tudományos életben is az élre került. 1579-ben az Arras-i Unióba tömörült 
déli tartományok (a mai Belgium, Luxemburg és Franciaország északi része) 
a spanyolok uralma alatt maradtak és elfogadták az ellenreformációt. Mire 
1648-ban a vesztfáliai béke lezárta a konfliktust, a déli tartományok egy ré-
szét Franciaország már elfoglalta Spanyolországtól.

1948. Híres emberek, IV. Henrik 
Franciaország M: 0605

JULES MAZARIN RAYMOND, (Giulio Raimondo Mazzarino 
vagy Mazarini 1602-1661) olasz származású bíboros, diplomata, és 
politikus, a francia király főminisztere 1642-tól 1661-ben bekövet-
kezett haláláig.

2002. 400 éve született Mazarin bíboros Monaco M: 2592

1969. Híres emberek, IV. Henrik ,Franciaország M: 1690

IV. HENRIK (1553-1610) 1589 és 1610 között Franciaország ki-
rálya, az első francia Bourbon uralkodó, 1589-ben került trónra IV. 
Henrik néven, és - bár ennek érdekében felvette a katolikus vallást 
-, 1598-ban kibocsátotta a nantes-i ediktumot, amely vallásszabad-
ságot biztosított a hugenották számára.

1944. Louis de Conde 
Franciaország M: 629

LOUIS DE CONDÉ (1530-1569) 
IV. Henrik nagybátyja. A herceg 
fontos szerepet játszott a francia val-
lásháborúk során mint a református 
(hugenotta) párt vezetője. Számos 
csatában kitüntette magát, harcolt 
1552-ben Metz ostrománál, illetve az 
1557-es Saint-Quentin-i ütközetben 
is. Az 1569-ben vívott jarnaci össze-
csapásban súlyosan megsebesült, fog-
ságba esett és kivégezték.

1973 400 éve halt meg Coligny, 
Franciaország M: 1822

GASPARD II. DE COLIGNY (1519-1572) francia nemes és ellen-
tengernagy, a hugenották egyik vezetője a francia vallásháborúk idején.

1935 Richelieu 
Franciaország M:301

1974. Richelieu, Franciaország M:1867
1970. Richelieu Franciaország M:1726

RICHELIEU (Armand Jean du Plessis de Richelieu 1585-1642) 
francia államférfi, politikus, egyházi vezető és hadvezér. Az abszo-
lutizmus híve, a franciaországi ellenreformáció egyik vezetője, de az 
osztrák-spanyol Habsburgok elleni küzdelemben szövetségre lépett 
a német protestáns uralkodókkal. Célja az volt, hogy Európa vezető 
államává tegye Franciaországot. 

1944. XIV. Lajos 
Franciaország M: 629

1970. XIV. Lajos Franciaország M: 1727

XIV. LAJOS (1638-1715) Franciaország királya, az egyik leghosz-
szabb ideig (72 évig) trónon lévő európai uralkodó. A klasszikus 
abszolutizmus megteremtője. A franciaországi ellenreformáció 
kiteljesítője. Uralkodása alatt vált igazi európai nagyhatalommá 
Franciaország.

1933. 450 éve született Orániai Vilmos, 
Orániai Vilmos címere 
Hollandia  M: 0257

1933. 450 éve született Orániai Vilmos, 
Hollandia M: 0258

1933. 450 éve született Orániai Vilmos, 
Hollandia M: 0259

1933. 450 éve született Orániai Vilmos, 
Hollandia M: 0260

1984. 400 éve halt meg Orániai Vilmos, Hollandia M: 1256

ORÁNIAI VILMOS (I.) (1533-1584) herceg, Hollandia kormány-
zója, a németalföldi forradalom, szabadságmozgalom vezéralakja, a 
spanyolok felett aratott győzelem kivívója.

1964. Protestantizmus, 
Philippe Marnix van Aldegonde, 
Belgium M: 1347

PHILIPS OF MARNIX, LORD OF SA-
INT-ALDEGONDE, (1540-1598) holland 
író és államférfi, a holland nemzeti himnusz, a 
Wilhelmus szövegének szerzője.

1964. Protestantizmus, Jacob Jordaens, 
Belgium M: 1349

JACOB JORDAENS (1593-1678) flamand festő, 
rajzoló. Főként  történelmi festményei, zsáner-
képei és portréi ismertek. Rubens és van Dyck 
mellett a flamand barokk festészet kiemelkedő 
személyisége.

1990, 180 éve írta Beethoven az Egmont c. nyitányt, a bélyeg háttérében Lamoraal Graaf von Egmont Belgium M: 2440

LAMORAL, COUNT OF EGMONT (Lamoraal, graaf von Eg-
mont) (1552-1568) a németalföldi szabadságküzdelmek egyik vezé-
ralakja és mártírja, Alba herceg egyik első és legnevesebb áldozata.  
Nevét Egmond alakban is írják. Ő a hőse Goethe Egmont c. drámá-
jának, Beethoven pedig Egmont-nyitányával állított emléket neki.

