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E L Ő S Z Ó . 

r 

Általában ismeretes tény, hogy a hazai evangeliomi 

protestáns egyház történelme még mai napig sincs kellő 

részletességgel és alapossággal megírva. Ezt mélyen érzik 

azok a férfiak is, a k i k a jelen könyv létrehozását műveik

ke l lehetővé tették; de ezen meggyőződésük dacára sem 

vállalkoztak arra, hogy a nagy feladattal ez alkalommal 

megbirkózzanak. Remélik azonban, hogy erre is nemsokára 

rá kerül a sor. 

Ez alkalommal a jó hirnévnek örvendő »Athenaeum« 

irodalmi társaság felhivása folytán, csak a közvetlen szük

ségnek megfelelően, oly történelmi művet akar tak nyújtani, 

mely a művelt nagyközönség igényeihez szabva, mintegy 

tájékoztató bevezetésül szolgáljon a mai k o r színvonalán, 

eredeti források alapján megirandó hazai nagy protestáns 

egyháztörténelmi műhöz. Erősen meg vannak győződve 

arról, hogy ezzel is nagy szolgálatot tettek a jelenkor protes

táns közönségének, mely, fájdalom, nagyon szeret sütkérezni 

az ősök dicsőségének sugaraiban anélkül, hogy alaposan 

ismerné a dicsőség alapját képező nagy küzdelmeket. Pedig 

meg vagyon i r v a , hogy »ki múltjára érzéketlen, szebb jövőre 

érdemetlen«. 

E könyv irányára nézve elég megjegyeznünk, hogy 

annak irói szemük előtt tartották a történetírás azon sza

bályát, mely egyedül az igazság felderítését és a tudomány 



szolgálatát tar t ja a történetíró főfeladatául. Ehhez képest 
a történelmi tények megállapításánál, minden pártirányzattól 
menten, részrehajlatlanul egyedül a történelmi igazság fel
tüntetésére törekedtek. Nem elégedtek meg azzal, hogy az 
egyháznak csupán drámai jelenetekben gazdag külső törté
netével foglalkozzanak. Igyekeztek behatolni az egyház belső 
életébe i s ; jelesül fel akarták tüntetni az egyházi közigaz
gatás lassú fejlődését, a lelkészek és tanítók működésének 
eredményét; és pedig nemcsak i rodalmi harcokban, hanem 
a nép valláserkölcsi életében is. 

Mindezek festésénél szemük előtt lebegett a reformatio 
nagy művének lényege, mely a protestáns egyházak létét 
a történelem folyamán összefűzte a világosság, az igazság 
és a haladás eszméivel. Protestáns felfogás szerint a Krisztus 
tanán alapuló szellemi és erkölcsi haladás nem ellenkez-
hetik sem a tudományos kutatás és meggyőződés szabad
ságával, sem a modern civilisatio vívmányaival. E tekin
tetben elvi ellentétben állunk a katholicismussal, mely saját 
változhatlan vallási dogmáit és mysteriumait »egyedül üdvö
zítők«-nek hirdetvén, minden más vallásos felfogást elité
lendő és üldözendő »eretnekség«-nek tar t . Ezen téves fel
fogás idézte elő a türelmetlenség átkát: az üldözéseket és 
az ezekből következő megmérhetetlen szenvedéseket. 

E műnek figyelmes elolvasása — reméljük — mindenkit 
meg fog győzni arról, hogy a magyarhoni protestáns egyház 
a kathol ikus felfogással szemben nyomott egyház v o l t ; de 
ezen szerencsétlen helyzetében is becsülettel megállotta 
helyét elveinek megvédelmezésében, mert az útjába gördített 
minden akadályok és üldözések dacára, figyelemre méltó 
tényezőjévé lett a valláserkölcsi élet emelésének és a hazai 
közművelődés és irodalom fejlődésének. Látni fogja minden 



elfogulatlan olvasó, hogy a magyarhoni protestantismus 
önmegadóztatásával aránylag legtöbb áldozatot hozott a haza 
oltárára, nemcsak a nép verejtékével fentartott iskoláival, 
hanem a vallási és pol i t ika i szabadság védelmére k ion
to t t vérével is. Es végre az olvasó meg fog győződni arról 
is, hogy a lelkiismeret feltétlen szabadságának hirdetésével, 
hitelveinek a józan haladással való összegyeztetésével még 
a felvilágosodott katholicismusnak is szolgálatot tett a 
középkori babonaságból fenmaradt visszásságok megszünte
tésére és a keresztyén türelem és szeretet szellemének ter
jesztésére irányuló nehéz, de dicséretes munkájában. 

Fájdalom, hazánkban a keresztyén türelem és a krisz
tusi szeretet erénye és tana még mindig nem emelkedett 
fel a jogegyenlőség, az igazi testvériség és teljes viszonos
ság elveinek magaslatára. De a felvilágosodás és ennek 
alapján a művelődés szelleme örvendetes hódításokat tesz; 
s ez elég alapos reményt nyújt arra, hogy a humanismussal 
és a krisztianismussal egyező elveink elébb-utóbb diadalt 
fognak aratni e hazában is, mely öntudatosan igyekszik 
kibontakozni a középkori előjogok veszélyes hínárjából. 

E törekvés jó eredményeit várva, könyvünket a művelt 
nagyközönség jóakaró pártfogásába ajánljuk. 

Budapest, 1906-ban, a bécsi békekötés háromszázados 

emlékévében. 

D R . Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y . 
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I . 

A vallásjavítás története általában. 

M i vo l t Krisztus egyháza kezdetben; s mivé lett ezer év 
lefolyása után! 

Az új testamentumban azt olvassuk, hogy Krisztus hívei az 
apostolok korában istentiszteleti célból összejöttek valamely egy
szerű hajlékban, az üldözések idején a katakombákban vagy más 
rejtekhelyeken. Ot t együtt énekeltek, imádkoztak, közülök valamelyik 
a szent iratokból egy részt felolvasott, egy másik, a gyülekezetnek 
öregebb tagja — a presbyter vagy a felügyelő', a püspök — azt meg
magyarázta, összegyűlt társait tanította, intette, buzdította, . . . . 
a közönség által értett nyelven. A beszéd után vol t ismét ima, 
ének. Ennek végeztével a hívek a magukkal hozott ételt, i t a l t elő
vették, azt min t testvérek, együtt, a koldusokkal is megosztva, 
elköltötték, ezen úgynevezett szeretetvendégség végén pedig egy 
darab kenyér kiosztása s a bor kitöltése mellett Krisztus testének 
érettünk megtörettetóséről s vérének kiontatásáról különösebben 
megemlékeztek — úrvacsoráztak. 

Ezer óv multával képekkel, szobrokkal díszített templomoknak 
gazdagon felszerelt, kivilágított oltárai körül a keresztyén közönség
nél magasabb rendhez .— a papi statushoz — tartozó egyének végezték, 
üres pompa s értelmetlen szertartások között az istentiszteletet, ós 
még hozzá nyugoton a nagyközönség által nem értett l a t in nyelven. 
A z úrvacsorai kenyér ekkor már átváltozott Krisztus testévé, az 
úrvacsorai kehely élvezése pedig csak a papirend előjogává lett . 

A z Isten lélek, s akik őt imádják, kell , hogy lélekben és 
igazságban imádják! í g y tanít Krisztus. Ezer év multával babonás 
vakhitben, lélek nélkül, gépiesen végzett, vallásosnak hirdetett külső 
jó cselekedetekben nyi la tkozik Isten imádása. — Pál apostol lelke 
egész erejével igyekszik kidomborítani azon gondolatot, hogy Isten 
előtt h i t által — egyedül h i t által — nyerünk megigazulást: ezer 
óv multával uj életre kél a Krisztus által oly erősen korholt zsidó 
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farizeusok szelleme: bojt, búcsú-járás, a sz. földre vagy Rómába 
való zarándoklás, a nap bizonyos részeire kiszabott imáknak lemor-
zsolása, a szerzetesi fogadalmak letétele, a tisztességes házasélet mel
lőzése s más ilyenek tekintetnek az üdvösség megszerzőivé. Másrészt 
új életre kelnek a görög-római pogányviiágnak régi istenei, félistenei, 
héroszai, nimfái, csakhogy változtatott neveken. Ceres helyébe szűz 
Máriát, a pogány hősök helyébe a keresztyén vértanukat és h i t 
vallókat ülteti a keresztyének közhite; egyes országoknak, templo
moknak, sőt minden egyes embernek külön védő szentjei, Istennél 
külön közbenjárói lesznek, akiknek segítségéért, közbenjárásáért 
külön imákat mondanak, sot akiket, vagy azoknak képeit, szobrait, 
ereklyéit a nagyközönség majdnem isteni imádatban, tiszteletben 
részesít. 

A pogányoknak vannak fejedelmei; aki közületek első akar 
lenni, legyen utolsó; ak i mások felett uralkodni akar, legyen min
deneknek szolgája. Krisztus ezt tanította. Ezer év multával Krisz
tus állítólagos helytartójának lábai előtt vezekelnek a világ leg
hatalmasabb uralkodói s Európa népeit tisztán világi dolgaikban is 
Sz. Péter utóda kormányozza. A z Isten szolgáinak szolgája (servus 
servorum Dei) a világ uralkodóinak urává* lett. 

A rókáknak van barlangjuk, az ég madarainak van fészkük, 
de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania, így szól Jézus. 
Ezer év multával a rókák nagyon is fényes, s néhanapján nagyon 
is bűnös barlangokban tanyáztak; az ember fiának szolgái kéjelgés 
és dőzsölés között töltötték napjaikat. 

A z én országom nem e világból való, — tanította Jézus. — 
Helytartói pedig majdnem kizárólag az e világból való országok 
világias ügyeivel, bajaival foglalkoztak. A z ős presbyterek ós 
püspökök utódainak a vállait országkormányzói gondok, hadseregek 
s bandériumok vezetésének terhei nyomták. 

Arról ismernek meg az emberek, hogy az ón tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretendítek, — e szavakkal vett Jézus 
búcsút tanítványaitól a Grecsemanó kertjébe indultakor. 

Arról ismernek meg benneteket, — hangzott a tanítás ezer óv 
múlva — hogy jó keresztyének vagytok, ha a római püspöknek feltétle
nül engedelmeskedtek; az engedetlenek pedig börtönökbe, máglyákra 
vetendők, az inquisitio kínzásai elé hurcolandók. 

*Ne szerezzetek aranyat, sem ezüstöt, se pénzt a t i erszénye
tekbe . . . Imó én elbocsátlak titeket, min t a juhokat a farkasok 
közé;« — i l y utasítást ad Jézus tanítványainak. Ezek meg is 
tartották Urok utasítását; de ezer évvel későbben ólt utódaik far
kasokként jártak szét, főpásztori süvegekben a juhok között, éles 



ésszel, tág lelkiismerettel, r i tka furfanggal kutatva újabb ós újabb 
forrásai után az aranynak ós ezüstnek. 

I l y e n vo l t a keresztyénség ezer óv előtt és ezer óv után! 
Vol t ak azonban mindenkoron egyes kegyes lelkek vagy egyes 

felvilágosult fők, amelyek az Egyház e nagy elfajulását erősen 
fájlalták. Némelyek ezek közül, gyengéknek érezvén magokat arra, 
hogy az ár ellen ússzanak; avagy mint békésebb jelleműek idegen
kedve a harctól, csendes visszavonultságban csak önnön lelkükben 
igyekeztek a valódi Krisztust életre költeni, a keresztyénséget ere
det i tisztaságában visszaállítani; míg ellenben mások hol önnön 
elhatározásukból, hol a viszonyok által sodortatva, saját jobb meg
győződésüket, vagy legalább az uralkodó iránnyal ellenkező vallá
sos nézeteiket, még ha heves küzdelmek árán is, diadalra j u t 
t a tn i s ekként a keresztyénséget az egész vonalon reformálni töre
kedtek. 

H o g y az i l y reformtörekvések a kellő határokon néha túlcsap
tak, hogy a szélsőségig ment romlottságot ellentétes szélsőséggel 
akarták orvosolni, hogy az elmórgesített kedély által ajánlott 
gyógyító szer néha majdnem rosszabb vol t a halálnál, ez érthető, 
í gy szokott ez lenni a pol i t ika i ós társadalmi téren fellépő reform-
kisóiieteknól is. A reform-gyümölcsöknek is a férgese érik először. 
Le is h u l l idejekorán a fáról. A képek tisztelete, mondjuk imádása 
ellenében keletkezett ellenzék azok barbár tördelésében, rombolásá
ban kereste a javítást. Bruis Péter és hívei, a petrobrusiánusok, 
hogy kifejezzék a templomi üres s értelmetlen szertartások iránti 
ellenszenvüket, másrészt azon gondolatot, hogy Isten mindenütt jelen 
van s mindenütt tisztelhető, a francia nép tüntetésre hajló szelle
mének megfelelőleg, korcsmákban, istálókban tartották vallásos 
összejöveteleiket. A »Szentlélek f i - és nőtestvérei« megutálván az 
Egyház által hirdetett babonás tanokat, vallásos meséket, legendá
kat, túlhajtott buzgalmukban még a szent Írásban foglalt tanításo
kat is mellőzték, hanem a vallásos h i t szabályozójaként a Szent
léleknek a keblekben megnyilatkozó sugallatát tekintették. A z 
»Apostoli testvérek«-et boszantotta a papok nagy gazdagsága s a 
boszankodás szemüvegén keresztül ők a keresztyénség eszményké
pét, az apostoli szegénységben ismerték fel. Ha vol t is valami 
vagyonuk, azon túladtak, a munkát a keresztyén emberre nézve 
illetlennek tartották, hanem népes csoportokban megszálltak egy-
egy gazdagabb zárdát vagy püspöki kastélyt, s míg az éléstár ós 
pince k i nem üresedett, ott tanyáztak, azután mentek tovább. 

A m i n t azonban a középkori setótség oszladozni kezdett, a 
bibl ia ismerete terjedt, az evangóliom szelleme erősbödött, tudo-



mány-egyetemek keletkeztek, az antik-klasszikus műveltség újra
született : a vallásjavítás üdítő vize is hovatovább tisztább forrásból 
csörgedezett elő, hovatovább helyesebb irányban vájt mederben 
folydogált tovább. Magas műveltségű, s részben magas egyházi 
állásokat betöltő férfiak veszik ostrom alá a pápai, papuralmi önzést, 
kapzsiságot, koruk babonás hitét, erkölcstelenségét, az ezernyi 
visszaélést. A z evangóliomi szellemű Clemangei Miklós párisi szónok 
De ruina ecclesiae című művében Rómát és Avignont új Sodorná
nak és Babylonnak nevezi; Péter utódait olyanokúi ismeri ós tün
te t i fel, m i n t akik a keresztyénséget csak hasznothajtó mesének 
tek in t ik . Egyes bűnbánathirdetők, min t Bernardus Baptisatus, Theo-
baldas a nagy zsinatok elé is fényes tükröt tartottak, melyből az. 
Egyház saját torzalakját tisztán felismerhette. 

Válla Lörincz ( f 1457.) tudós theologus s vatikáni könyvtárnok, 
min t alapos nyelvész, az új testamentum alapszövegéhez i r t fel
világosító jegyzeteket. M i n t éles itószettel eljáró történész a papi 
uralom érdekében költött meséknek, p. o. a IST. Konstantin adomá
nyáról szóló mondának mutatta k i az alaptalanságát De ementita, 
Constantini donatione című művében; ezen kívül metsző gúnnyal 
ostorozta a szerzetesek tudatlanságát és erkölcstelenségét. 

A X V - i k század három nagy zsinatán, a pisain (1409), a 
konstáncin (1414—18) s a báselin (1431 — 1443) Oersoni Charlier 
a párisi egyetem tudományos korlátnoka, Ailly-i Péter bibornok, 
Cousa Miklós t r i e r i püspök, Piccolomini Aeneas Silvius bibornok — 
később I I . Pius név alatt pápa, — Caesarini Jidián bibornok és-
több mások oly nemes lelkesültséggel és oly szép' eredménnyel 
harcoltak a középkori egyház visszaélései s a pápai udvar csel-
szövényei és erőszakoskodásai ellen, hogy a konstánci zsinat hatá-
rozatilag kimondotta az Egyháznak fejében és tagjaiban való refor-
málását, — a reformatio i n capite et membris-t. Sőt a baseli zsinat 
már azt is megengedhetőnek találta, hogy az úrvacsora a világiaknak 
is két szín alatt osztassák k i , — legalább Csehországban. 

Megemlíthetnők ezek mellett, sőt részben ezek előtt az új kor 
hajnalát hirdető csalogányokat, az édes nyelvű Petrarchát, a szabad-
szellemü s még a pápai szék körül feltűnt botrányokat is élesen 
csipdeső Dantét, vagy a játszi kedélyű, de hegedűszóban sok igaz
ságot hirdető Boeacciot; a középkor végén ólt lángeszű humanistákat,. 
Beuchlint, Erasmust, a r i t k a nemes lelkületű mystikust Kempisi Tamástr 

kinek »De imitatione Christi« című művéből, úgyszólván ennek m i n 
den lapjáról az evangéliomban rejlő drága gyöngyök csillognak elő. 

De amíg ezek és sok mások a középkori egyház fájának inkább 
csak egyik-másik fattyúhajtását igyekeztek lenyesegetni s inkább 



csak az emberi ész, a tudomány, a felvilágosultság metsző késeivel: 
addig a középkor utolsó századaiban találkozunk már egy-egy oly 
férfival, k ike t nem emberi, de isteni erő, az evangélium ereje visz 
a reformátori pályára, s k i k ez erő által tovább és tovább sodor
tatva, az Egyházat minden ízében, a tanokban, szertartásokban s 
kormányzatban reformálni törekesznek, vagyis: akik a X V I . század
ban élt nagy reformátorok előfutáraikónt tekinthetők. E férfiak: 
Vald Péter Francia-, WicMif Angol- , Husz János Csehországban. 

A z elö-reformátorok. 
Vald Péter és a valdiak. 

V a l d előbb l ioni gazdag kereskedő v o l t ; de midőn egyszer 
egy lelkész felolvasta előtte Krisztusnak a gazdag ifjúhoz intézett 
felhívását (Máté ev. 19., 21.), ez annyira megragadta lelkét, hogy 
az evangóliomokat ós az egyházi atyák idevágó jelesebb tóteleit 
lefordíttatta francia nyelvre, minden vagyonát a szegények között 
kiosztotta és az apostoli egyház erkölcsi tisztasága után sóvárogván, 
a Szent irást a nép előtt olvasta, magyarázta s bűnbánati prédi
kációkat ta r to t t (1160 körül). Ez apostoli munka hatása nem 
maradt e l ; többen és többen csatlakoztak hozzá, k i k azután elvivók 
az evangóliomot távolabbi vidékekre i s ; és mint az apostolok (Márk 
6., 8.), úgy ők is páronként, bot és útitáska nélkül, mezítláb vagy 
fapapucsban — sabbathban — széjjel jártak, hirdetve az evangó
l iomot s javulást prédikálva a népeknek. 

Ok abban a hiszemban voltak, hogy helyes úton járnak, mert 
hiszen Pál apostol szerint m i keresztyének mindnyájan »királyi 
papsag« vagyunk ; de a l i on i érsek azon okból, mert nem felszentelt 
papok, megt i l tot ta nekik a prédikálást. Ekkor Vald s követői I I I . 
Sándor pápához fordultak, de ez dölyfösen elutasította, I I . Lucius 
pápa pedig kiátkozta őket. Ezek azonban, támaszkodva az irás amaz 
utasítására, hogy inkább Istennek ke l l engedelmeskednünk, hogy
sem az embereknek, folytatták munkájukat, és pedig most már az 
Egyházzal ellentétben s ettől üldöztetve; gyülekezeteket alkottak 
déli Franciaországban, a piemonti völgyekben s Európa több más 
országaiban, így hazánkban is. 

V a l d kezdetben távolról sem gondolt a római egyháztól való 
elszakadásra, hanem csak az evangeliomi világosságot akarta abban 
éleszteni s terjeszteni; de miután a pápa őt ós híveit az Egyházból 
kirekesztette, ők is tovább sodortattak a vallásjavítás terén. A bibl ia 



világánál vizsgálták a középkori egyházat és amit az evangéliummal 
ellenkezőnek találtak, mindazt elvetették. Kimondták, hogy a 
keresztyén vallásos ismereteknek egyedüli forrása a Szentirás, ezt 
mindenkinek joga van olvasni. Tagadták, hogy a pápa egyháza 
Krisztus egyháza volna; előttük Róma Bábelként, a pápa A n t i 
krisztusként tünt f e l ; a szentekhez intézett imákat kárhoztatták; 

V A L D PÉTER 
a worms-i Luther-emlékről. 

a bűnbocsátó leveleket, valamint az iVrvacsorai kenyér átváltozá
sáról, a miseáldozatról és a tisztító tűzről szóló tanokat elvetették. 
Úgy a szerzetesek, m i n t az elfajult papok ellen hevesen kikel tek. 
Erkölcsi életükben Krisztusnak hegyi beszédét vették szabályozóul, 
azért nem esküdtek, fegyvert nem viseltek, a hazugságot halálos 
bűnnek tartották. 

Minél erősebben ragaszkodtak Va ld hívei a Szentíráshoz, annál 
inkább fokozódott ellenük a papok és pápák gyűlölete. A pápai-



szék elleuök karddal, máglyával, a kegyetlen és vakbuzgó Mont fo r t i 
Simon vezérlete alá bocsátott keresztes haddal lépett f e l ; mely had 
vezetői vérlázító kegyetlenséggel igyekeztek mindennemű egyházi 
ellenzéket gyökerestől k i i r t an i . Beziers ostromakor a harcosok kérdezek 
a pápai legátustól Arnoldtól, hogy ha a várost majd beveszik, miről 
ismerhetik meg, hogy k i az eretnek ós k i az igazhivő katholikus ? 
»Csak öljétek mindnyáját, — nyerték válaszul — Isten majd meg
ismeri az övéit.« Mont for t i Simon nézete pedig az volt , hogy inkább 
száz igazhívő vesszen el ártatlanul, mintsem egy eretnek megszaba
duljon ; se baj, ha valakit ártatlanul ölnek meg, annál hamarabb 
kiszabadul a lelke a purgatoriumból. A keresztesek megfogadták a 
jó tanácsot; Beziers bevételekor leöltek minden élő lényt, nőket, 
gyermekeket, összesen 15.000, mások szerint 60.000 lelket. E g y 
másik keresztes had 1226-ban Avignonban mészárolta le az összes 
lakókat. A húsz évig tar to t t kegyetlen üldözések dacára is egyes 
lappangó valdiak maradtak ugyan Franciaországban is, de a leg
többek a piemonti és savoyai félreeső völgyekbe, vagy Cseh- ós 
Magyarországba vándoroltak k i , mely helyeken vallensis név alatt 
egészen a reformációig, sőt Piemontban, habár később is sokszoros 
zaklatásokat szenvedtek, a legújabb időkig fennmaradtak, világos
ságot képezve a setótségben. Erant l ux i n tenebris. 

Wicklif János. 

A z elŐreformációnak egy másik nagyérdemű munkása Wiclif 
volt , k i t a vallásjavítás mezejére részint a tiszta evangóliom, részint az 
angol nemzet önállósága, szabadsága iránti lelkesedés vezetett. Midőn 
I I I . Ince pápa Földetlen Jánost, Ang l i a e tehetetlen s hebehurgya 
zsarnokát a porig megalázta s trónjától megfosztottnak nyilvánította, 
ez országát Incétől mint hűbért, adófizetés Ígérete mellett könyörögte 
és nyerte vissza. Ez időtől fogva a pápai hatalom súlyát Angl ia gya
korta érezte, erős támaszait képezvén e hatalomnak jó száz éven át 
a kolduló szerzetesek, k i k min t Nyugot-európa más országaiban, úgy 
Angliában is az egyetemi főbb tanszékeket kezükbe kerítették s 
emellett a gyóntató székekből is a népre nagy befolyást gyakoroltak. 

A X I V . század eleje óta azonban úgy a király mint a parla
ment igyekeztek a pápai terhes jármot nyakukról lerázni s a század 
második felében e célból több parlamenti végzést hoztak. 

I l y körülmények között lépett fel a szabad s evangéliomi 
szellemű Bradvardina dömés szerzetes, később érsek befolyása alatt 
növekedett s úgy a scholasztikus bölcsészetben, min t az egyházi s 
világi jogban egyaránt jártas Wicklif, 1360 óta oxfordi egyetemi 



segédtanár, ak i tudományos röpiratai által egyrészt a jogaiért küzdő 
egyetemet védelmezte a kolduló barátok ellen, másfelől a kormányt, 
midőn ez magát az Avignonban szókelő s francia befolyás alatt 
álló pápa ellenében függetleníteni törekvék. Később W i c k l i f min t 
küldöttsógi tag Avignonban is megfordult, s így a pápai udvarnak 
ugy fennhéjázó jogköveteléseivel, m i n t erkölcstelenségeivel bő alkalma 
lévén megismerkednie, ez idő óta még határozottabban lépett fel. 

W I C K L I F JÁNOS 
Knole festménye után. 

Merészen kike l t szóval és Írásban az egyház elnyomatása, a pápai 
önkónyű kiátkozások, a szerzetesség, a tisztító tűz, a fülbegyónás, 
bűnbocsánat, a szentek és képek tisztelete ellen. 

A pápa Wick l i fnek 19 tételére kárhoztatást mondott, de ez, 
támogattatván a királytól s a főnemességtől, a hova-tovább tisz
tábban felismert evangóliom világa mellett még tovább ment. H i r 
dette, hogy kora keresztyónsóge az Antikrisztustól származik s 
messze távol áll az a Pál-apostol által alapított egyháztól; hogy 
minden vallási ismeretek egyedüli kútfeje a Szentírás; hogy a pápák 



világi fejedelemsége császári ajándékozásokon alapszik; hogy az 
egyházi törvényszékek előtt forgott ügyeknek a királyhoz való 
felebbezhetését gátolni árulás • a bűnös papok a tizedtől s egyéb 
alamizsnáktól megfosztandók; hogy Isten egyedül idvezítő kegyelme 
a papi hivatalhoz s a sakramentumokhoz nincs kötve; hogy Krisz
tus az úrvacsorában csak szellemileg van jelen. 

Vallásjavítási küzdelmeiben ő a népre is kiterjesztette figyel
mét. Nemcsak a Szentírást fordította le angol nyelvre, de számos 
prédikációja, röpirata által is igyekezett a vallás ja vitást az angol 
nép között diadalra j u t t a t n i ; de nagyobb s maradandóbb befolyást 
nem gyakorolt a tömegre; sőt az később, kivált midőn a konstánci 
zsinat Wic l i f re átkot mondott s 30 éven át porlott csontjait fel
ásatta ós megégettette, feledé. De a főrendűek s tudósok híven 
őrizték s ápolták Angl ia e lelkes reformátorának szellemét, mely 
kevéssel később Európa egyéb országaiban is, de különösen Cseh
országban éreztette hatását. 

Husz János. 

Csehországban, hova a keresztyénség első sugarai Konstant i 
nápolyból löveltek be, hol az istentisztelet eleinte szláv nyelven 
tar ta to t t , s hol az egyebütt vallásuk miat t üldözöttek, p. o. Va ld 
ós hívei is menedéket találtak, a X I V . század közepétől fogva foly
vást állottak elő nagy tiszteletben részesült papok s tanítók, k i k 
m i n t bűnbánat-hirdetők az egyházba becsúszott visszaélések s külö
nösen a papság romlottsága, az emberi tantótelek ellen erélyesen 
kike l tek s az ős apostoli egyház visszaállítását sürgették. I lyenek 
vo l tak p. o. Waldhanseni Konrád, M i l i t z János ós Janow Mátyás 
a X I V . század utóbbi felében, k i k a szabadabb szellem terjesztésén, 
.habár üldöztettek is, törhetlen lélekkel fáradoztak. 

A X V . század első éveiben azon pol i t ika i egybeköttetósnól 
fogva, melyben az angol ós cseh királyi udvar egymással állott, s 
az ebből folyó azon szorosabb érintkezésnél fogva, mely az oxfordi 
ós prágai egyetemek között kifejlődött, ismeretesekké lettek "Wickl i f 
i r a t a i s reformeszméi Csehországban is. Ez eszmék kiváló hatást 
gyakorol tak a többek közt a prágai egyetem egyik fiatal tanárára, 
Husz Jánosra (szül. Huszinetz faluban 1369), k i 1403 óta W i c k l i f 
szellemétől lelkesíttetve, élesen k ike l t ugy is min t tanár, ugy is 
m i n t 1402 óta egyszersmind Prága egyik templomának papja, a 
papság elvilágiasultsága, a pápaság visszaélései ellen, és a vallás 
forrásául egyedül a Szentírást vévén fel, ennek szellemében taní
to t ta , hogy a keresztyénségnek egy látható főre semmi szüksége 



sincs, a gyülekezetnek megvannak saját jogai s a világi fensó'sógnek 
joga van a rosszul használt egyházi javakat a papságtól elvenni. 

Húsz ezen tanai a csehek között nagy visszhangra találtak; 
de a prágai egyetem, melynek tanárai nagyrészt idegen származá
súak, s főként a pápai érdeket lelkükön viselő kolduló szerzetesek 
voltak, W i c k l i f e t s Huszt kárhoztatta mindaddig, mig a király, 
engedve az ez időtájt felébredt cseh nemzeties érzületnek s a cseh 
nemzetiség élére állt Husz izgatásának, — az egyetemi tanácsban 
azon lényeges változtatást nem tette (1409), hogy abban a cseh 
születésű tanárokat, — kiknek eddig csak egy szavazatuk vol t — 
három szavazattal ruházta fel, ellenben az idegen — szász, bajor 
ós lengyel — származású s nemzetiségű tanárok eddig három szava
zatát egyre szállította le. Mely intézkedés folytán "Wickl i f szel
leme, s a realizmus emeltetett ugyan a prágai egyetemen uralomra, 
de egyszersmind az onnan emiatt távozott más nemzetiségű tanárok s 
vagy 5000 tanuló Husz nevét egész Németországon gyűlöltté tették. 

Ezután Husz ós az oxfordi egyetemről akkortájt hazaérkezett 
s W i c k l i f szellemétől áthatott Prágai Jeromos a megkezdett irá
nyon még határozottabban haladtak tovább; miért is a pápa Huszt 
m i n t wickliffitát hivatalából ki te t te s Rómába idézte. Az azonban 
az idézésnek nem engedelmeskedett, hanem ügyét a jobban értesí
tendő pápa, azaz a majdan összehívandó egyetemes zsinat elé feleb-
bezte. A következett évben uj táplálókot kapott a lángra lobbant 
tűz. A pápa mindazoknak, k i k az általa tisztán pol i t ika i okból a 
nápolyi király ellen indított keresztes háború költségeinek fedezé
séhez járulnak, bűnbocsánatot hirdetett. Ez intézkedés ellen Husz 
ós Jeromos hevesen k ike l tek ; az utóbbi a pápa erre vonatkozó bu l 
láját egy rovot t életű nő hátára akasztva tüntetőleg hordoztatta 
körül a városban, azután pedig bitóra szegezve égette el. Ez alka
lommal némi csendháborítás is történt, vér is folyt, ezért Husz, 
hogy személyes jelenlétével hasonló forrongásokra ne szolgáltasson 
okot a népnek, Prágából barátainak várába vonult vissza; de az 
egyház elfajultsága ellen küzdött innen is. 