1998. 400 éve halt meg II. Fülöp Spanyolország M: 3387 1961. 100 éve Madrid Spanyolország fővárosa,
 II. Fülöp Spanyolország M: 1284

1979. Habsburgok a spanyol trónon,
II. Fülöp Spanyolország M: 2444

II. FÜLÖP (1527-1598) Habsburg-házból származó uralkodó, Spa-
nyolország és Szicília királya 1555-től V. Fülöp néven burgundiai 
herceg, Luxemburg, Alsó-Lotharingia hercege, Flandria, Hollan-
dia, Zeeland, Artois, grófja. 1555-56-ban a Habsburg Birodalom 
felosztása után apjától a spanyol és a németalföldi területeket örö-
költe, míg a császári koronát a nagybátyja, I. Ferdinánd kapta. 1580-
tól I. Fülöp néven Portugália királya is.
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EGY ÚJ KOR KEZDETE
ÉVES A REFORMÁCIÓ
500

BETHLEN GÁBOR (1580-1629) erdélyi fejedelem (1613–1629) 
és magyar király (1620–1621). Pályafutása kezdetén híven szolgál-
ta Erdély fejedelmeit, de amikor Báthory Gábor szövetségre akart 
lépni a Habsburgokkal, szembefordult vele. Uralkodása alatt meg-
szilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és kulturális élete 
egyaránt fejlődésnek indult. Gyulafehérvárt politikai és művelődési 
központtá tette, 1622-ben református kollégiumot alapított.

Reformáció Magyarországon
agyarországon 1521-ben jelentek meg a reformációs törekvések. Ekkor 
már a budai főiskola több tanára Luther szellemében tanított. Egyre több 
fiatal ment a wittenbergi egyetemre, ezért a lutheri eszmék elsősorban 

Philipp Melanchthon tolmácsolásában hatottak. Az új tanok főleg az ország 
fővárosában, a német polgárság és a királyi udvar német udvaroncai között, 
valamint az erdélyi és szepességi szászok között találtak hívekre. Stöckel János 
(1510-1560) bártfai rektor nevéhez fűződik a magyarországi reformáció első 
hitvallási irata, az 1546-ban összeállított Confessio Pentapolitana. A reformá-
ció gyors térhódításához hozzájárult, hogy a török hódítás a katolikus egyhá-
zi struktúra felbomlásával járt, a törökök pedig nem korlátozták az új tanok 
terjedését. Hazánkban a protestáns egyházi irányzatok eleinte nem különültek 
el szigorúan egymástól. A nagy hatású prédikátorok közül kiemelkedik Dévai 
Bíró Mátyás, akit a magyar Luthernek keresztelt el a történetírás, Dávid Ferenc 
és Méliusz Juhász Péter. Csak a XVI. század második felében vált el egymástól 
a német és helvét irány. A debreceni zsinat 1567-ben fogadta el a II. helvét hit-
vallást, de végleg csak az 1591-es csepregi hitvita után vált szét a két protestáns 
egyház. A vallás szabad gyakorlásáról Erdélyben az 1557-1568-as tordai or-
szággyűléseken határoztak, így a katolikus, evangélikus (német, v. lutheránus) 
és református (helvét, v. kálvini) mellett az unitárius egyház is a bevett vallások 
közé került. Ezzel Európában elsőként itt valósult meg a vallásszabadság.

2007. A Tordai országgyűlés 450. évfordulójára, a bélyegen János Zsigmond 
és az országgyűlés helyszíne látható, MPIK: 4880

JÁNOS ZSIGMOND, II. János - Szapolyai János Zsigmond István 
(1540–1571) Magyarország választott, meg nem koronázott királya 
1540 és 1570 között, Erdély első fejedelme 1570 és 1571 között. 
Apja I. János király, anyja Jagelló Izabella királyné. II. János Ma-
gyarországon uralkodói jogait nem gyakorolhatta. Udvari orvosa, 
Blandrata György befolyására előbb a lutheránus, majd a református 
hitre tért. Később Dávid Ferenc hatására végül unitárius lett. Tör-
ténelmi tette, hogy megszüntette a hivatalos államvallást és vallás-
szabadságot hirdetett. 

A XVI. század első felében Magyarországon a reformáció határozta meg az or-
szág szellemi életének fejlődését. Új művelődési központok alakultak ki, mint 
pl. Brassó, Kolozsvár, Debrecen. Sorra nyíltak a nyomdák, az iskolák, amelyek 
a reformáció terjesztésének legfőbb eszközeivé váltak. A reformátusok legje-
lentősebb iskolái Sárospatakon és Debrecenben, az evangélikusoké Bártfán és 
Brassóban, az unitáriusoké Kolozsváron működött. Dévai Bíró Mátyás a hitet 
magyar nyelven terjesztette és megírta a Magyar ábécés könyvet, Sylvester Já-
nos 1541-ben lefordította az Újszövetséget, 1590-ben Károlyi Gáspár gönci 
prédikátor teljes bibliafordítást készített (Vizsolyi Biblia). Az írástudatlanok 
között az anyanyelvű templomi énekekkel terjesztették a protestáns eszméket. 
Az Európát járt Szenczi Molnár Albert hazatérve kiadta a magyar-latin és la-
tin-magyar szótárát, és az Új Magyar Nyelvtan című könyvét, valamint elké-
szültek bibliai zsoltárfordításai. A magyar reformáció irodalmának alakjai közé 
tartozik Heltai Gáspár és Bornemissza Péter.

1939. Protestáns (az Országos Protestáns Napok alkalmából), Magyarország
Dévai Bíró Mátyás (1500-1545) és Melius Juhász Péter emléktáblái (1515-1572) 
MPIK 649

KÁROLYI GÁSPÁR (1529-1591) református lelkipásztor, a 
Tiszán inneni Református Egyházkerület esperese, a Biblia első tel-
jes magyar fordítását lelkésztársai segítségével készítette el. A Szent 
Bibliát Vizsolyban nyomtatták 700-800 példányban. Mára 54 pél-
dány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.

MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS (1650-1702) nyomdász, betű-
metsző. A könyvnyomtatás mesterségét Amszterdamban tanulta. 
1686-ban saját költségén 3500 példányban kiadta az úgynevezett 
amszterdami magyar nyelvű bibliát. 1690-ben Kolozsváron ala-
pított nyomdát. Kiadványaival igyekezett az egyszerűbb emberek 
igényeit is kielégíteni, az őt ábrázoló bélyeg hátterében a Szakáts 
mesterségnek könyvetskéje lapjai láthatók.

TANÁROK, TUDÓSOK 

PÁPAI PÁRIZ FERENC (1649–1716) tanár, orvos és filozófus. 
1672 és 1675 között külföldi egyetemeken tanul. Bihar vármegye 
orvosa. Udvari orvos Bornemissza Anna fejedelemasszony és később 
Apafi Mihály mellett. 40 évig tanított Nagyenyeden.

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ

1525. évi országgyűlés 4. törvénycikke - Luther követői 
 törvényen kívül állnak.
1568. Tordai országgyűlés - református, evangélikus,
 unitárius vallások elismerése Erdélyben, 
 4 bevett felekezet.
1604. évi dekrétum – katolikus egyház kiváltságainak
 megerősítéseként
1606. bécsi béke – főurak, nemesek, szabad városok,
 végvári katonák szabad vallásgyakorlása
1608. évi országgyűlés megerősíti a bécsi békét,
 a szabad vallásgyakorlást kiterjeszti a mezővárosok
 és falvak lakóira is.
1645. linzi béke – szabad vallásgyakorlás a jobbágyság számára is
1681. soproni országgyűlés - artikuláris helyeken szabad
 a vallásgyakorlás, a vármegyékben 2-3 helységet 
 jelöltek ki erre.
1691. Explanatio Leopoldina - artikuláris helyeken kívüli 
 tilos szertartásokat tartani, magán és nyilvános 
 vallásgyakorlás elválik, a nem artikuláris helységekben 
 lakó protestánsok a helybeli katolikus papnak 
 a stólát kötelesek megadni. 
1731. Carolina resolutio ezt megerősíti, dekretális eskü kötelező  
 (Mária Terézia is megerősíti). 
1781. Türelmi rendelet – vallások egyenlősége politikai téren.
1791. évi 26. törvény vallások egyenlőségét törvénybe iktatta.
1848. évi 20. törvénycikk, a bevett vallások tökéletes egyenlősége 
 és viszonossága.
1895. évi 43. törvénycikk, az izraelita is bevett felekezet.

1939. Protestáns, Károli Gáspár (1529-1591) 
MPIK 650

Az Országos Protestáns Napok alkalmából kiadott Károli Gáspárt ábrázoló bélyeg terve

1939. Protestáns, Szenczi Molnár Albert (1574-1633) 
MPIK 651

1990. 400 éves a Károli Biblia Magyarország 
MPIK 4038

2010. Jeles magyarok (XV.) - 500 éve született 
Heltai Gáspár (Cronica az magyaroknak dolgairól) 
Magyarország MPIK 5023

2002. Jubiláló közgyűjtemények: OSZK, 
Apafi Mihály (1632-1690) erdélyi fejedelem 
zsoltáros könyve Magyarország MPIK: 4641

A könyvet Misztótfalusi Kis Miklós nyomtatta 
Amszterdamban, Szenczi Molnár Albert 
zsoltárfordításait felhasználva.

1962. 100 éves a nyomdász szakszervezet, 
Misztótfalusi Kis Miklós
Magyarország MPIK:1926

1983. 300 éves Misztótfalusi Kis Miklós 
Amszterdamban nyomtatott bibliája
Magyarország MPIK: 3703

2000. Jeles Magyarok: 
Misztótfalusi Kis Miklós 
Magyarország MPIK: 4573

1973. 500 éves a magyar könyvnyomtatás MPIK:2891-92

1939. Protestáns (az Országos Protenstáns Napok alkalmából), Magyarország
Bethlen Gábor (1580-1629) blokk terve, MPIK 652

1939. Protestáns, 
Bethlen Gábor (1580-1629) 
MPIK 652

1939. Bethlen-blokk, Magyarország MPIK 654

1980. Bethlen Gábor születésének 
400. évfordulójára Magyarország
MPIK: 3390

1992. Történelmi arcképcsarnok, Bethlen Gábor 
(1580-1629) Magyarország MPIK 4170

1981. Magyar történelmi zászlók, Bethlen Gábor 
zászlója MPIK: 3459

1978. Magyar huszárok, Végvári vitéz  (XVII. század) 
Magyarország MPIK3240

1970. A magyar ötvösség remekei,
I. Rákóczi György úrvacsora kelyhe
Magyarország MPIK: 2661

1978. A Thököly-felkelés 350. évfordulója 
Magyarország, MPIK: 3291

1908. I. Ferenc József trónra 
lépésének 60. évfordulója. VI. Károly 
(III. Károly néven magyar király) 
portréja M: 139

1981. 200 éves a türelmi rendelet II. József 
Ausztria M: 1685

1986. 125 éves a protestáns pátens 
Ausztria M: 1864

1992. Történelmi arcképcsarnok, Bocskai István 
(1557-1606) Magyarország MPIK 4169

2004. A Bocskai-szabadságharc 400. 
évfordulójára MPIK: 4771

BOCSKAI ISTVÁN (1557-1606) magyar államférfi, Bihar főispán-
ja, 1605 és 1606 között erdélyi fejedelem. A három részre szakadt 
Magyarország, valamint Erdély jövőjét meghatározó politikai ve-
zető, aki jelentős szerepet játszott a magyarországi reformációban. 
Az általa vezetett szabadságharc eredményeként biztosította Erdély 
szuverenitását és a magyar királyság jogállásának megtartását.