A z egyetemes zsinat, melyre az egész keresztyénséget erősen 
botránkoztató pápai nagy szakadás — skisma — megszüntetése 
végett is égető szükség volt, 1414-ben ült össze Konstancban Zsig
mond császár ós magyar király összehívására, k i egyszersmind a 
zsinat elé Huszt is meghívta, biztosítván számára a szabad oda- és 
visszamenetelt. A császári biztosító levél — salvus conductus — 
dacára Husz megérkezése után azonnal börtönbe vettetett, és miután 
h i t t an i tételeinek visszavonását határozottan megtagadta, hacsak — 
m i n t monda — azok alaptalan volta felől a Szentírásból vagy ész-



okokkal meg nem cáfoltatik, hót hónapi börtönzés után, min t makacs-
eretnek, máglyára hurcoltatott, melyen zsoltárok éneklése, Krisztus 
dicsőítése mellett, és azon meggyőződéssel, hogy nálánál nagyobb 
szellemek Krisztus ügyét majdan diadalra segítik, meghalt 1415 
július 7-én.1 E g y évvel később bajtársa, Jeromos is máglyán ham
vadt el, ugyancsak Konstáncban. 

Husz JÁNOS 
a worms-i Luther-emlékről. 

A zsinat megégettethette Huszt és barátját, de nem az azokat 
lelkesítő evangéliomi szellemet; sőt a zsinat vérlázító eljárása még 
inkább fokozta a cseh nemzet nagy többségénél az evangéliomi 
tanokhoz való ragaszkodást, a Husz és Jeromos most már m i n t 

1 A császárt e szégyenthozó hitszegésre a zsinat szóvivői azon álokos-
kodással vették rá, hogy az eretnekeknek adott esküt vagy biztosítékot nem 
kel l megtartani — haereticis data fid es non est servanda. 



vértanuk iránti tiszteletet, de egyszersmind az elkeseredettséget s 
bosszúvágyat; ugy, hogy ezek folytán a római egyház ellen egy 
szenvedélyes ellenzék — a huszita felekezet — támadt, melynek 
jelszavává és jelvényévé, miután a konstanci zsinat az úrvacsorai 
kehelynek a nem papok számára való kiosztását eretnek szokásnak 
bélyegezte, a kehely — calix — lett . Ezen ellenzék Vencel gyenge 
kormánya alatt annyira megerősödött, hogy midőn Vencel halála 
(1419) után Csehország ennek Öcscsére, Zsigmond császárra le t t 
volna szállandó, a cseh rendek határozottan megtagadták a szó
szegő császártól a hódolatot, a nemesség elfoglalta az egyházi 
javakat , és ekként okot szolgáltattak arra, hogy ellenök a csá
szár fegyveres erővel lépjen fel, a pápa pedig keresztes hadat 
indítson. 

A husziták ugyan eleitől kezdve pártokra voltak szakadozva, 
de e pártokat a közös veszély egyesítette, és mind a császár serege, 
mind a pápai legátusok által vezérelt keresztesek ós zsoldosok ellen 
o ly r i t ka lelkesültséggel ós vitézséggel harcoltak, hogy az 1419— 
1431-ig dühöngött háború alatt többnyire övéké vol t a diadal. De a 
közös veszély tágultával s a sokszoros diadal mámorától elkábítva, 
kezdettek a pártok egymással meghasonlani. Általában két főpárt 
vo l t közöttük. A szelídebb, mérsékeltebb pártot a szorosabb érte
lemben ú. n. Tcalixtinusok — kelyhesek — vagy utraquisták képez
ték, k i k a római egyháztól nem akartak teljesen elszakadni, hanem 
csak némi mérsékelt reformokat óhajtottak abba behozni. Jelesen 
követelték e négy czikkely megengedését: 1. Isten igéje szabadon 
s a nemzet nyelvén prédikáltassák. 2. Az úrvacsora mindkét szín 
ala t t (sub utraqae specie) kiszolgáltassák. 3. A papság világi javai
tól fosztassák meg s térjen vissza az apostoli szegénységre. 4. A 
papság közé szigorúbb fegyelem hozassók be. 

Ellenben a szigorúbb vagy radikális párthoz tartozók, az ú. n. 
táboritok (Tábor hegyétől, amelyen magukat a husziták eleinte 
elsáncolták, majd várost alapítottak), határozott ellentótben vol tak 
a katholikus egyházzal. Ennek mindazon tantételót, melyeknek igaz
sága a Szentírásból be nem bizonyítható, határozottan elvetették, 
Krisztus visszajövételét várták, s magukat az üdvre elválasztottak-
ként tekintették. Ezeknek élén előbb a fanatikus félszemű Ziska 
állott, kinek vezérlete alatt, lelkesíttetve a felizgatott szláv nemzeti 
szellem által is, irtó háborút kezdtek a németek ellen. Ziska halála 
után 1 híveinek nagyobb része ProJcopnis vo l t szerzetest választotta 

1 Ziska meghagyta, hogy halála után bőréből dobot csináltassanak, hogy 
így ha szavával nem, legalább a dob hangjával buzdíthassa híveit a csatára. 



vezéréül, a másik rész Ziska helyét pótolhatlannak tartotta, vezér 
nélkül harcolt. Az e párthoz tartozók magukat árváknak — orfani-
táknak — nevezték. 

A husziták két fő pártja erősebb ellentétbe akkor jött egy
mással, midó'n az 1431-ben összeült bázeli zsinat kiküldöttei egyez
kedésre hívták fel Husz híveit. A táboriták hallani sem akartak a. 
kibékülésről; de a kalixtinusok, k i k közé a nemzet előkelői s a 
városi iparos és kereskedő osztályok tartoztak s k i k a 12 éven át 
fo ly t harcok alatt anyagi tekintetben tetemes kárt szenvedtek, 
hajlottak a békére, s kebelükből Bázelbe követeket küldtek, ak ik 
hosszas alkudozás után és midőn a zsinat a fentebb említett 4 c ikk
ben követelt reformokat, habár lényeges módosításokkal megengedte, 
az egyházzal kibékültek s az ú. n. bázeli vagy prágai Compactatát 
aláirtak (1433). 

A táboriták és az árvák azonban úgy tekintvén ez egyezséget, 
m i n t Husz szellemének meggyaláztatását s a reformáció ügyének 
elárultatását, a fegyveres harcot tovább is folytatták, m i g nem őket 
saját testvéreik, a kalixtinusok Prága közelében Cseh-Bródnál te l 
jesen szótverték (1434). Pár évtizeden át csak lappangva, az ország 
félreeső vidékein bujkálva gyakorolhatták vallásukat a radikális 
irányú husziták, k i k a cseh-bródi ütközet után is híven ragaszkod
t ak Húsznak s az evangéliomnak általuk felismert tanaihoz. De a> 
X V . század utóbbi felében ismét gyülekezetekké alakulhattak, s-
miután elődeik némely ábrándjaival s forradalmi rajongásával a 
reájuk következett nehéz napok alatt felhagytak, Podiebrád is 
szelídebb bánásmódot tanúsított irányukban, az ország keleti részeit,, 
a hosszas háborúk által pusztává tétetett l i t i c i hegységet lakhelyül 
engedte át nek ik ; honnan azok gyakorta megújított üldözések,, 
nyomatás és szenvedés között Cseh- s a szomszéd Morva-, Lengyel-
s Magyarországban tovább terjeszkedtek, »pikárdok«-nak, »barlang-
lakók«-nak (Grubenheimerek-nek) neveztetve, ők pedig magukat 
»Unitas fratrum« »cseh-morva atyafiak«-nak nevezve és tekintve. 
Többnyire földhöz ragadt szegények voltak, de a bibliában való 
n a g y jártasságukat ellenségeik is elismerték. 

A mérsékeltebb husziták sem élvezhették hosszabb ideig béké
ben a baseli compaktata áldásait, sem a császár, sem a pápai szók 
nem akarván azt komolyan megtartani, sőt I I . Pál pápa a kelyhes 
s az egyezséghez ragaszkodó Podiebrád király ellen keresztes hadat 
hirdetett (1465), majd Mátyás királyt is harcra tüzelte s a béke végle
gesen csak akkor állt helyre, midőn a Csehország trónusába ültetett 
Ulászló lengyel herceg a kuttenbergi országgyűlésen (1485) ugy a 
kelyheseket, m in t a katholikusokat eddigi jogaikban biztosította. 



Dr. Luther Márton és a német reformáció. 

A X V - i k század folyama alatt, de kivált annak utóbbi felé
ben gyorsított lépésekkel haladnak Nyugoteurópa népei egy új 
korszak felé. Ifjúi tűzzel, szent lelkesedéssel küzdenek az általuk 
sötétnek felismert középkor téves, babonás eszméi, a vallási, pol i t ika i , 
társadalmi téren századokon át uralkodott szabadságellenes intéz
mények s viszonyok ellen. Erősen hajnalodik. Új eszmék, gondolatok, 
új vágyak, remények töltik el a népek gondolat- és érzelemvilágát. 
Nem csoda. Hisz egészen új világ keletkezett. A lőpornak nagyobb 
mérvben használatba vétele gyengítette az oligárkáknak a köznemes
séggel szemben gyakorolt zsarnokságát. A szabad városok polgár
ságának gyarapodása erősbítőleg hatott a köz-szabadság után való 
törekvésekre. A nyomda feltalálása, az egyetemek szaporodása, a 
szabad szellemet lehelő régi klasszikus tudományoknak s művésze
teknek új életre kelése; a felekezeties szűk korlátokon a szerzeties 
elfogultságon messze felülemelkedő humanizmusnak a népek művel
tebb tagjai között nagymérvű hódítása; a császárság és királyság 
eszméjének megvalósítása érdekében egyes hatalmas világi fejedel
meknek a pápai székkel vívott erős harcai, a X V . századnak az 
Egyház reformálását sürgető három nagy zsinata; két új világ
résznek felfedezése, s ezzel a feltótlen tekintély imádásnak jelen
tékeny meggyengítése és sok más egyéb körülmény hathatósan 
közreműködtek, hogy a középkor romjain egy új világ kelet
kezzék. 

A középkor népeit legelső sorban a vallásos hitre tartozó 
kérdések, szokások s az egyházi intózménj^ek érdekelték, amiből 
önkényt következett, hogy e téren kellet t mindenekelőtt új világ
nak keletkezni. A hi tc ikkek, az egyházi szertartások és az egyház
kormányzat körébe tartozó kérdések felett kellett a régi ós az új 
világnózletnek egymással a nagy harcot megvívnia. I t t kellett először 
az évezredes tekintélyek korlátlan uralmát megtörni, az önálló 
gondolkodás és szabad vizsgálódás jogát kivívni, biztosítani. S amikor 
már ez megtörtónt, jöhettek a Keplerek, G-alileik, Des Cartes-ok 
és sok mások, jöhettek a következő századokban a csillagászatnak, 
majd a természettudományok más ágainak, a bölcsószetnek, az állami 
és társadalmi életnek nagy reformátorai, továbbfejlesztői. 

Ha a ker. vallás megtisztításáról akarunk részletesen beszélni, 
először is bekopogtatunk a mansfeldi iparoshoz (bányászhoz) s 
nejéhez az eislebeni vendégfogadóba, hol Luther Márton (1483. 
nov. 11.) született. Istennek ezen kiváló embere sok nélkülözés és 



szenvedés után belépett az ágostoni szerzetesek rendjébe. Végezte 
híven, lelkiismeretesen a reá, min t kolduló barátra váró teendőket. 
De emellett nagy örömmel olvasgatta a Szentírást és a reá — már 
csak életkörülményeinél fogva is — kiválóan nagy hatást gyakor
lo t t (a r. katholikusok által »szent«-nek nevezett) Ágoston iratai t . 
Ágoston szerint Ádám ós Éva bűnesete következtében örök kár
hozat le t t az emberiség osztályrésze; az ember a paradicsomban 
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elvesztette erkölcsi erejét, el szabadságát a jóra. M i magunk semmit 
nem tehetünk üdvösségünk érdekében, hanem egyedül h i t által, 
Isten ingyen, azaz képzelt érdemeinkre való tekintet nélkül nyúj
to t t kegyelméből idvezülnek azok, akiket Isten az üdvre kiválasz
tot t . E h i t t an i nézetek vésődtek be kitörölhetlenül Luther lelkébe. 
E nézetek lettek lelke felett uralkodókká; ezek döntöttek az ő jövője 
felett, ezekhez fűződik az Egyház- s világtörténelem új korszakának 
kezdete. 



A szász választófejedelem, Bölcs Frigyes, a wit tenbergi egye
tem egyik tanári székébe ültette Lu the r t (1508), pár évvel később 
egyszersmind a vártemplom papjául is kinevezte, kinek m i n t i lyen
nek a gyóntatószék rácsán keresztül alkalma nyílt a nagyközön
ség lelkébe bepillantani, annak vallási s erkölcsi nagyon is korlátolt 
nézeteivel közelről megismerkedni. Majd 1511-ben megismerkedett 
Rómával, hova szerzete némely ügyének elintézése végett küldetett; 
megismerkedett a pápai udvar, a bíbornoki paloták, az olasz zárdák 
erkölcstelen életével. Az eddigelé gyermekiesen naiv lelkületű, 
jámbor német szerzetes látóköre kitágult. Tudor i esküjében fogadást 
tett , hogy az igazságot egész életén át kuta tn i s a felismert igaz
ságot híven követni is fogja. 

Luthernek egyenes, becsületes lelke először is az erkölcsrontó 
és nópszipolyozó bűnbocsánatoknak pénzért való árulása ellen lázadt 
fel. Mindszent ünnepének előestéjén (1517. okt. 31.) a vártemplom 
ajtajára kitűzte hires 95 tételét azon kijelentéssel, hogy az ezekben 
foglaltak igazságát kész bárkivel szemben megvédelmezni. Ez eljá
rásban nem volt semmi szokatlan. A m i n t egyes birkózók vagy baj
vívók — Holubárok — it t-amott bajvívásra fel szokták hívni a 
közönséget, vagy ennek vitéz tagjai t : ép úgy egyes bölcsészek és 
hittudósok is szoktak szellemi párviadalra, általuk felállított s közzé
te t t egyes tudományos tételeknek megvédelmezósére vállalkozni. Nem 
is látta Luther ezen fellépésében senki a római egyháztól való 
elszakadási vágynak — pápistás nyelven szólva ez eretnekségnek — 
még csak árnyékát sem. Legkevósbbó gondolt erre maga Luther . 
Ártatlan tételek voltak azok. A k k o r is aláírta volna azokat — ma 
még inkább — minden értelmes katholikus ember. 

E tételekben Luther még a bűnbocsátó levelek áruitatását se 
kárhoztatja, hanem csupán az azok árulása közben elkövetett vissza
élések, a piaci kufárkodás ellen kél k i . De hát a Gondviselés útjai 
kiszámíthatlanok. Egy marék hó a hegy-csúcsról megmozdulva, ha 
az idő, a légmérsóklet úgy hozza magával, lavinává növekszik; egy 
parányi szikrából, ha összehalmozódott gyúlékony anyagok közé 
dobatik, messze ellátszó tűz támad. 

A z üzleti érdekeit féltő Teczel, a dömós rend főnöke, nyers 
hangon írt munkácskával kel t k i Luther tótelei ellen; majd segít
ségére jött Prierias Sylvester pápai kamarás. E l akarták fújni a 
Wit tenbergben kigyúlt lángot, s még inkább élesztették. Híre futa
modott Luthernek az egész német földön; sőt a pápa füléhez is 
elhatott a hír. Leo állítólag először úgy nyilatkozott Lutherről: 
derék, okos fő; de amint értesült, hogy a guruló maroknyi 
hógömb egyre növekszik, Luther t Rómába idéző rendeletet küld 



Wittenbergbe. Az egyetem jó hírneve nagyon is a szívén feküdt 
Bölcs Frigyesnek, azért kieszközölte, hogy Lu the r t a pápa Augs-
burgban tartózkodó követe, Cajetán bibornok hallgassa k i . A k iha l l 
gatás eredménytelen maradt. Luther a rosszul értesült pápa elől 
hivatkozott a jobban értesülendő pápára, t. i . az egyetemes zsinatra. 
A lipcsei vitán pedig már t i l takozot t az egyetemes zsinatok fel
tótlen tekintélye ellen is, i l y tekintély szerinte kizárólag csak Isten 
kijelentését a Szenirást illetvén. 