1999. Pápai Páriz Ferenc születésének 350. 
évfordulójára Magyarország MPIK: 4493

1954. Tudósok, Apáczai Csere János, 
Magyarország MPIK: 1458

1992. Johannes Amos Comenius születésének 
400. évfordulójára, Orbis sensualium pictus 
Magyarország M: 4140

APÁCZAI CSERE JÁNOS (1625-1659) filozófiai és pedagógiai író, 
kálvinista teológus, a magyar művelődés, tudományosság és nevelés-
ügy úttörője, az első magyar enciklopédista. Az erdélyi magyar pro-
testáns iskolaügy első kiemelkedő alakja, aki hollandiai egyetemeken 
tanult és ott avatták teológiai doktorrá. A gyulafehérvári, majd ké-
sőbb a kolozsvári kollégium tanára lett.

COMENIUS (Johannes Amos Comenius 1592-1670) cseh peda-
gógus, író. A modern pedagógia megteremtője. Lorántffy Zsu-
zsanna hívta Sárospatakra1650-ben. 1653-ban itt írta „Orbis sen-
sualium Pictus” (A látható világ képekben) című művét, amely az 
első képes tankönyv volt.

Betűszedő Comenius Orbis pictus c. művéből.
Nyomtatósajtó Pesti Gábor evangéliumfordítása iniciáléja nyomán. 

HÁBORÚK ÉS PROTESTÁNSOK

A XVII. század elején Magyarország lakosságának közel 80%-a va-
lamelyik protestáns vallás követője volt. A tizenöt éves háborúban 
(1591-1606) a török kiűzése mellett az erőszakos ellenreformáció 
is céllá vált. A Bocskai-szabadságharcot lezáró 1606-os bécsi béke 
biztosította a protestáns nemesek, a szabad városok és a végváriak 
vallásszabadságát és a magyarországi rendek jogait. Bocskai Erdély 
fejedelmeként írta alá a békét, és ez a Habsburgok részéről az er-
délyi függetlenség elismerését is jelentette. II. Rudolf a bécsi békét 
szentesítő 1608-as országgyűlésen megerősítette a protestáns fele-
kezetűeknek biztosított jogokat, kiterjesztve azokat a mezővárosok-
ra és a falvakra is.

1983. II. Rudolf 
Csehszlovákia M: 2721

1997. II. Rudolf Csehország M: 146-147 BL 42009. II. Rudolf Csehország 
M: 600

II. RUDOLF (1552-1612) Habsburg főherceg, német-római csá-
szár, magyar és cseh király (I. Rudolfként). Az uralkodása alatt kiala-
kuló politikai zűrzavar vezetett a harmincéves háborúhoz. Uralko-
dói tevékenységét elhanyagolva találmányokkal, órákkal, alkímiával, 
csillagászattal foglalkozott. Az ellenreformáció támogatója, a törö-
kök elleni 15 éves háború megindítója.

Az 1618-tól 1648-ig tartó, szinte egész Európára kiterjedt har-
min céves háborúból a magyarországi és erdélyi területek is kivették 
részüket. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem több hadjáratot vezetett 
a császári csapatok ellen. Az 1626-os pozsonyi béke megkötése után 
erejét Erdély belügyeire koncentrálta.

A harmincéves háború magyarországi küzdelmeit lezáró linzi békét 
1645-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és III. Ferdinánd kö-
tötte. A politikai tartalom mellett biztosította a vallásgyakorlás teljes 
szabadságát – első ízben – a jobbágyok számára is.

I. RÁKÓCZI GYÖRGY (1593-1648) 1630-tól Erdély fejedelme. A 
református egyház és az iskoláztatás ügye sokat köszönhet a „bibliás 
őrálló” fejedelemnek.

Az I. Lipót hatalomra jutásával felerősödő rekatolizáció a protes-
tánsok összefogását segítette, és többek között a Thököly-felkelés 
egyik okává vált.

THÖKÖLY IMRE (1657-1705) tanulmányait az eperjesi evangéli-
kus gimnáziumban és a nagyenyedi református kollégiumban végez-
te. 1679-81 a kuruc hadak fővezére, 1682-85 között felső-magyaror-
szági fejedelem, 1690-ben Erdély fejedelme.

Az 1681-es soproni országgyűlés visszaállította a rendi szabadság-
jogokat és újra engedélyezte az evangélikus és református vallás 
gyakorlását az artikuláris helyeken. A protestáns egyházak belső 
életében történt legfontosabb változás a zsinati-presbiteri egyházi 
alkotmány elterjedése volt. 
A protestáns egyházak helyzetét 1731-ben III. Károly rendelettel 
(Carolina resolutio) szabályozta. Ezeknek megfelelően az egyhá-
zak kialakították a király által engedélyezett négy egyházkerületet, 
mindegyik élén egy-egy választott szuperintendenssel és világi fő-
gondnokkal.
A vallási küzdelmeknek II. József 1781-ben kiadott türelmi rendele-
te vetett véget amely bizonyos korlátozások mellett engedélyezte a 
protestáns és ortodox hívők szabad vallásgyakorlását és hivatalvise-
lését. A rendeletet 1791-ben iktatták törvénybe.