A Wittenbergben kigyul ladt láng három—négy óv alatt már 
messze elvilágított, több százezer keblet felmelegített. Azért midőn 
a birodalom új imperatora, Y . Károly Németországban először meg
jelent s a birodalom rendéit Wormsba gyűlésre összehívta, egyik 
fő teendőjeként tekintette — a pápa által is serkentetvén — a tör
vénytelen úton keletkezett, a nem zsinatilag, hanem egy mezitlábos 
barát-tanár által kezdeményezett vallási mozgalomnak elfojtását. 
Az általa Wormsba idézett reformátor az elébe k i t e t t könyveket 
elismerte tőle eredetteknek. De ama másik kérdésre, hogy hajlandó-e 
az azokban foglalt hamis tanokat visszavonni, tagadólag válaszolt, 
ha csak azoknak alaptalansága a Szentírásból k i nem muta t ta t ik ; 
mert az embernek — úgymond — nem tanácsos, de nem is szabad 
meggyőződése és lelkiismerete ellen cselekedni. »I t t állok, — végzó 
örökre nevezetes beszédét — másként nem tehetek, Isten legyen 
segítségemre! Ámen!« 

I t t állok! K i ? E g y szegény szerzetes, egy szerény egyetemi 
tanár. H o l állasz? Isten földi helytartójának a pápának bíbornok-
követe, a római szent birodalom hatalmas császára, a birodalom 
egyházi ós világi választó fejedelmei, hercegei és püspökei előtt. I l y 
tekintélyekkel szemben lehet-ó neked, jobbágy-, parasztfiúból le t t 
kolduló barátnak önálló meggyőződésed ? Te nem tehetsz másként! 
M i ez? Az új idők jele. A világ ós műveltség történetében az új 
korszak kezdőpontja; a szellemnek a tekintély, az egyéni hi tbel i 
meggyőződésnek úgy a világ hatalmasai, min t a tömeg zsarnoksága 
alól felszabadulása. 

De nyi la tkozik e szavakban más értelemben ve t t szabadulás 
is. Az egykori római birodalom nyugot i részeiben megtelepedett 
műveletlen népek, germánok, szlávok, magyarok több-kevesebb szá
zad lefolyása után befogadták a ker. vallást úgy, amint az a h i t -
tani tóteleket, egyházi szertartásokat s kormányzatot illetőleg az 
antik görög-római műveltség hatása alatt az első hat-hét században 
kifejlett. Ez új barbár népek keresztyénekké lettek majdnem csak 
oly értelemben s oly mérvben, mint manapság is a három-négy 
hetes vagy ennyi éves megkeresztelt gyermek. S valamint a gyer-
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meknek több évi iskolázásra van szüksége, hogy megtanulja vallá
sának igazságait, úgy e népek lelkében is csak több század lefolyása 
alatt vert gyökeret a keresztyénség. De valamint a gyermek ^aját 
fejletlen eszével még nem bírálja, boncolgatja a h i t t an i tételeket, a 
szertartási szabályokat, hanem megtanulja, befogadja azokat úgy, 
amint azokat a nálánál szellemileg sokkal magasabb fokon álló 
tanítói, preceptorai elibe adják, ós csak később, már min t a tudo
mányok különböző ágaiban többó-kevésbbó jártas érett ifjú kezdi 
saját eszének, ismereteinek rostájába vetni a katekizmus tóteleit: 
úgy a germán népek is, római preceptoraik feltótlen tekintélye alatt 
állottak; legfeljebb ha közülök egyesek — min t fentebb említők — 
felszólaltak egyes oly tanok, külsőségek vagy kormányzati eljárás 
ellen, melyeket helyteleneknek tar to t tak; de ezeket a nevelők — 
a pápák, püspökök, inquisitorok —- elnémították. 

A »nem tehetek másként« szavakban a germán népszellem 
önállóságra le t t jutásának, a római nevelők, a római zsarnokság 
alól let t felszabadulásának a proklamációja foglaltatik. Nem tehetek 
másként! Feltétlen emberi tekintélyt nem ismerek el magam felett! 
Ez egy határozott és öntudatos lélek bátor kifejezése vol t , mely 
szokatlanul hangzott Róma egyházi fejének fülében. 

A wormsi bi rodalmi gyűlés kimondta, hogy Luther t , mihelyt 
útlevele lejár, el kel l fogatni s az egyházi hatóságnak kiszolgáltatni; 
munkái pedig, min t eretnekséget tartalmazók, elégetendők. De 
ekkorra már Luther biztos helyen volt. Bölcs Frigyes két lovag 
által "Wartburgba vitette, hol a világtól elszakítva, a nyilvános 
szereplés teréről leszorítva, a bibliának német nyelvre való lefordí
tásával foglalkozott. A szent ügy iránti lelkesedés adott Luthernek 
ós társainak a nagy munkához erőt, kitartást. E fordítással az 
előttük lebegett szent cél mellett, ha öntudatlanul is, nagy szolgálatot 
tettek a német nyelvnek, de a példájukat követő fordítók álta
lában a nemzeti nyelveknek. A fő indoka azonban, úgy hiszem, 
más v o l t : az, hogy igazolja reformátori működésót; bebizonyítsa 
eretnekített tételeinek a szent írással való egyezését. K i k előtt? 
Hisz, ak ik a theologiai tudományokhoz csak kissé is értettek, 
azok mind értették, ha nem is a görög, de legaláb a latinnyelvet, 
az erre lefordított bibliát — a vulgatát. A parasztnak, szatócsnak, 
cipésznek, szabónak talán csak nincs köze az írásmagyarázáshoz? 

De igen, van köze! Isten mindenkihez szólott az ő prófétái és 
az evangélisták által, és így mindenki jogosult Isten beszédének 
hallgatására s magyarázására.* M i l y forradalmi gondolat ez egy oly 
erősen feudális időkben! Halvány feltüntetése, legalább egy téren, az 
egyházi élet terén, az 1789-ben világgá kiáltott egyenlőség elvének. 



A vallásjavítás nagy munkájában hű bajtársakra talált Luther 
kezdet óta a wit tenbergi tanárokban ós különösen a már fiatal 
korában alapos tudományosságáról Európaszerte híres, Németország 
tanítómesterének — Praeceptor Germaniae — címzett Melanchton 
Filepben, k i Loc i theologici c. művével (1521) a reformációnak első 
rendszeres h i t t an i alapját vetette meg. Hű ós lelkes követőkre, 
majdan apostolokra talált szerte az egyetemi fiatalságban, a reform-
eszméknek általában ez ismert melegágyaiban; ós miként a tavasz 
első verőfényes napjaiban megmozdul, új életre ébred az egész ter
mészet : úgy az új korszellem beköszöntével a szellemi élet körében 
eddig szokatlan elevenség, pezsgés, forrongás vo l t tapasztalható. 
A reformációnak szerte a birodalomban számos többé vagy kevósbbó 
hivatot t , i t t -amott minden hivatás nélküli apostola támad. Áttért 
kathol . lelkészek, szerzetesek, egyetemi tanárok, világi emberek, 
ügyvédek, orvosok, költők (Hans Sachs), festők (Cranach Luk.) , 
néhol még nők, f ia ta l ' leányok is lelkes terjesztőivó lettek az új 
szellemnek; hirdették az új evangéliumot, k i a templomi, k i a 
piacokon felállított szószékekből; k i a sajtó útján, k i ecsetével. 
E g y évtized sem te l t el, amikor már Németország több fejedelme, 
alattvalóikkal együtt, még inkább több birodalmi szabad város a 
vallásjavítás lobogója alá sorakozott. 

A második speyeri gyűlés (1529), melyen, ha a reformpárt 
nem akadályozhatta is meg a többségben vol t katholikus párt által 
a reformáció ellen irányuló törvény alkotását, de az öt fejedelem 
és 14 birodalmi város által aláírt, a gyűlés elé benyújtott, majd a 
császárhoz is megküldött tiltakozásával — protestatio-j&vaX — mólyen 
bevéste, a következett századokra is kihatólag, az emberek lelkébe, 
hogy »az oly dolgokban, melyek az Isten tiszteletére s mindegyi
künk le lk i üdvére vonatkoznak, kötelesek vagyunk Isten parancsánál 
ós saját lelkiismeretünknél fogva, a m i Urunka t Istenünket, mint 
minden fejedelmek legfőbb királyát ós Istenét, szabályozó tekintélyül 
elismerni«. A z Agostába hirdetett gyűlés (1530) emlékét pedig fenn
tart ja azon hitvallás, melyben a szász theologusok, s főként Luther, 
összeállították az evangeliom alapján álló Egyház főbb h i t t an i téte
lei t 21 cikkben s melyet Melanchton által revideált, simított alakjában 
a protestáns rendek e gyűlés s a császár elé benyújtottak, s melyben 
a lu ther i reformációhoz csatlakozottak egy közös lobogót nyertek. 

A pápai követ indításából keletkezett katholikus szövetségek — 
ligák — ellenében az evangélikus fejedelmek is szövetkeznek egy
mással Schmalkaldenben, kötelezvén magokat az evangeliom ügyé
nek, i t t -o t t saját világi érdekeiknek, az elfoglalt és világiasított 
egyházi és szerzetesi javaknak fegyverrel is vódelmezósóre. E háborúk 
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leírása nem tar tozik e mű keretébe. Luther nem is élte meg azokat. 
De az ő általa kezdett nagy szellemi forradalom hódításokat t e t t 
Európa leghatalmasabb nemzetei között is. Hogy minó' hatással vol t 
a magyar nemzetre, azt lej ebb külön fejezetben fogjuk tárgyalni. Elébb 
azonban lássuk még röviden, mi törtónt Svájcban ós Franciaországban, 

Zwingli és a német-svájci reformáció. 

Svájc német ajkú kantonainak egy részében a vallásjavítás 
története kiválóbban Zwingli UlriJc nevéhez fűződik. Z w i n g l i 10 évig 
Glarusban, 1516—1518-ig pedig Mária Einsiedelnben, a középkor 
egyik híres búcsújáró helyén volt pap. Ez utóbbi helyen bö alkalma-
lóvén a népnek a búcsújáró helyek, a csodatevő képek s az ereklyék 
tiszteletében nyilvánuló babonás hitével megismerkedhetni, e h i t 
ellen evangéliomi szellemű s józan tartalmú egyházi beszédeiben 
élesen kikel t . Lu ther re l egy időben, vagy talán azt néhány hónappal 
megelőzőleg a vallásjavítás terére lépett, anélkül azonban, hogy 
valamint Luther a 95 tétel kiszegezésekor, úgy ő is távolról is sejtette 
volna, hogy e lépése a római egyházzal való meghasonlásra vezet. 
Hírneve Zürichbe is elhatott; ide pappá h iva to t t s midőn i t t 
papi • hivatalába beköszöntött (1519 január 1.), kijelentette, hogy az. 
új testamentomból minden vasárnap egy-egy részt felolvasand és-
megmagyarázand. És ekként cselekedett. Az új testámentom veze
tése mellett azután lépésről-lépésre mentek ő ós gyülekezete tovább 
a vallásjavítás terén, kivált miután két ízben is tar ta tot t Zürichben 
vallási vi ta . K imonda to t t a képek s szentek tisztelésónek helytelen
sége. Nem sokkal későbben a képeket, szobrokat, oltárokat a temp
lomból eltávolították; az istentiszteletből a l a t in nyelv használatát 
kiküszöbölték; 1524 karácsonyán az úrvacsorát fa-tálból, fa-kupából 
s a világiaknak is mind a két szín alatt osztották k i . Még jóval 
előbb, midőn Sámson Bernát a bűnbocsátó levelek árulása céljából 
Svájc határán megjelent, azt a zürichi kanton területéről kitiltották; 
majd 1526-ban kiadta Z w i n g l i »De vera et falsa religione« című 
munkáját, melyben az általa kezdett reformáció alaprajzát, annak 
a szent írással egyező voltát szintén föltüntette. 

Z w i n g l i reformátori szava — önként értetőleg — a szomszéd 
kantonokba is elhatott és a némileg vagyonosabb, műveltebb lakos
ságú, vagy a német és francia határok szomszédságában fekvő 
megyékben csakhamar erős visszhangot keltett . Bern, Bázel, Sz.-Gallen 
s több más kanton Haller, Kolb, a r i t k a alapos theológiai képzett
ségű Oecolampadius apostoli buzgólkodásuk folytán készséggel csat
lakoztak a zürichi reformációhoz. Nem úgy azonban az öt ős kanton 



(Zug, Schwitz, Luzern, U r i , Unterwaiden) lakossága. Ez a világtól 
elzárt hegyei ós völgyei között ősei egyszerűségével, szegénységével 
együtt azok vallásos nézeteit s a papok ós szerzetesek iránti enge
delmességet is megőrizte. De a jámbor egyszerűségen kívül más ok 
is vol t a Zwinglitől való idegenkedésre. 

A természeti szépségekben túlgazdag, de a természet áldásaival 
épen nem dicsekedhető Svájcnak és kivált az öt ős kantonnak fiai 
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zsoldoskodással keresték kenyerük java részét. A francia királyok, 
a pápai udvar, több olasz herceg hadseregének a legvitézebb s leg
megbízhatóbb részét svájci zsoldosok képezték, k i k tisztjeikkel, 
vagyis a svájci nemesekkel, lovagokkal együtt rendes évi zsoldot 
húztak attól az udvartól, amelyhez beszegődtek; egyik testvér talán 
az egyiktől, a másik más udvartól. Z w i n g l i glárusi pap korában két 
olaszországi hadjáratban is rósztvett, m in t a pápa zsoldjában szol
gáló híveinek tábori papja és így bő alkalma vol t a zsoldos életnek 
hátrányos, erkölcsrontó, sőt Svájc szabadságát is veszélyeztető oldala-



va l megismerkedni. Azért midőn a vallási és egyházi téren meg
kezdte a harcot a régi, téves tanok, helytelen szertartások ellen r 

ugyanakkor erősen izgatott népének a zsoldoskodásban, a pénzért 
való gyilkolásban nyilvánuló bűnös szokása ellen is. Ez a körülmény 
maga elég vol t arra, hogy az ős-kantonok ellenséges állást foglalja
nak el Z w i n g l i reformációjával szemben. 

Az ellenséges érzület, az ebből folyó kötekedések, torzsalko
dások egyre fokozódtak az ős-kantonok, másrészt a reformációt 
befogadott kantonok között, míg végre fegyverrel mentek egymás
ellen, Kappélnél 1531 október 11-dikén maga Z w i n g l i is megöletett, 
e szavak elhangzása után adván k i lelkét: » A testet ugyan meg
ölték, de a lelket nem ölhetik meg.« A testvér-háborút berekesz
te t t kappeli béke pontjai értelmében az ős-kantonok lakosai meg
maradtak katholikusoknak mindekkoriglan, a többi német kantonok 
pedig maradtak Z w i n g l i , majd Kálvin hívei. 

Luther is, Z w i n g l i is a ker. vallás egyedüli alapjául a Szent
írást ismerték el, e tekintetben egy téren állottak. Min thogy azon
ban egymástól függetlenül, egymásra m i hatást sem gyakorolva 
lettek a vallásjavítás munkájának vezetőivó, s minthogy mindkettő 
hirdette ós gyakorolta is a Szentírás magyarázásának jogát s az 
egyéni vallásos hitmeggyőződós-szabadságát: ezért úgyszólván lehe
tetlen volt , hogy közöttük némi eltérések ne keletkezzenek. Kelet
keztek is. Luther Sz. Ágoston híve v o l t ; Zwing l i , k i re kora huma
nistái s az ó-római klasszikusok is nagy befolyást gyakoroltak, 
némileg Pelágius felé hajlott. Szerinte Ádám bűnesete nem hozott 
kárhozatot az emberiségre, csak némileg meggyengítette az ember 
erkölcsi erejét; az embernek megmaradt a szabad akarata; szerinte 
a Krisztus előtt ólt egyes kegyeslelkű pogányok is üdvözülhetnek. 