V. 
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A kollégium működését az ellenreformációs törekvések akasztották meg. A 
várost birtokló Esterházy család a XVII. század közepétől kezdve fokozatosan 
igyekezett megnyírbálni a protestánsok jogait és felszámolni az iskola anyagi 
alapjait. A rekatolizáció hívei 1752-ben elérték céljukat, a református egy-
házat száműzték Pápáról. A következő harminc évben a kollégium a közeli 
Adásztevelen folytatta működését. A visszatérésre 1783-ban, II. József türel-
mi rendelete után nyílt lehetőség, az iskola Mándi Márton István vezetése 
alatt újra az ország egyik legjelentősebb főiskolájává vált. A reformkorban a 
teológia mellett már nagy szerepet kapott a világi tárgyak oktatása. A XIX. sz-
ban Pápán természettudományi, filozófiai, bölcsészeti és jogi kar és a század 
végén tanítóképző is működött.

SÁROSPATAK

z ország egyik legrégebben fennálló oktatási intézménye, 1531-ben, a re-
formáció szellemében alapította Perényi Péter. Az évszázadok során hazánk 
számos nagy alakja töltötte diákéveit az ország legnevesebb iskolái között 

számon tartott Sárospataki Kollégiumban.

Protestáns iskolák
DEBRECEN

nyingi Török János, mint főbirtokos vitte keresztül Debrecenben a hit-
újítást. Ennek első lépéseként meghívta Pápáról Bálint papot, az első deb-
receni prédikátort, a lutheri reformáció hívét. Működése következtében 

a ferences rendi zárdaiskola reformátori befolyás alá került. Hagyományosan 
1538-tól számítják a Református Kollégium történetét. Az iskolát 1549-re for-
málták át a svájci reformáció szellemében. Első ismertebb rektora Dézsi András 
(1549–1551) volt. A wittenbergi iskola törvényei nyomán meghozták az első 
iskolai törvényt (1567). A fenntartás költségeit Debrecen városa viselte, amely-
hez magánszemélyek is jelentős adományokkal járultak hozzá. A XVII. század 
elején már mintegy ezer diák tanult Debrecenben. A kollégiumot a városi ta-
nács és az egyháztanács közösen felügyelte, az oktatás tartalmáért az egyház 
volt a felelős. Az iskola falai között a legalacsonyabb foktól a legmagasabb fokig 
folyt az oktató-nevelő munka.

1988. 400 éves a Debreceni 
Református Kollégium, 
Magyarország
MPIK: 3934

A pápai kollégium híres hallgatói: Balázs János, Ballagi Mór, Bocsor István, 
Csekő Gusztáv, Csoóri Sándor, Eötvös Károly, Jókai Mór, Kenessey Albert, 
Kerkapoly Károly, Kozma Andor, Lőrincze Lajos, Marczali Henrik, Nagy 
László, Orlai Petrich Soma, Petőfi Sándor, Pócza Jenő, Rab Zsuzsa, Somogyi 
József, Tarczy Lajos, Thaly Kálmán, Vikár Béla, Zádor György 

PROTESTÁNS TEMPLOMOK MAGYARORSZÁGON

1938. Debrecen, a kollégium fennállásának 400. évfordulójára tervezett sorozat tíz filléres címletének terve

Hatvani István (1718-1786) rektor 
MPIK 623

A debreceni kollégium híres diákjai: Ady Endre, Arany János, Balassa Iván,   
Zoltán,  Bátorkeszi István, Bíró Lajos, Bölcskei Gusztáv,  Budai Ézsaiás, Csapó 
József,  Csengery Antal,  Csokonai Vitéz Mihály, Diószegi Sámuel, Fazekas 
Mihály, Horthy Miklós, Hőgyes Endre, Irinyi János, Irinyi József, Jakucs Pál, 
Kazinczy Ferenc, Keresztúri Bíró Pál, Keserüi Dajka János, Kocsi Csergő Bá-
lint, Konrád György, Kölcsey Ferenc,  Lovassy László, Mándi Márton István, 
Medgyessy Ferenc, Milotai Nyilas István, Móricz Zsigmond,  Nyáry Pál,  Páló-
czi Horváth Ádám, Péchy Mihály,  Sarkadi Imre,  Schulek Frigyes, Segner Já-
nos András,  Szabó Lőrinc, Szabolcska Mihály, Szenczi Molnár Albert, Szent-
jóbi Szabó László, Tessedik Sámuel, Tisza István, Tisza Kálmán, Vass Lajos, 
Weszprémi István, Wladár Antónia, Zoltai Lajos