A külsőségekre ós vallási szertartásokra, nézve Lu the r irány
elve az vol t , hogy amit a Szentírás t i l t , azt mellőzni k e l l ; Zwinglié 
pedig az, hogy csak azokat szabad megtartani, amelyeket a bibl ia 
s kivált az új testamentom parancsol. Ebből következett, hogy míg 
Luther követői a római egyháztól több külsőséget s némely szoká
sokat átvettek; míg a lu ther i egyházban — kivált külföldön, az észak-
európai országokban — meghagyatott az oltár, oltárkép, gyertyák, a 
papi kar-ing, a csereéneklós s több ilyesféle, addig Z w i n g l i minden 
külsőséget, cifraságot eltávolított a templomból s az istentisztelet
ből — még az orgonát, sőt kezdetben még a harangot is, nehogy 
az ennek viharűző erejébe vetett babonás h i t továbbra is tápot 
találjon. Z w i n g l i azt tartotta szem előtt, hogy az apostolok idejében 
élt keresztyének vallásos összejövetelei milyenek voltak az Apos
tolok Cselekedeteiről i ro t t könyv elbeszélése szerint. 



Luther nem helyeselte ugyan, de nem is ellenezte határozot
tabban a német protestáns egyházakban kifej le t t Caesaropapiát, 
vagyis azon egyházkormányzati elv megvalósítását, hogy az Egy
háznak külső igazgatása ós kormányzása a tartomány fejedelmét 
i l l e t i s hogy az ezen jogát az általa önkényüleg kinevezett egyház
tanácsosok és konzisztóriumok által gyakorolja. Z w i n g l i az egyházak 
kormányzatába hasonlóképen nagy befolyást engedett a világi ható
ságoknak, csakhogy azok, min t köztársasági szervezetű államban 
működő, akár községi, akár kantoni hatóságok, magának a református 
népnek a választottai voltak. 

De főként nevezetessé, sőt végzetessé le t t az úrvacsorai tan 
feletti eltérés. Luther szerint a római egyház átlényegülési tana — 
a transsubstantiatio — elvetendő; de másrészt, miután az úrvacsora-
szereztetósi igék világosan így hangzanak: »ez az én t e s t e m . . . 
ez az én verem«, — azért e szavakat nem szabad s nem lehet 
elcsűrni-csavarni. Ezek úgy értendők, hogy amikor az úrvacsorai 
kenyeret és bort veszi valaki, az akkor Krisztusnak valóságos testét 
és vérét veszi. Hogy a krisztusi test miképen jő a kenyérrel össze
köttetésbe, benne van-ó, felette-ó, vagy alatta — in , cum vei sub 
pane et vino, — ezt m i emberi eszünkkel nem tudhatjuk. De az 
mindegy, bárhogy berzenkedik is az emberi ész ezen általa nem 
értett h i t c i kk miatt , meg kel l fékezni az észt, min t a jó lovas a 
prüszkölő, makrancos paripát. Isten szava előtt meg kel l hajolni a 
gyarló emberi észnek; s aki az Isten szavát igaz értelméből k i 
akarja forgatni, az szentségtörő — szakramentárius. 

Sajátságos iróniája a sorsnak, hogy hazánkban Luther híveit 
ingadozó, határozatlan jellemüeknek szokták gúnyolni, holott Luther
nek egyik főjellemvonása éppen a makacsságig menő hajthatatlanság. 
Ama látszólag határozatlan úrvacsorai tan alapja az V . században 
virágzott új-alexandriai theologiai iskola h i t t an i felfogásában és a 
4. egyetemes zsinat christologiai végzésében keresendő. 

Z w i n g l i ellenben, támaszkodván több oly bibla i helyre, melyben 
a »hoc est« szavak így értelmezendők: hoc significat = ez jelenti, — 
az úrvacsora szereztetése alkalmával használt eme szavait Krisztus
nak : Touxo saxt tó £u)[j.« [J.OU ( = ez az én testem), így kel l érteni: 
ez a kenyér jelenti , ábrázolja az én testemet; ekként fog az én 
testem is megtöretni, vérem kiontatni . Tehát az úrvacsora egyfelől 
jel , másrészt biztosítók, pecsét a felől, hogy a k i k abban igaz hi t te l 
részesülnek, azok a Krisztus halála által szerzett üdvösségnek is 
részesei lesznek. 

A reformáció e két ágának egymástól elhajolását sokan fáj
lalták mind a két részen, már csak a közös veszélyre és a közös 



védekezésre való tekintetből is. Különösen Fi lep hesszeni tartomány
gróf s a smalkaldi szövetségesek egyik feje, óhajtotta volna a sza
kadásnak elejét venni. A z általa Marburgba hirdetett vallási szóvitán, 
hol több más tudóson kívül Luther és Melanchton, másrészt Z w i n g l i 
ós Oecolampadius is megjelentek, 13 fő h i tc ikkre nézve létre is jött 
a közös megállapodás, — főként a svájciak engedékenysége folytán; 
de az úrvacsorai tant illetőleg nem tudtak megegyezni. Z w i n g l i a 
fennmaradt eltérés dacára is kész lett volna a két reformációt a 
barátság kötelékével összekapcsolni, de Luther a feléje nyújtott 
bókejobbot visszautasította e szavak kíséretében: » T i más szellemtől 
vagytok áthatva.« ( Ihr habet einen andern Geist!) Ez időtől fogva, 
ámbár a svájciak és a rajnavidéki német városok, Strassburg, Con-
stanz stb. részéről Bucer ós Capito theológusok ezután is még több 
kísérletet tet tek a kibékítésre, — a két reformáció két külön s leg
többször egymással szemben éppen nem testvéries álláspontot elfog
laló egyházzá szervezkedtek s így maradtak Németországban egész 
1817-ig, hazánkban ós több más országban mindekkorig, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a X V I . század utóbbi felében a Zwingli-fóle 
reformáció hívei is csatlakoztak az ehhez különben is közel álló 
francia-svájci vagy Kálvin-féle reformációhoz. 

Kálvin János és a francia-svájci reformáció. 

A német-svájci kantonokból, de még inkább az új eszméket 
jó korán felkaroló Franciaországból Helvécia francia ajkú kanto-
naiba is behatoltak a vallásjavítási mozgalmak. Olivetan, Vire t , 
különösen a Franciaországból már 1522-ben menekülő Far el Vilmos, 
lelkes apostolai vol tak i t t az evangéliumnak. A z egykori municipális 
jogait visszaszerezni kivánó Genf a X V I . század első harmadában 
erős harcokat vívott a felette fennhatósági jogot gyakorol t és továbbra 
is gyakorolni akaró savojai hercegi házzal, mely harcok alatt a genfi 
püspök és az előkelőbb papok, szerzetesek a város ellenségeinek 
ügyét támogatták, ellenben a hosszas háború költségeinek fedezésé
hez vonakodtak hozzájárulni. Ezenkívül közülök egyesek erősen 
megbotránkoztató, erkölcstelen tettekkel rovatták meg magukat. 
Mely körülmények hatása alatt a középkori egyház iránti meg-
hidegülés s a Farel ós társai által hirdetett evangeliomhoz való 
vonzódás egyre erősbödött; úgy, hogy midőn végre Genf független
ségét az akkor már határozottan református vallású s a reformáció 
ügyét a hadjárat alatt is lelkén viselő Bern támogatása mellett 
kivívta, ekkor már a po l i t i ka i tekintetben szabadokká let t polgárok 
vallási tekintetben is a régi bókoktól felszabadultaknak érezték 



magukat. A mise, bojt, a szentek s Mária tisztelete, a szerzetesi 
fogadalom s több effélék Genfben már idejüket múlták s Genf 
polgárainak egy része nagyon is szabad életet folytatott . 

Igen ám, de a valódi evangeliomi keresztyénség nem a taga
dásban, nem a középkori babonás szokások és visszaélések ellen 
való küzdelemben áll, hanem főként Krisz tus lelkének önmagunkban 
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való felelevenítésében, a testnek, az érzékisógnek megfékezésében, a 
világ megtagadásában, Krisztus igéjének felvételében és viselésében. 
Erről a szabadság mámorától kábult s a libertinizmus zászlaját 
lobogtató genfiek mi t sem akartak t u d n i ; az i l y igazi keresztyén 
gondolatokat hirdető Farel ós társai sikertelenül, a reformáció ügye 
felett már-már kétségbeesve küzdöttek, mígnem, úgyszólván az 
utolsó órában a Gondviselés Kálvint Genfbe vezérelte, aki tántorít-



hatlan vallásos hitének, feddhetlen erkölcsi életének s törhetlen 
jellemének hármas szigonyával az evengeliom hajóját veszélyeztető 
hullámokat megfékezte, Genfet az evangéliomi és po l i t ika i szabadság 
egyik székvárosává, két világrészre — Európára és Amerikára — 
fényes sugarakat hintő világító toronnyá tette. 

Kálvin első irodalmi művével, Senecanak »De dementia« 
című müvéhez írt magyarázatával, az e munkából előcsillámló s 
alapos tanulmányra valló mély eszmékkel, a la t in nyelv klasszikus 
korára emlékeztető szép s tömör nyelvezetével magára vonta Paris 
műveltjeinek figyelmét. Azon műve miat t pedig, melyet barátja 
Copp Miklós, a párisi egyetem rektora számára i r t , melyet ez 1533. 
november 1-én szókfoglalása alkalmával felolvasott, s melyet már 
a reformáció szelleme lengett át, Parisból menekülnie kellett . Egy 
évig még Franciaországban maradt, a többek közt a tudósok és 
művészek pártfogójának, Marg i t királyi hercegnőnek nerac-i 
udvarában is néhány hetet töltött. Mikor azután látta, hogy az 
új eszmék bajnokai halálra üldöztetnek, odahagyta hazáját, kiköl
tözött Bázelbe. I t t végezte be s i t t adta k i 1536-ban Ins t i tu t io 
Religionis Christianae című világhírű munkáját, melyben a keresz
tyén vallás alaptanait r i tka szabatossággal terjesztette elő s mellyel 
az evangéliumi reformált, vagy a kálvini egyház alapját lerakta. 

E művének egyik főcélja különben — mint azt I . Ferenc 
francia királyhoz intézett előszava is mondja — az vol t , hogy a 
reformációnak az evangéliummal való egyezését kimutassa, s a 
királyt a hugonották iránt emberiesebb bánásmódra bírja. Ugyan 
e végből kereste fel Renata ferrarai hercegnőt, Ferenc egyik 
rokonát is. Fáradozása sikertelen maradt; ekkor hazáján keresztül 
azzal az elhatározással indul t vissza Bázel felé, hogy i t t csendes 
visszavonúltságban folytatja i rodalmi munkásságát. 

Útja Genfen vezetett keresztül; a l ibertinusokkal megbirkózni 
már al ig bíró Farelnek nagy kérésére kisegítő társul i t t maradt, vallás
tanítói, majd lelkészi állásra alkalmaztatván (1536). Pár óv múlva azon
ban az általa életbeléptetni kivánt szigorú egyházfegyelem miat t a 
laza erkölcsű városi tanácscsal erős összeütközésbe jött, mely azután 
Kálvint, Faréit és társait száműzte. Bucer hívására Straszburgban 
telepedett meg Kálvin, az odamenekült franciákból alakult kis gyüle
kezetnek let t l e lk i tanítójává. (1538. szept.) Ugyani t t meg is nősült. 

Genfnek könnyebb vol t Kálvint száműzni, min t nélkülözni. 
A libertinus szellem felülkerekedése, az erkölcsi élet elfajulása oda 
ju t t a t t a Genfet, hogy pol i t ika i és vallási szabadsága már-már veszély
ben forgott. Szabadulást csakis a Kálvin-javasolta szigorú erkölcsi 
törvények alkalmazásától reméltek. A többszöri hívásnak Kálvin 



engedett; 1541. szeptemberben visszatért, szervezte azonnal az egy
házfegyelem gyakorlására hivatot t konzisztóriumot, és azután 
küzdött tántoríthatlan lélekkel, a tengernyi akadályoktól vissza 
nem rettenve 1564-ben bekövetkezett haláláig. 

A reformáció alapgondolatát — a h i t által való megigazulás 
tanát — illetőleg Kálvin sokkal közelebb állt Lutherhez, min t a 
pelágiusi irányú Zwinglihez. Hiszen Kálvin lelkét is Sz. Ágoston 
mélységes tanai ragadták meg első sorban, sőt mindenek felett az 
Ő lelkét. A többi reformátor, kivált Melanchton ós hívei, a filippisták, 
de még Lu the r is igyekeztek később Ágoston túlfanyarnak, rideg
nek tetsző tanait némileg enyhíteni; de Kálvin nem r iadt vissza 
az ágostoni tanok végső konzequenciáitól sem, elment egészen a 
feltétlen eleveelrendelés — az absoluta praedestinatio — tanáig, 
sőt ezt tette a róla nevezett reformatio alaptanává, központi-dogmá
jává, ez a tan let t a kálvinizmusnak fő jellemző sajátságává. 

Az egyházi szertartásokat ós külsőségeket illetőleg egészen 
egy húron pendült Kálvin Zwing l ive l . Kiküszöbölt ő is minden 
külső fényt, pompát, élettelen szertartást, visszatért az apostoli kor
beli keresztyénség puritán istentiszteleti módjához. Úgyszintén vissza
tért az Egyház szervezetére ós kormányzatára nézve is, alapúi vévén 
az Apostolok cselekedeteiről írt könyv X V . fejezetét. Felelevenítette 
az egyetemes papság gondolatát, lerontotta az egyháziak ós 
világiak között emelt középkori válaszfalat; de mégis akként, 
hogy az Egyházban a tanítói vagy prédikátori tisztet csak az erre 
képesítetteknek elismert és az egyház által feljogosított férfiak 
viselhet ik; ak ik között azonban semmiféle papuralmi rangfokozat
nak nincs helye. Ha megengedte is, hogy valamelyik prédikátor 
a többiek felett felügyeletet gyakoroljon, püspöki vagy szuperinten-
densi tisztet viseljen, azért az csak úgy tekintessék, min t első a 
hozzá hasonlók között, min t primus inter pares. 

Támaszkodva Kálvin Krisztus ezen mondására: az én orszá
gom nem e világból való, tanította, hogy a világi hatalmasságokkal 
szemben az Egyház teljesen önálló ós független. Az államot kor
mányozzák az illetők az állam világi érdekeinek megfelelőleg világi 
törvények s a fennálló világi intézmények szerint. De viszont az 
Egyházat, m i n t Civitas Dei-t, mint nem földi célok elérésére szerve
zett társadalmat is megillet i az a jog, hogy önmaga kormányozza 
magát. Igen, önmaga! Vagyis életbe léptette Kálvin az ú. n . pres-
biter-zsinati egyházszervezetet, melynek értelmében a vallási és 
egyházi életkorén belül úgy a törvényhozói, min t a kormányzó hatal
mat maga a keresztyén nép gyakorolja az általa közvetlenül vagy 
közvetve választott presbitériumok, felsőbb hatóságok és zsinatok 



által. A szabadság, egyenlőség, az alkotmányos önkormányzat csirái 
egyelőre ugyan csak az Egyház talajában életre keltek. 

Míg Luther az Egyház külső szervezetére, kormányzatára — 
m i n t említők, — m i súlyt sem helyezett, addig ezt Kálvin nagyon 
is fontosnak, az ő vezérlete alatt megindult reformációval úgyszólván 
elválaszthatlanúl összenőttnek tekintette. Ép így kiváló szerepet 
j u t t a t o t t ő az egyháztanácsoknak vagy konzisztoriumoknak, — és 
i t t megint jelentékeny eltérés vol t közte ós Luther között. A h i t 
által való megigazulás tanát Kálvin is, miként Luther, egyik főté
telévé tette tanrendszerének; hanem Kálvin megkívánta, hogy akik 
a hívők seregéhez, Krisztus anyaszentegyházához tartoznak, azok 
életükkel, cselekedeteikkel igazolják is, hogy bennök élő, üdvözítő 
h i t lakozik. Ezért ő Genfben már első megjelenésekor is, még-
inkább midőn Straszburgból visszahivatott, első teendőjeként ismerte 
egy konzisztoriumnak vagy egyháztanácsnak a felállítását, felében 
egyházi, felében világi tagokból; melynek hivatásául a gyülekezet 
tagjainak az erkölcsi élete felett való őrködést tette. Eljár-e k i k i 
szorgalmasan az istentiszteletre ? él-ó annak idején az úrvacsorával ? 
nem leledzik-ó valamely cégéres bűnben ? nem folytat-é fényűző 
életmódot, nem pazarló-ó ? ételben, italban, ruházatban, vendég
ségek, családi ünnepélyek rendezésében nem terjeszkedik-é túl a 
társadalmi s vagyoni állásához mért korlátokon ? Mer t hiszen sok 
bűnnek a csírája a fényűzésben, a mértéken túl való költekezésben 
re j l ik . És azokat, k i k vétkeseknek találtattak, az Egyháztanács 
maga elé idéztette, megdorgálta, az úrvacsorától el t i l tot ta , bűnbánat 
tartására, vezeklésre, esetleg börtönre vagy testi büntetésre, sőt egy
két esetben a nagy bűnösöket, min t a spanyol eredetű Servét 
Mihályt, a keresztyénség egyik alaptanának, a Sz. Háromság taná
nak tagadóját, sőt merész ostromlóját halálra ítélte. Ez intézkedés 
helyes vagy helytelen volta felett v i ta tkozni i t t nincs helyén; de 
azt az eredményt megemlíthetjük, hogy e rendszabályok következ
tében az előbb libertinus elveket hirdető, féktelen erkölcsi életet 
folytató Genf városa, néhány évtized múlva erkölcsiség tekintetében 
példányvárossá lett, ós amerre a kálvinistaság innen vagy túl a 
tengereken gyökeret vert, az erkölcsiség fája is ékes és gazdag vol t 
gyümölcsökben. A puritán szertartásokkal karöltve jártak a puritán 
erkölcsök is, — természetesen az illető népek szellemének és 
jellemének különleges befolyása alatt — több-kevesebb szigo
rúsággal. 

Kétségtelen, hogy a reformátori magvak számára egész Nyugot-
európában el lévén készítve a talaj, gyökeret vertek azok azonnal 
mindenfelé; ós pedig egyelőre a németországi, majd a negyvenes 



évektől kezdve a kálvini reformáció magvai is. A csendesebb vér
mérsékletű népek, a németek, dánok, svédek, norvégek, szlávok, 
amennyiben a reformáció zászlaja alá sorakoztak, hívek maradtak 
továbbra is — egy-két német tartomány s birodalmi város kivéte
lével — az ágostai hitvalláshoz; ellenben a hevesebb vérű népek, 
a franciák, spanyolok, olaszok, magyarok közül, akik a római egy
házzal szakítottak, azok a X V I . század közepe körül a lutheránus
ságot a kálvinistasággal cserélték fel. De hát a hollandusok, angolok, 
skótok ? Hisz ezek éppen nem tartoznak a hevesvérű népek közé. 

Van egy másik kulcs is. A h o l a reformátori mozgalmak élére a 
fejedelmek, a szabad városi tanácsok állottak, tehát ahol a reformáció 
híveinek nem kellet t saját hatóságaikkal szemben élethalál-harcot 
folytatniok, o t t megmaradtak a reformációnak első, vagy ha úgy 
tetszik, mérsékeltebb fejlődési fokán; annyival is inkább, mert 
ez előnyösebb vol t a fejedelmekre nézve, összeférvén a lu ther i 
reformációval a fejedelmek pápasága, vagyis előbbi fejedelmi hatal
muknak kiszélesbülése. Ahol ellenben a reformáció hívei kegyetlen 
üldözések tárgyaivá lettek a középkori egyház mellett buzgólkodó 
fejedelmeik s a I I . Fülöpök, V I I I . Henrikek, a Tudor ós Stuart 
Máriák részéről, ot t már csak a reakció erőszakoskodása is a refor
máció baloldalára sodorta őket, annyival is inkább, mert i l y álla
mokban csakis az egyházat és államot egymástól határozottan 
különválasztó, függetlennek nyilvánító zsinat-presbiteri egyház
szervezet mellett tarthatta fenn magát az üldözött egyház. 

Azonban természetes, hogy miként minden gyökeres történeti 
változásnál, úgy a reformáció nagy mozgalmában is akadtak olyan 
vezérek ós pártok, akik s amelyek túlzásokra és szélsőségekre 
ragadtatták magokat. 

Ez a X V I . század reformációjánál is elkerülhetlen volt , any-
ny iva l is inkább, mert hiszen erre éppen Luther és reformátor
társai adták meg az első lökést, legalább elvben, amikor k imon
dották a lelkiismeret szabadságának és a Szentírás szabadon vizs-
gálásának elvét. 

Egészséges vallásos élet az, mely a léleknek mindhárom tehet
ségét : az értelmet, az érzelmet s a tetterőt egyaránt áthatja s egyik 
tehetségnek a másik rovására nagyobb szerepet nem enged. Ámde a 
reformáció korszakában a hivatot t reformátorok, a tudományosan kép
zett theológusok mellett akadtak szerte egyesek, kiknél a felhevült 
vallásos érzelem az értelem felett erősen túlságra emelkedett, kiknél 
azután a vallásos érzelem vallásos képzelődóssó, rajongássá fajulván el, 
ezeknek lidércfénye által vezettették magukat s a hozzájuk csatla-
kozottakat, k i k magukat — előbb többnyire egyszerű iparosok, 



posztónyírók, szabók, sütó'k — Istentől hivatot t s isteni kijelentések
ben részesülő prófétákul tekintették. Ezeknek a kópzelődósük 
szerint keblükben nyilatkozó isteni szó egymástól messze eltérő 
parancsokat sugalt. így p. o. a münsteri rajongók behozták a nő-
ós vagyonközösséget is. — Abban azonban mindnyájan egyetértettek, 
hogy helytelen dolog a kis gyermekek megkeresztelése, ezért ők a 
gyermekkorukban megkeresztelteknek újra megkeresztelósót — ana-
baptizálását sürgették. Ezért közös névvel anabaptistáknak vagy 
keresztsógismótlőknek neveztettek. 

Másfelől előállottak a Szentháromságtagadók vagy Unitáriusok, 
k i k a trinitáriusi és christologiai hitcikkeket is az ész rostájára 
vetették. I lyenek vol t Németországon Campanus, Svájcban Hetzer, 
Spanyolországban Servét. De jelentékenyebb számmal állnak elő i l y 
szellemű tudósok Olaszországban, ahol különben is a pogányos ízű 
humanistikus műveltség a X V I . század elején erősebb gyökeret ver t ; 
hol egyes kiváló tudósok lelkében az értelem, s a tudomány mellett 
a vallásos h i t , az érzelem, a kedólyvilág háttérbe szorult. Ochino 
Bernát, Vermig l i , Giraldi , Blandrata, mindenek felett Socin Lálius 
jogtudós ós unokaöccse Socin Faustus boncolgatni kezdték e tran-
scendentalis kérdéseket, amelyekre azután k i egy, k i más feleletet 
adott. De abban az egyben megegyeztek, hogy a Szentháromságról 
zsinatilag megállapított h i tc ikket elvetették. 

A két Socinon kívül a többiek mélyebb nyomok hátrahagyása 
nélkül, hazájukból száműzötten, letűntek a színtérről; de a két 
Socin tanai többfelé visszhangra találtak, híveik azonban — az úgy
nevezett unitáriusok vagy egységhivők — biztos menedéket — leg
alább egy időre — csak Lengyelországban s főkép Rakauban, 
majd maradandólag Erdélyben, később Amerikában leltek. 



I I . 

A reformáció előkészítése s bejövetele hazánkba. 

Hazánk a X V . század utóbbi felében meglehetősen bent vol t 
a civilizáció árjában és így a reformáció magvai számára a talaj, 
m in t nyugati Európa más országaiban, úgy hazánkban is el vol t 
készítve; só't talán még inkább, min t sok más helyütt. 

Nemzetünk a maga egészében sohasem olvadt össze annyira 
Rómával, m i n t Nyugatnak legtöbb népe. A keresztyénség Magyar
ország északi és nyugot i részeibe a C i r i l ós Methodius konstanti
nápolyi szerzetesek által szervezett morva egyházból jött be ós igy 
őseink, midőn hazánkba beköltöztek, görög szertartású keresztyé
nekkel találkoztak. Bulcsú és Gyula, k i k a fennmaradt adatok 
szerint a magyarok közül először fogadták be Krisztus vallását, 
Konstantinápolyban keresztelkedtek k i , s onnan hozta magával 
Gyula Erdélybe Hierotheus szerzetest a keresztyónségnek az erdélyi 
részekben terjesztése végett. Es ha a X . század utolsó negyedében 
a P i l g r i n passaui püspök által beküldött szerzetesek Nyugot szelle
mében fáradoztak is pár évig a hittérítés mezejón, de azért a 
keresztyónségnek ami csemetéi, virágai mutatkoztak i t t-amott az 
országban, egészen a század végéig, azok legnagyobbrészt a keleti 
keresztyénség gyökérszálairól sarjadzottak elő. 

István király igaz, hogy a nyugot i egyházhoz csatlakozott; 
de azért még jó száz éven keresztül a régi keresztyén vallásnak — 
az ó-hitnek — is maradt számos híve, sőt maga István is kíméle
tesen, előzékenyen bánt ezekkel. 

De már a X I I . század elején a nyugot i egyház szertartásai 
kiszorították az egész országból a kelet i szokásokat. Ugyanekkor 
az ország déli vidékein más forrásból támadt az uralkodóvá let t 
egyháziassággal szemben ellenzék. Komnén Elek konstantinápolyi 
császár nyers erőszakkal törekedett k i i r t a n i a birodalma egyik sar
kában, Tráciában, Bulgáriában elszaporodott eretnekeket, a pauli-
ciánusokat, az, E-üchitákat. Bogomileket vagy Bulgárokat. Ezek 
közül már az üldözések elől menekülők leginkább a magyar király-



ság felé vették utjokat, a Száva és Dráva túlsó és innenső partjain 
kerestek maguknak uj hazát. 

Igaz, hogy ezek, vallásos tanaikat illetőleg, messze állottak 
még a X V I . század reformátoraitól; de amennyiben helytelenítették 
a külső szertartásokat, a böjtöt, búcsújárást, hanem az istentiszte
letben egyedül az imádkozást tartották lényegesnek s minden súlyt 
úgyszólván az u r i imádságnak ós más imaalakzatoknak minél gyak
rabban elmondására helyeztek, s amennyiben ezáltal a körülöttük lakó
kat az egyházba becsúszott több rendbeli visszaélésekre figyelmesekké 
tették, nemlegesen legalább a vallásjavítás úttörőikónt tekinthetők. 

Nemzetünknek a római egyházzal való szorosabb összeforrását 
nem kevéssé akadályozták a pápáknak korlátlan hatalom után való 
törekvései s a po l i t i ka i térre is nem ritkán átnyúló erőszakoskodá
sai, melyek más nemzeteknél is időnként erős visszahatást támasz
tottak. A n n y i v a l inkább a szabadságára, függetlenségére oly igen 
féltékeny magyar nemzetnél s ennek királyainál. Már első kirá
lya ink : Géza, László, megkezdték a harcot a pápai szókkel a nem
zet önállósága érdekében, folytatták Kálmán, Zsigmond; különösen 
pedig Mátyás király, ak i a magyar nemzet szellemének és érzel
meinek egyik leghívebb tolmácsolója volt , ak i még a római egy
háztól való elszakadással is fenyegetődzött, midőn a pápa őt királyi 
jogainak gyakorlásában akadályozni akarta. 1 

A z a körülmény, hogy az ország főpapjai nemcsak egyház-, 
de országnagyok is voltak, viselői valának több i r igye l t országos 
móltóságnak, a világi főurak közül sokakat elidegenített nemcsak 
a főpapoktól, de attól az egyháztól is, melynek azok ólén állottak. 

Ez idegenkedés különösen fokozódott Bakács bibornok idejé
ben, k i t kortársai az oly sok vészt és kegyetlenséget okozott 1514-iki 
pórlázadás előidézőjekónt tekintettek. Ha néhány évvel későbben 
fellépnek Isten igéjének apostoli egyszerűségben élő hirdetői, az 
evangéliomi reformátorok, már csak ezen körülménynél fogva is 
könnyebben megtalálták az utat a világi nagyok szíveihez. 

De ezeken, a reformáció útját inkább csak nemlegesen egyen
gető körülményeken kívül voltak olyanok is, melyek már igenlege
sen elkészítették a talajt a reformátori magvak számára. Első helyen 
említhetők az ú. n . előreformátorok, akik közül, ha "Wickliffe neve 
és küzdelme kevésbbó le t t is hazánkban ismeretessé, de a másik 
kettő, Vald és Husz annál nagyobb hatást gyakoroltak. 

1 G-yöződjék meg arról ö Szentsége, — ir ta Rómában vol t követe által 
a pápának — hogy a magyar nemzet ama kettős keresztet, mely országunk 
címere, inkább hármassá változtatja (azaz inkább áttér a keleti egyházba), 
mintsem megengedje, hogy a korona jogai csorbíttassanak. 



Midőn Vald hazájából Csehországba menekült, innen — mint 
Bod Péter mondja — hazánkba is küldött alkalmas igehirdetőket, 
— idoneos verbi D i v i n i Ministros — k i k i t t ez evangeliomot kiváló 
buzgósággal és sikerrel hirdették. Másrészt Va ld hívei közül, midőn 
ellenük Franciaországban az irtó üldözés megindult, számosan mene
kültek Piemonton, Lombardián, Velencén keresztül Dalmáciába. 
Onnan átszivárogtak az akkor i Horvát-, Tótországba, át a Száva és 
Dráva vidékére, mindenfelé hintegetve az általuk hozott reformátori 
magvakat. A X I I I . század második negyedétől kezdve a magyar 
királyságnak mind északi, m i n d nyugot i s nyugotdóli vidékein, sőt 
1303-ban Budán is voltak részint elszórtan, részint gyülekezetekké 
tömörülve valdiak, vagy amint őket különböző eretnek-nevekkel 
címezték: patarénusok, katharosok, bugres, bugerek, jó emberek, 
ak ik evangélistáik vezetése mellett csendes elvonultságban olvas
ták, egymásnak magyarázták a bibliát, és az ellenük indított 
kegyetlen üldözések1 dacára is fennmaradtak az egyházi ellenzék e 
különböző neveken nevezett tagjai egészen a X V . század kezdetéig, 
amikor az ujabb előreformáció híveivel, a huszitákkal olvadtak össze. 