1954. Tudósok, Hőgyes Endre, 
Magyarország MPIK 1468

1955. Költők, Csokonai Vitéz Mihály 
Magyarország  MPIK 1506

1938. Kormányzói
arcképsorozat (I.),
Horthy Miklós
MPIK 596-598

1932/37. Arcképek (I.) 
Tisza István 
MPIK 530

1932/37. Arcképek (I.)
Kölcsey Ferenc
MPIK 523

1947. Szabadsághőseink,
Ady Endre MPIK: 1025

1974. Segner János András, Magyarország, MPIK 2986

1981. 450 éves a Pápai 
Kollégium MPIK: 3476

1925. Jókai Mór (I.)  MPIK 230-2321972. Petőfi Sándor, MPIK 2847

1956. 400 éves Sárospataki Kollégium vázlatok a bélyegtervhez

1958. Repülők, Sárospatak, 
Magyarország MPIK 1626

1990. ifjusági bélyegkiállítás – Sárospatak 
Magyarország MPIK 4034

1986. Fáy András, Magyarország MPKI 3779

1963. Nagy idők, nagy események, Gárdonyi 
Géza Magyarország MPIK 2012

2013. Jeles magyarok (XX.) 150 éve született 
Gárdonyi Géza Magyarország MPIK 5165

1968. Évfordulók, Tompa Mihály 
Magyarország MPIK 2514

1932/37. Arcképek (I.) Kossuth Lajos 
Magyarország MPIK 529

1932. Templomok, Debreceni nagytemplom terv

2000. Vallástörténet – templomok (I.) 
Budapest, Deák téri evangélikus templom 
Magyarország MPIK 4553

2000. Vallástörténet – templomok (I.), 
Tákos, református  templom
Magyarország MPIK 4551

1979. Tájak-városok, Nyírbátor 
Magyarország MPIK 3314

2010. Pécs Európa kulturális fővárosa Magyarország, a pécsi református és  evangélikus templom MPIK 5011

Híres pataki diákok: Balsaráti Vitus János, Bánffy Dénes, Barczafalvi Szabó Dá-
vid, Beregszászi Nagy Pál, Bessenyei György, Bethlen Miklós, Buzinkai Mihály, 
Csécsy János, Erdélyi János, Fáy András, Gárdonyi Géza, Geleji Katona István, 
Képes Géza, Kézy Mózes, Komáromi Csipkés György, Kossuth Lajos, Kövy 
Sándor, Korucz Gyula, Mészöly Miklós, Móricz Zsigmond, Őri Fülep Gábor, 
Pósaházi János, II. Rákóczi György, Szemere Bertalan, Szikszai Fabriciusz Ba-
lázs, Thúri Farkas Pál, Tompa Mihály

PÁPA

 reformáció gyors terjedése nyomán országszerte protestáns iskolák jöttek 
létre már a XVII. század harmincas éveiben. A pápai kollégium egy már 
korábban létező egyházi iskola működését folytatta az új tanok szellemé-

ben. Kezdetben Luther tanítását vették át, de a század végén az iskola már 
egyértelműen kálvinista elveket követett. Mint a középkori iskolák általában, a 
pápai kollégium is – az elemi oktatáson túl – egyházi értelmiséget nevelt, ennek 
megfelelően hamar kiépült a főiskolai szintű teológiai képzés.

1938. Debrecen (a kollégium fennállásának 400. évfordulójára) bélyegsor, Magyarország

A debreceni egyetem 
MPIK 618

A kollégium a XVIII. sz-ban 
MPIK 619

Tűzoltó deákok a
XVII-XVIII. Században 
MPIK 620

A kollégium a XIX. sz-ban 
MPIK 621

Maróthi György (1715-1744) rektor 
MPIK 622

1957. Arany János
(halálának 75. évfordulójára)
Magyarország MPIK 1564

1954. Tudósok, Irinyi János  
Magyarország MPIK 1462

1973. Csokonai Vitéz Mihály
MPIK 2926

1979. Móricz Zsigmond 
MPIK 3329

2009. Jeles Magyarok, 250 éve született Kazinczy Ferenc MPIK 4987

1932. Templomok, Deák téri evangélikus templom terv

VI. 
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Lorántffy Zsuzsanna
orántffy Zsuzsanna 1600-ban született Ónodon. 1608-ban a család Sáros-
patak várába költözött. Ez a város lett később Lorántffy Zsuzsanna életé-
nek legfontosabb színtere. 1616-ban kötött házasságot Rákóczi Györggyel, 

akinek apja, Zsigmond rövid ideig Erdély fejedelme volt. A házaspár kölcsönös 
szeretetben és egymás iránti bizalomban élt 32 évig. Rákóczi György feleségét 
még végakaratában is a legszebb és legokosabb asszonynak írta le, akivel valaha 
is találkozott. Öt gyermekük (más forrás szerint hat) közül csak kettő érte meg 
a felnőttkort, György és Zsigmond. 1618-ban kezdődött a harmincéves háború, 
melybe az erdélyi fejedelmek, Bethlen Gábor, majd I. Rákóczi György is bekap-
csolódtak a protestánsok oldalán. Rákóczi előbb Bethlen egyik hadvezéreként 
vett részt a fejedelem három hadjáratában Észak-Magyarországon, így sokat 
volt távol a feleségétől. A házaspár állandó levelezéssel tartotta a kapcsolatot, 
több száz levelet írtak egymásnak. Férje távolléte alatt Zsuzsanna felügyelte az 
óriási családi birtokokat, és kiváló gazdaasszonynak bizonyult. Még a hadvise-
léshez szükséges lőporkészítést és ágyúöntést is irányította. Sárospatakon nagy 
építkezésbe kezdett, ekkor épült a vár Lorántffy-szárnya és a Vörös-torony. 
1630-ban Rákóczit Erdély fejedelmévé választották, így a család Gyulafehérvár-
ra költözött. A házaspár mélyen vallásos kálvinista volt, mindkettőjük kedvenc 
olvasmánya a Biblia. (Rákóczi a kortársaktól a „bibliás őrálló fejedelem” nevet 
kapta). Ugyanakkor a fejedelem Pázmány Péter érsekkel is jó kapcsolatot ápolt. 
Zsuzsanna maga is részt vett a hitvitákban, támogatta magyar fiatalok külföldi 
tanulását és új iskolák alapítását. Rákóczi György 1648-ban halt meg, Gyulafe-
hérváron temették el. Ezt követően özvegye végleg Sárospatakra költözött. Az 
ottani református kollégium egyik fő támogatója, ahova 1650-ben meghívta Co-
meniust, az Európa-hírű cseh pedagógust. Comenius itt írta legtöbb pedagógiai 
művét, többek között az Orbis pictus-t (Ábrázolt világ). A cseh tanár javaslatára 
Lorántffy Zsuzsanna nyomdát is alapított Sárospatakon. 