A huszita reformáció már hazánk szomszédságában s oly nép 
között keletkezvén, melylyel hazánk lakosságának egy része egy 
vagy legalább rokonnyelvet beszélt, könnyű szerrel hódíthatott 
nálunk. Hódított is. 1420 körül már nemcsak a Kárpátok tövében, 
de a kalocsai, pécsi ós a váci egyházmegyékben, többek közt Budán 
is annyira elszaporodtak Husz követői, hogy Zsigmond király az 
előbb Boszniában nagy sikerrel térítő s majdnem szentként tisztelt 
Jakab ferencrendi szerzetest hívta be ezeknek és más szakadárok-
nak a megtérítésére.2 De mindhiában, mert azok erdőkben, bar
langokban, pincékben, s a helységektől távolabb eső malmokban 
tárták éjjelenként vallásos összejöveteleiket, hogy az úrvacsorájával 
mindkét szín alatt élhessenek. » A z U r vérét — írja a kalocsai káp
talan a pápához küldött levelében — szurokkal bevont zacskóban 
vitték magukkal e rejtekeikbe s avval magukat ós ruházatukat 
megöntözték.« 

Zsigmond halála után azonban, kivált midőn Alber t özvegye, 
Erzsébet királyné Giskrával szövetkezett, s ez huszita harcosaival 
együtt több északi megyében megvetette lábát, majd midőn a 
Hunyad i János és Giskra között 1450-ben megkötött mezőkövesdi 
béke pontjai szerint is több felsőmagyarországi város, p. o. Kassa, 

1 Flacius: Catalogus Testium Veritatis pag. 756. 
2 Circa conversionemhaere t icorum et etiam multorum schismaticorum. 

Katona : Hist. X I I . p. 749. és Földvári: Adalékok. 13. 1. 
Z s i l i n s z k y : A prot. egyház története. 3 



Lőcse, Eperjes, Zólyom, Körmöc, Selmecbánya G-iskra fennhatósága 
alatt hagyattak, majd midőn Mátyás kegyelmébe fogadta Giskrát, 
sőt ezt a Tisza mellett több várral is megajándékozta, — kegyel
mébe fogadta a fekete sereggé átalakított huszita fegyvereseket, 
akkor még erősebb gyökeret vert a huszitaság szerte az országban. 
Az északi részeken több huszita templom épült, vagy ilyenné 
több katholikus templom alakíttatott át. Némileg kétes hitelű ada
tok szerint egy-két katholikus főpapban is találtak pártfogókra 
Husz hívei, i gy Henrik pécsi püspökben, k i az ellenük erőszakosan 
fellépő térítőt megyéjéből kikergette, vagy Pruisz János nagyváradi 
püspökben, k i a királyt tette irántuk engedékenyebbé, ak i azután 
az általa száműzötteket Moldvából visszahívta s egy részüket Ceg
léden és vidékén telepítette le. 

I I . Ulászlónak ismert gyenge uralkodása alatt — habár Mátyás
nak az eretnekséget a hűtlenség bűnének büntetésével fenyegető 
dekrétuma ő alatta is érvényben v o l t . . . papíron — egyre szaporod
tak Husz követői. A nemesek és főbb világi urak közül is többen 
csatlakozván hozzájuk,1 1508-ban már zsinatot is tartottak. Hitük 
főbb cikkelyei t irásba foglalták és azokat, hitük tisztaságának iga
zolásául, Ulászlónak Fejérváron — I I . Lajos koronáztatása alkal
mával — nyilvánosan benyújtották, kórvén azoknak megerősítését.2 

A X V . század három egyetemes zsinatáról fentebb 3 említést 
tettünk m i n t a vallásjavításnak Európaszerte előkészítőiről. E helyütt 
elég megemlítenünk, hogy e zsinatokon Magyarország is kiváló 
mértékben képviselve volt. Nemzetünk egyházi és világi fórfiai 
közül is számosan hallották és magukkal hazahozták az e zsinato
kon hangoztatott < azon kívánságát a szabadabb szellemű atyáknak, 
hogy elodázhatlanul szükséges a reformáció i n capite et membris. 

Ha a fentebb mondottakhoz hozzágondoljuk, hogy a reform
eszmék meggyökereztetésére és kicsiráztatására szükséges meleg
ágyak, a magasabb iskolák nálunk sem hiányoztak, legalább Budán 
és Pécsett az akkor i viszonyokhoz képest eléggé virágzó főiskoláink 
vo l t ak ; de ha még inkább hozzágondoljuk, hogy a X V I . század 
előtti évtizedekben, főként azon század első éveiben m i l y nagy 
számmal keresték fel az országnak különböző rendű if ja i a külföldi, 
a párisi, bolognai, páduai, de kivált a krakói egyetemeket: könnyű 
belátni, hogy a nagy vallásjavítás eszméi hazánkban jól elkészített 
talajra, azok befogadására kész elmékre ós keblekre találtak. 

' Bod. P. I . 137. 
2 Páriz pápai F. Romlott fal felépülése; »Hevenesy gyüjtemeny« X V I I . 

köt. 73. sz. 357. 1. 
3 10. lap. 



Erdélybe az 1420 táján Magyarországból kiűzött s Moldvába 
menekült husziták révén ju to t tak be az új tanok s oly hódítást 
tettek, hogy Lépes György püspök az e tanokat befogadó »rühes 
juhok« kipusztítása végett a fentebb említett Jakab szerzeteshez 
vol t kénytelen fordulni. Moldvában Tamás ós Bálint nevű Magyar
országból odamenekült vol t katholikus papok a szent írást, vagy 
legalább annak egy részét magyar nyelvre lefordították.1 

1 L . Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Budapest, 
1904. I . köt. 12-15. 1. 



I I I . 

A reformáció terjedése, első terjesztői és pártfogói. 

A Luther által kezdeményezett vallásjavítás ismeretessé le t t 
hazánkban mindjárt az első években. Lehetővé tették ezt hazánk
nak úgy néprajzi s kereskedelmi, min t pol i t ika i viszonyai. A szabad 
k i r . városok jórészt német eredetű polgárai, úgyszintén a szepességi 
ós erdélyi szászok folytonos összeköttetésben voltak Németország
gal. A tehetősebb szász családok fiaikat már Luther fellépése előtt 
német egyetemekre küldték; ezekből hozatott be több szász község 
magának papot és tanítót. A németországi kereskedők sürün elláto
gattak a magyarországi vásárokra, de a német származású magyar 
kereskedők még sűrűbben keresték fel Németországot ós kivált a 
világhírű lipcsei vásárokat. És a vásárokról visszatérők nemcsak 
élőszóval adhattak h i r t a k in t hal lot t vallásos mozgalmakról, Luther
nek a bűnbocsátó levelek árulása ellen történt fellépéséről, majd 
Teczellel, Eck Jánossal vívott küzdelmeiről, de a hazahozott keres
kedelmi árúcikkek közt helyet talált a 95 tétel ós Luthernek több 
más i rata is. 

A magyar királyi udvar I I . Ulászló trónralópte óta szoros 
összeköttetésben állt Miksa, majd V . Károly császárral. Midőn pedig 
I I . Lajos ült a trónra (1516), ennek legbefolyásosabb gyámjává, 
később föudvarmesteróvó unokabátyja Brandenburgi György l e t t , 1 aki , 
mondanunk sem kell , hogy Németországgal folyvást sokszoros össze
köttetésben volt , s aki ha gyámi tisztét erős megrovást érdemlőleg 
töltötte is be, de a reformátori törekvéseket mindjárt az első idők
ben felkarolta, Lutherre l levelezésben állott, s a reformeszmók 
iránti hő ragaszkodásának később is kiváló jeleit adta, egyik alá
írója lévén ő az 1529-ben világ elé bocsátott »protestatio«-nak, 
valamint az ágostai birodalmi gyűlésen is hű bajnokaként szere
pelvén az evangeliom ügyének. 

1 György I I . Ulászló nővérének a fia volt, 1509-ben nőül vette Corvin 
János özvegyét, ennek halála után urává let t a Hunyadi-ház összes várainak 
és uradalmainak. 



A Németországgal való összeköttetés még erősebbé lett, midőn 
Mária, V . Károly császár ós Ferdinánd osztrák főherceg nővére 
Budán a királynői széket elfoglalta, és i t t magát németországi 
udvarnokokkal vétette körül. 

Ugyanezen időtől kezdve szoros érintkezésbe jött hazánk a 
vallásjavítási mozgalmakkal a külföldi, de kivált a németországi 

BRANDENBURGI GYÖRGY 

és helvét egyetemele révén, melyekbe özönlött hazánknak úgy gaz
dagabb m i n t szegényebb sorsú ifjúsága. A wit tenbergi egyetem 
anyakönyvében, a besztercebányai BaumhecJcel és a lőcsei Cziriák 
Márton nevei után, k i k 1522 ben iratkoztak be, közel 600 magyar
országi ifjú nevével találkozunk a X V I . század bezárultáig, majd 
a bázeli, genfi, heidelbergi egyetemek polgárainak névsorát sürün 
tarkázzák szittyanevek. 



De i t thon is vol t melegágya a reformeszméknek, első sorban 
a budai iskola, melyet György őrgróf épen azáltal igyekezett új 

életre kelteni, hogy a tanári szé
kekbe felvilágosult, szabad szellemű 
tudósokat hívott. így kerültek ide 
1521-ben a kitűnő humanista s 
Melanchtonnal ifjú korától fogva 
benső barátságban élt Gryneus 
(Grinner v. Greiner) Simon, k i már 
min t bécsi tanár a reformátori esz

mékhez való vonzalmáról vol t ismeretes; továbbá Vinshemius Vid, 
k i hasonlóképen már Bécsben is, még inkább Budán, az uj eszmék 
szolgálatában állott s emiatt kellett 1524-ben az országból távoznia. 

M Á R I A K I R Á L Y N É A L Á Í R Á S A . 

M Á R I A K I R Á L Y N É . 

Az általuk hirdetett tanok az iskola falain kívül is meleg 
keblekre találtak. Midőn az európai hirű Speratus Pál a bécsi Szt. 
István-templomban (1522 jan.) a papi fogadalmak s különösen 



a nőtlenség ellen élesen kikel t , ós emiatt az egyházból kiközö-
síttetve, menekülni kényszerült, a budai tanács megragadta az alkal
mat, s lelkészül meghívta. A következett évben a királyné gyóntató 
papja, Kordatus Konrád foglalta el a budai papi állást, k i a val 
lásba és egyházba becsúszott visszaélések ellen nemcsak templomi 
beszédeiben kelt k i , de akópen is küzdeni kívánt, hogy Német
országban lakó testvére utján a wi t tenbergi reformátorok műveit 
megrendelte, a könyveket hozó szolgát azonban az ország szólén 
valamely hatalmas ur elfogatta és a könyvekkel együtt megéget
tette, i 

Hatalmas támaszául szolgált Budán az uj iránynak György 
őrgrófon kívül Mária királyné, aki ha könnyebb vérű, világiasabb 
kedélyű vo l t is, hogysem a h i t által való megigazulásról szóló 
evangéliomi tan lelkét áthatotta volna, de lelkében a középkori 
katholikus egyház iránt teljesen meghidegedett, s ha külsőleg nem 
szakadt is el attól »háza jó nevere« való tekintetből, de elég 
okot szolgáltatott arra, hogy hazánkban is, Németországon is, sőt 
Rómában is min t az evangeliom meleg keblű barátnője legyen 
ismeretes. 

Udva r i papként ós gyóntatókónt egy kis ideig talán Kordatus 
Konrád, 1522 után pedig az országszerte luther i irányúnak ismert 
HencJcel János szolgált mellette, ak i t csak 1530-ban távolított el 
udvarából, amidőn a császár Máriát Németalföld kormányzójává 
nevezvén k i , felhívta, hogy eretnekséggel gyanúsított udvar i sze
mélyzetét bocsássa el. 

Midőn Luther a mohácsi vész után négy általa lefordított 
zsoltárt 2 Máriának ajánlott, az ezekhez i r t előszavában ugy említi 
Máriát, min t a tiszta evangeliom pártfogóját. Ismeretes V I I . Kele
men pápának a császárhoz intézett levele, melyben panaszt emel 
Mária ellen amiatt, hogy semmit nem t i tko l j a az eretnekség iránti 
rokonszenvét. Biz az nem t i t k o l t a ; köztudomású volt , hogy az 
ágostai birodalmi gyűlésen igyekezett bátyját, V. Károlyt a lu ther i 
hitvallás benyújtói iránt lehetőleg kedvezően hangolni; magyar 
királyné korában pedig Zólyom vármegyének néhány városát, min t 
Libetbányát, Korponát, Urvölgyét ő látta el lutheránus irányú 
prédikátorokkal.3 Az udvarában vo l t külföldi tanácsosok ós néme
tek, m i n t p. o. Schneidpeck, a császár követe, minden tartózkodás 
nélkül nyíltan terjesztették a lu ther i tanokat. 

3 U j magyar Sión 1876. 124—5. 1. 
2 Vier tröstliche Psalmen an die Königin von Ungern. 1526. 
3 Fabó: Monumenta evangelicorum I I I . köt. 272., 288., 296. 1. 



I l y körülmények között a vallásjavítás Budán már a mohácsi 
vész előtt jelentékenyen megerősödött, a tekintélyesebb polgárok 
kisebb-nagyobb mértékben annak híveivó lettek, ugy hogy midőn 
1525-ben a magyar urak sürgetésére a Luther követői ellen hozott 
törvényt Budán végre akarták hajtani, mindjárt kezdetben fel kel
le t t e szándókkal hagyni, mert belátták, hogy ez esetben »legelo-
kelőbb polgáraitól fosztatnék meg a város s úgyszólván faluvá 
sülyedne«.1 

Nem kisebb hódítást tett a reformáció mindjárt az első évek
ben Nagy-Szebenben és környékén. A kereskedők révén bejött 
lu ther i tanoknak Sziléziai Ambrus s több szebeni pap már 1519 
körül apostolaivá szegődtek, s a káptalan tagjainak fenyegetései 
dacára szép sikerrel fáradoztak. 

A z új evangeliomot úgy a városi tanács, min t a nép szívesen 
fogadta, az evangéliomi tanok ellen küzdő papok ócsárló beszédeire 
éles gúnyiratok keletkeztek. 2 A város bírája Hecht v. Csuhás János 
1525-ben már nyíltan a reformációhoz csatlakozott. Házában evan
gélikus iskolát ny i to t t , s családjával együtt német istentiszteletet 
tar tot t . Még tekintélyesebb pártfogója vol t az új iránynak Pem-
flinger Márk királybíró, k i már Budán megismerkedett Lu the r i ra
ta iva l 1521-ben, s k i már a szászok grófjává lett kineveztetóse 
előtt sem t i tko l t a Lajos udvarában a reformációhoz való hajlamát. 

Épp i l y gyorsan ismeretesekké lettek az új tanok a Szepes-
ségen ós a bányavárosokban, hol krónikáink szerint Preisner Tamás, 
Bogner Bertalan, Linczius, Gieba Boldizsár kezdették meg az evan
geliom hirdetéseit. Ismeretesekké lettek az ország nyugoti felében; 
így p. o. Sopronban a polgárok az 1522-ik évben a vendéglőkben 
evangéliomi felolvasásokat rendeztek, néhány ferencrendi szerzetes 
pedig a templomi szószéken kathol. hi tc ikkeket ostromolt. 

Eleinte nem csak a világi főurak s városi hatóságok engedték 
szabadon az új eszmék hirdetését, de még több főpap is. Mer t 
hiszen miként külföldön, úgy hazánkban is Luther úgy tünt fel az 
első években, min t ak i folytatja a X V . században ólt s köztiszte
letben állt tudósoknak, a nagy zsinatokon szerepelt s részben magas 
egyházi állásokat betöltött férfiaknak a középkori egyház meg
javítása érdekében megindított szabadszellemű küzdelmét. De miután 

1 Monumenta Vaticana I I . s I . E. Bpest 1884. Fraknói: Magyarország 
a mohácsi vész előtt. Bp. 1884. 206. 1. 

8 Egyik i l y gúnyirat pár sora így hangzik : 
Pereant Simones hypocritae 
Carponariis lucris squalentes 
Meretrices pessimas alentes. (L . Fabricius: Pemfflinger . . élete 42. 1.) 