z ellenreformáció a katolicizmus törekvése volt mind vallási, mind társa-
dalmi téren a protestantizmus térnyerése ellen, és elvesztett pozícióinak 
visszaszerezése érdekében. A katolikus egyház megújulása az energikus 

III. Pál pápához és Loyolai Ignáchoz köthető. Felállították a Jezsuita Rendet 
(1540) és a Szent Officiumot, melynek célja az eretnekek elleni kemény fellé-
pés volt. Létrehozták az egyházi cenzúrát, illetve a tiltott könyvek jegyzékét, 
az indexet. III. Pál összehívta a tridenti zsinatot 1545-ben az egyház hitéleté-
nek megújítására.

A zsinat célként tűzte ki a papság tekintélyének helyreállítását, eltörölték a 
búcsúcédulák árusítását. A katolikus megújulás a zsinat nyomán erőre ka-
pott, és Európa számos vidékét ismét katolikus hitre térítették.
Magyarországon a XVI. század végére a lakosság mintegy 90%-a protestáns 
hitű volt. Az ellenreformáció korszaka Rudolf trónra lépésével kezdődött. 
Kiemelkedő alakja Pázmány Péter, aki írásaival és ékesszólásával a többsé-
gében protestáns hitre áttért magyar főurak jelentős részét ismét visszatérí-
tette a katolikus egyházba.
A megújulás jelentős befolyást gyakorolt a kultúrára, hatásos eszköze volt a 
barokk művészet.

Az 1944-es Nagyasszonyok sorozathoz készült pályaművek

1939. Protestáns (az Országos Protestáns Napok alkalmából),
Lorántffy Zsuzsannát ábrázoló címlet terve

1939. Protestáns, 
Lorántffy Zsuzsanna 
(1600-1660), MPIK 653

1944. Nagyasszonyok, Lorántffy Zsuzsanna, 
Magyarország, MPIK: 791

1944. Nagyasszonyok, Lorántffy Zsuzsannát 
ábrázoló címlet terve

1970. 300 éve halt meg Johann 
Amos Comenius Német 
Szövetségi Köztársaság M: 656

1935. Comenius, 
Csehszlovákia M: 347

1952. Comenius,
Csehszlovákia M: 360

1958. 300 éve jelent meg Comenius Opera 
didactica omnia c. műve DDR M: 643-644

1946. 450 éve ült össze a Tridenti zsinat, 
Loyolai Ignác, M: 0129

1946. 450 éve ült össze a Tridenti zsinat, 
III. Pál pápa, M: 0137

1935. Pázmány Péter sorozat tervei

1935. Pázmány Péter MPIK 555-560

1968. Festmények (IV.) El Greco MPIK 2453 1968. Festmények (VII.) A. van Dyck MPIK 2488

1968. Festmények (VII.) blokk, Rubens és van Dyck  MPIK 2603

1970. A magyar ötvösség remekei: Fedeles díszkupa MPIK 2662
Harangvirág kehely MPIK 2663

1977. Festmények (XVII.) - Rubens – blokk 
(Rubens szül. 400. évfordulójára) MPIK: 3195

1982. 800 éves a zirci apátság (az apátság barokk 
temploma) Magyarország MPIK 3533

1983. Szentgotthárd 800 éves (barokk kolostor 
épülete) Magyarország MPIK 3571

1985. 350 éves az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Pázmány Péter alapító)
Magyarország MPIK 3704

1987. Kastélyok (II.) Keszthely, Festetics-kastély MPIK 3852

1991. Magyarországi Mária kegyhelyek,
Máriagyűd (barokk templom)
Magyarország MPIK 4098

1996. Pannonhalma (II.) barokk ebédlő és könyvtár Magyarország MPIK 4352; 4353

2000. Vallástörténet – templomok (I.),
Eger minoriták Szt. Antal temploma
Magyarország, MPIK 4552

Zsuzsanna továbbra is aktívan támogatta az erdélyi iskolákat, korának híres tu-
dósát, Apáczai Csere Jánost fiával, II. Rákóczi Györggyel szemben is megvédte. 
1657-ben Fogarason román tannyelvű iskolát alapított, ami az első ilyen jellegű 
kezdeményezés volt. 1657-ben megpróbálta nagyobbik fiát, a fejedelmet lebe-
szélni lengyelországi hadjáratáról, amely végül tragédiába torkollt, az erdélyi 
sereg nagy része a krími tatárok fogságába került. II. Rákóczi György néhány 
hívével haza tudott menekülni, de 1660-ban a török ellen vívott szászfenesi 
csatában halálos sebet kapott. Lorántffy Zsuzsanna nem érte meg fia halálát, 
nem sokkal előtte 1660-ban hunyt el Sárospatakon. Végakaratában kérte, hogy 
férje mellett, Gyulafehérváron helyezzék örök nyugalomra, de ezt a hadi hely-
zet nem tette lehetővé. Így menye, Báthori Zsófia a sárospataki vártemplom-
ban temettette el. Lorántffy Zsuzsanna méltó társa volt Erdély fejedelmének, 
I. Rákóczi Györgynek, akinek uralkodása alatt a fejedelemség aranykorát élte. 
Lorántffy Zsuzsanna dédunokája, II. Rákóczi Ferenc pedig történelmünk egyik 
legkiemelkedőbb alakja lett.

Fertőd, Esterházy-kastély MPIK 3858

VII. 
Katolikus megújulás
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Az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtás keretén belül az évek során 
kórházak, gyermekotthonok, iskolák és templomok sokaságát emelték a világ 
fejletlenebb, rosszabb adottságokkal rendelkező területein is. Néhány példa.

Protestáns templomok és missziók a nagyvilágban

 XX. század elején már szinte a világ minden országában találkozhatunk pro-
testáns felekezetekkel. Némely országban államvallássá váltak, mint például 
Európa egyes északi államaiban. A protestáns vallások terjesztésében a har-

madik világban nagyon fontos szerepet játszottak, játszanak a missziók. Felada-
tuk - a hit megismertetése mellett -, hogy a lehetőségek legjobb kihasználásával 

ALBERT SCHWEITZER (1875-1965) francia-német lutheránus 
teológus, orgonaművész, tanár, filozófus és orvos. Elzász-Lotarin-
giában született. 1952-ben Nobel békedíjjal tüntették ki. Vezérel-
ve az élet tisztelete volt. Legnagyobb tettének az 1913-ban francia 
Egyenlítői-Afrikában, a mai Gabonban alapított kórház megterem-
tését tartotta. Hosszabb-rövidebb európai utazásokkal  megszakítva 
élete végéig itt a lambaréné-i kórházban tevékenykedett.
Európai útjait arra használta fel, hogy előadásokat tartson és orgo-
nakoncerteket adjon, amelyekkel  afrikai tevékenységének pénzügyi 
hátterét biztosította.

1975. A magyar Albert Schweitzer sorozat 60 filléresének terve

1955. A. Schweitzer Monaco M: 0492-0493-0494-0495

1965. 90 éve született A. Schweitzer DDR
M: 1084-1086

1975. Híres emberek, A. Schweitzer DDR 
M:2027

1975 Albert Schweitzer (születésének 100. évfordulójára, Magyarország
MPIK 3012-3018 1966. Híres emberek A. Schweitzer 

Ecuador M: 1253

1966. A. Schweitzer, Dahomey 
M: 0266

1975. 100 éve született A. Schweitzer, 
Dahomey M: 632

1966. A leprások világnapja A. Schweitzer, 
Ruanda M: 0143- 0146

1975. 100 éve született A. Schweitzer Libéria 
M: 0960

1975. 100 éve született
A. Schweitzer Brazzaville-Kongó 
M: 491

1988. 75 éve érkezett A. Schweitzer
Lambaréné-be Brazzaville-Kongó
M:1121

1975. 100 éve született A. Schweitzer Gambia 
M: 0304-0305

2005. Vilniusi evangélikus templom Litvánia M81

2001. Templomok, protestáns templomok  
Oroszország M: 0921-0922-0923-0924

2007. Európa kulturális fővárosa Hermannstadt / Nagyszeben, evangélikus templom, 
Románia M: 6208 - 6210 - 6211

1967. Turizmus éve, Fatemplom Máramarosban 
Románia M: 2602

1973. Műemlékek, Református templom, 
Dej/Dés Románia M: 3162

2013. 100 éves a grytvikeni norvég-lutheránus templom Dél-Georgia és Sandwich-szigetek
M: 0613 -0618

1962. Vallásszabadság, protestáns templomok 
Panama M: 0624

1983. 100 éves az evangélikus templom 
Guatemalában, Guatemala M: 1214-1215

1985. 250 éves az Evangélikus Testvéri Szövetség 
Suriname-on, Suriname M: 1154 – 1156

1954. Suriname-i evangélikus 
testvéri közösségmisszió, gyerekek, 
Suriname M: 0347

1993. 100 éves a protestáns templom 
Nouméa-ban, Új-Kaledónia M: 0960

1985. Karácsony, protestáns templomok, 
Mikronézia M: 0037-0038

1986. Templomok, Francia-Polinézia M: 067-0468

1986. 100 éves a lutheránus templom, 
Pápua-Új-Guinea M:0530

1992. 100 éves az Evangélikus Misszió Szövetség, 
Swaziföld M: 0618 – 0619

1961. Az ország tájai,
protestáns templom 
Délnyugat-Afrika 
M: 0304

1967. 100 éves az evangélikus templom, 
Madagaszkár M: 0571

1968. Vallási épületek, evangélikus templom 
Madagaszkár M: 0587

1972. Protestáns ifjúsági központ,
Centralphilex, Közép-Afrikai Köztársaság
M: 0279

1984. Templomok, protestáns templom, 
Kamerun M: 1047

1967. Protestáns missziós kórház Libreville-ben, 
Gabon M: 0287

1973. Evangélikus templom,  
Felső-Volta M: 0476

közreműködjenek a súlyos szegénység és éhínség leküzdésében. Mindenki szá-
mára igyekezzenek biztosítani az alapfokú oktatást, csökkentsék a gyermekhalan-
dóságot, és közösen küzdjenek a különböző fertőző betegségek, járványok ellen. 
Legismertebb képviselőjük Albert Schweitzer, akinek emlékére számtalan ország 
bocsátott ki bélyeget. Válogatásunkkal tisztelgünk emléke előtt.

VIII. 