X . Leo 1520-ban kiadott bullájával Lutherre az eretnekség bélyegét 
reásütötte, viszont Luther néhány hóval későbben (1520. dec. 10.) 
a pápa átokbulláját ünnepélyesen elégette s e tettével a római 
egyháztól való elszakadását a világ előtt mintegy ünnepélyesen 
kinyilvánította, kiszálltak a síkra hazánkban is azonnal a közép
kor i egyház magas állású lovagjai. Hiszen a reformáció ezeknek 
fényes, tekintélyes állását, egyházi, világi hatalmukat, gazdag jöve
delmüket, udvaraik léhaságát, erkölcstelenségét erős ostrom alá vette 
s ha egyéb nem, az is elég ok let t volna arra, hogy az új szellem 
ébredésével szemben ne maradjanak aluszókonyak. 

í g y Szahmári György a Lu ther t kiátkozó pápai bullát a főbb 
templomok szószékeiből kihirdettet te , s a wit tenbergi »keresztyéntelen 
és veszedelmes« újítások ellen prédikációkat tar tatot t (1521); SzalJcay 
László püspök, 1524 óta esztergomi érsek s a király nagy befolyású 
tanácsosa buzgólkodása következtében G-ryneus, Vinshómius ós 
Kordatus az országból kiűzettek (1523), N.-Szebenből a reformáció 
mellett buzgólkodó szerzeteseket az érsek megidéztette. 

De veszély fenyegette a reformáció ügyét más oldalról is. 
Más országban sem lehet a reformáció történetét az ország törté
netétől s po l i t ika i pártküzdelemeitől teljesen különválasztva tárgyalni; 
de hazánkban meg éppen szorosan összefonódnak ós pedig úgy
szólván az első pilanattól kezdve a két nemű történelem szálai. 

A nemzet szabadságát ós alkotmányát a X V . század vége óta 
a törökökön kívül különösen Németország felől, vagyis az e felett 
és az osztrák örökös tartományok felett uralkodott Habsburg-ház 
részéről fenyegette veszély; 1 a magyar nemzeti párt már csak ezen 
oknál fogva is hidegen fordult el a X V I . század reformációjától, 
amely, első feltűnését tekintve, nem csak hogy Németországon 
keletkezett, de — mint fentebb említők — jórésze úgy tekinthető, 
min t a római iga alól felszabadult német nemzet szellemének kifolyása. 
E hidegséget fokozta azon körülmény, hogy hazánkban a Habsburg
ház érdekeit lelkükön viselő Mária királyné s udvar i tanácsosai 
idegenek voltak. György őrgróf, a német származású budai taná
rok és papok; továbbá a Szepessógen, Szászföldön s a királyi váro
sokban lakó polgárok szintén idegenek voltak. A reformáció az 
által, hogy megtámadta a kath. főpapság jog- ós hatalomkörót, 
bomlasztólag hatott némileg az ország alkotmányára, mely alkot-

1 Miksa császár a Kölnben 1505-ben összegyűlt német birodalmi rendektől 
az >István szepesi gróf« részéről fenyegetett magyar király támogatására azon 
igérettétel mellett kért 4000 fegyverest, hogy Magyarországot, ha ennek 
trónját elfoglalandja, a birodalomhoz csatolja. Lásd Fraknói: » A magyar nem
zet tört.« I V . 377. 1. és 1. az 1505-iki országgyűlés végzéseit. 



mány szerint a főpapság az országnak egyik ós pedig elsó' rendjót 
az ország fegyveres véderejének egyik jelentékeny részét képezte; 
a nyugatról és keletről fenyegető veszélyre való tekintetből pedig 
úgy az alkotmánynak, min t a nemzet egységének s a haderőnek 
bolygatása egyaránt károsnak látszott. 

A z országot kelet felől elbontással fenyegető ár meggátlására 
a magyar nemzetnek egyesített ereje is elégtelennek látszott a 
húszas évek kezdetén. Több főúr segítséget hazánk, min t a nyugot i 
keresztyénség vódbástyája számára a török ellen a nyugot i keresz-
tyénsógtől s első sorban annak fejétől, a pápai széktől remélt 
ós kért. 

I l y körülmények között érthető, hogy ha a magyar nemzetnek 
épen az a része, mely a nemzetnek ezer éven át legegészségesebb 
elemét, az ország alkotmányának s önállóságának, a nemzet szabad
ságának legmegbízhatóbb támaszát képezte, a köznemesség s ennek 
ez időben vezetője Werbőczy ellenséges állást foglal el a vallás
javítással szemben. K i sejtette volna még akkor, hogy éppen a 
reformáció önt új vért, az idéz elő új vérkeringést a nemzet testé
ben; az övedzi fel a nemzetet oly új fegyverekkel, — a protestan
tizmus által alapított alsóbb és felsőbb iskolák padjaiban, a könyv
nyomtató műhelyekben kovácsolt fegyverekkel — melyekkel a 
nemzet életét az új viszonyok között megvédelmezheti; hogy éppen 
a X V I - i k század egyik reformátora által fakasztott forrásból buzog 
elő hazánkban az a vallás, mely kiválóan magyar vallás nevet 
érdemelt ? K i hi t te volna akkor, hogy akik a l e lk i szabadság lobo
gója köré csoportosulnak, azok a nemzet szabadságának is tántorít-
hatlan bajnokaivá válnak? Egyelőre a magyar nemzeti párt ellen
ségként tekintette a vallásjavítást és szenvedélyes ellenségként lépett 
fel vele szemben. 

A vezérszerepet e téren is Werbőczy vi t te . Luthernek mind
járt az első reformátori művei felébresztették figyelmét, de egy
szersmind ellenszenvét is. Midőn Ambrus dömós szerzetesnek Lu the r 
ellen epés nyelven írt s Bécsben kiadot t munkája elfogyott, Wer
bőczy azt saját költségén 1521 márciusban újból kinyomatta j 1 az e 
kiadáshoz írt s I I . Lajoshoz intézett ajánló levelében a többek 
közt így szól: »Ezt a becses könyvet elküldöm Felségednek, főleg 
azért, hogy legyen rá gondja Felségednek, min t derék királyhoz 
i l l i k , hogy országod a lu ther i ragály által meg ne rontassók. Fel 
ségednek teljes erővel azon kel l lennie, hogy ezen felettébb kegyet-

1 A könyv címe : Fratr is Ambrosii Cath. Apológia pro Catholicae fidei 
ac doctrinae, adversus impia ac valde pestifera Mar t in i Luther i dogmata. 



len dögvész közreműködésed mellett az egész országból kiűzettessók, 
túl még a sarmatákon is.« 

E mű kiadatása után másfél hóval későbben pedig, midőn min t 
királyi követ, Balb i Jeromos társával együtt a wormsi birodalmi 
gyűlésen megjelent, az általa rendezett lakomához meghívott Lu the r t 
élőszóval igyekezett a kathol. egyházzal való kibékülésre reávenni. 
Törekvése, mondanunk sem kel l , hogy sikertelen maradt ; ezért 
visszatérte után úgy ő, m i n t párthívei annál erősebben hangoz
tatták a pápai székhez való hűségüket, mely széknek, m i n t mondák, 
oly sokat köszönhet s melytől oly sokat remélhet hazánk. Viszont 
a pápai szék is, úgy levelei m i n t követei által, eléggé órthetőleg 
kifejezte, hogy a hatalmas Habsburg-spanyol házzal szemben a 
nemzeti pártot törekszik diadalra segíteni. Zápolyai Jánost hízelgő 
szavak előrebocsátása mellett erősen buzdítja V I I . Kelemen, hogy 
»az eddig kifej tet t eréllyel ós buzgósággal őrködjék az ország felett, 
melynek java az Ő saját jólétével szoros kapcsolatban al l«. Wer-
böczyhez intézett levelében hálára kötelezettnek érzi magát mind
azok irányában, k i k ugyanazon cél felé törekednek, mely felé 
Werbőczy, s biztosítja ezt, hogy »őt, k i t bibornok korában meg
szeretett, most min t pápa még jobban fogja szeretni«. 

E szeretetre móltóvá is tette magát Werbőczy ós pártja, nem 
csak a pol i t ika i téren, de a vallásjavítással szemben elfoglalt állá
sával is. E párt buzgólkodása folytán hozatott meg V I . Adorján 
pápa idejében az 1523-iki országgyűlés 53-ik cikkelye, mely fel
hívja a királyt, hogy »mint katholikus Fejedelem minden luthe
ránust s azok pártfogóit ós követőit, mint nyilvános eretnekeket s a 
szentséges sz. Mária ellenségeit, halállal ós minden java ik elveszté
sével büntesse«. E párt vo l t az, mely a vallásjavítás ós az ezt 
pártoló királyné és környezete ellen táplált ellenszenvét újabb ós 
újabb alkalmakkal kifejezte. 

A királyné, bár óvatosan, ezek dacára sem szűnt meg a vallás
javítás munkásaival jóindulatát éreztetni; de Lajos, részint a nemzeti 
párt, részint a fő egyházi férfiak sürgetésének eleget teendő, szigo
rúan hangzó rendeleteket, majd királyi biztosokat küld a reformáció 
által különösebben veszélyeztetett városokba. így N.-Szeben város 
tanácsának meghagyja, hogy Luther könyveit nyomozza k i és éget
tesse el, azok olvasását, árulását ti l tsa el s az e t i la lom ellen vétő 
polgárokat jószágvesztés büntetésével sújtsa. 

A Bártfa városához intézett iratában fő- ós jószágvesztóssel 
fenyegetve, utasítja a tanácsot, hogy a Luther tanait hirdető papo
kat vitesse Egerbe, a vallásjavítást befogadott világi egyéneket 
pedig »mindennemu kinzasokkal« büntesse. Mert ha t i — mondja 



a k i r . rendelet — az eretnekeket büntetlenül hagyjátok, vagy éppen 
Lu the r ragályos dögvészének terjedését előmozdítjátok, m i rajtatok 
a fő- és jószágvesztés büntetését irgalom nélkül vogrehajtjuk«. 

De legerősebben nyi latkozik a nemzeti pártnak a vallásjavítás 
iránti gyűlölete az 1525-iki (ápr. 24.) rákosi országgyűlésen hozott 
I V . törvónyeikkelyben, mely ekként szól: az összes lutheránusok 
az országból kiirtassanak, s bárhol találtatnak, nemcsak az egy
háziak, de a világiak által is szabadon elfogattassanak ós megéget
tessenek. Mely cikkelyhez az e gyűlés folytatásaként tekinthető 
hatvani országgyűlés még ezt csatolta: »javaik pedig a királyi 
kincstárra és földesuraikra szálljanak.« 

Megdöbbentően szigorú és legmagasbb fokú vallási . türelmet
lenség bélyegét viselik e most idézett törvónycikkelyek és királyi 
rendeletek. Hozzájuk hasonlókat ezen évekből aligha találnánk a 
nyugoteurópai népek törvénykönyveiben s királyi rendeletei között. 
Pedig nemzetünk ezer éves története számos bizonyságot szolgáltat 
arra nézve, hogy a magyar Nyugoteurópa összes népeinél türel
mesebb úgy a különböző nemzetiségekkel szemben, mint vallási 
tekintetben. Ne is keressük e törvényekben s rendeletekben a 
nemzeti Génius sugallatát, hanem megtaláljuk azok forrását az 
ország függetlenségét veszélyeztető németek iránti gyűlöletében a 
nemzeti pártnak, a főpapság önzésében s a királyra gyakorolt nagy 
befolyásában; úgy szintén azon körülményben, hogy a pápa az idő
táj t küldött az ország üres kincstárába a törökök ellen való véde
kezésre 60.000 aranyat s ezáltal a nemzet nemcsak hálára let t 
kötelezve a pápai szók iránt, de egyszersmind hathatósan ösz-
tönöztetett is arra, hogy magát a külföld előtt igaz hitű róm. 
katholikus népnek tüntesse fel. 

No de éppen e körülményeknél fogva az idézett törvények ós 
rendeletek voltakópen csak papíron maradtak. Ezek alapján mind
össze is egy »lutheránust« ítéltek halálra a budai bírák, de Mária 
királyné ennek a kivógeztetósót is megakadályozta (1526); no meg 
e törvények alapján ítélték halálra (1527) a libetbányai papot ós 
tanítót: NiJcolai Fülöpöt és Oregorit, csak hogy ezeket is nem luthe
ránus voltukért, hanem min t az alsó bányavárosokban keletkezett 
lázadásnak a szítóit. 

Sok idő s alkalom különben e kegyetlenül hangzó törvények 
végrehajtására nem is vol t . A hatvani gyűlésen megbuktatott főúri 
párt előbb is, de főként az 1526 ápr. 24-én ta r to t t országgyűlésen 
ismét felülkeredett. Zápolyai János háttérbe szorult, Werbőczy a 
nádori tisztről lemondott, s miután a király és királyné is 
a leginkább gyűlölt idegeneket környezetükből elbocsátották, a 



Luther követői ellen dühöngött vihar tetemesen gyengült, sőt ak ik 
egy évvel korábban még felkoncolással fenyegették a sz. szék ellen 
prédikálni merószlőket, az 1526-iki gyűlésen többszörös és kemény 
támadást intéztek nemcsak az önző s az ország érdekét elhanya
gol t magyar főpapok, hanem a sokat igérő, de keveset adó, gyenge 
segélyt nyújtó pápa és követe ellen is, ós e gyűlés X V I I . cikke
lyében a hatvani gyűlés összes végzései érvényteleneknek nyilvánít
tat tak. Négy hónappal későbben pedig bekövetkezett a mohácsi 
vész, mely a főfigyelmet a reformációtól másfelé terelte, s mely-
l y e l a vallásjavítás mezején új fordulat állt be. 



I V . 

A vallásjavítás a mohácsi vész után. 

Az a nagy csapás, mely hazánkat Mohácsnál és a nagy gyász
napot követett években és évtizedekben érte, súlyos csapás vol t 
kétségkívül a hazai vallásjavítás ügyére nézve is. Mert hiszen azon 
több min t 20.000 harcos között, k i k a mohácsi csatatéren elhullottak, 
még inkább azon százezerek között, k ike t a törökök a X V I . század 
folyama alatt az országból rabszolgákként kihurcoltak s három 
világrészbe szétszórtak, nagy számmal vol tak olyanok, kiknek lelké
ben a tiszta evangeliom magvai kisebb-nagyobb mértékben már 
gyökeret vertek. Azok a templomromok, melyek a dunántúli része
ken, a Duna és Tisza közén s a Tiszántúl néhány megyéjében a 
törököknek gyakorta ismótló'dött kegyetlenkedéseiről, városokat ós 
falvakat a föld színéről elseprett, egész vármegyéket néptelenekké 
te t t pusztításairól tettek ós tesznek tanúságot, jórészt evangéliomi 
imaházak romjai s alapkövei. E gyászos emlékű csapások azonban 
távolról sem gyakoroltak a vallásjavítás terjedésére oly bénító hatást, 
m i n t a minőt gyakoroltak a magyar nemzeti élet fejlődésére. Sőt 
azon országos gyászeset következtében a reformáció ügyére nézve 
több tekintetben kedvező fordulat állt be. A mérges növényekbe 
is rejtet t a Gondviselés gyógyító erőt! A szenvedések sutujából 
nemcsak könnyek folynak, de néha balzsam is csepeg! 

A vallásjavításnak a mohácsi vész előtt —- min t láttuk — 
egyik legfőbb ellensége a főpapság vol t . Ennek tagjai közül két 
érsek ós öt püspök a mohácsi csatatéren vérzett el s így a reformá
ciónak hót természetes — ha úgy tetszik: hivatalból — ellensége 
tűnik le a vallási küzdtérről. Az életben maradt öt főpap egyike
másika, ha alkalmilag tet t is némi erőszakos intézkedéseket az új 
szellem terjedésének megakadályozására, — de főfigyelmük a pol i 
t i k a i élet mezejére s pártállásokra irányult. A plébániák egy része 
már a mohácsi vész előtt is betöltetlenül volt , a vész után pedig 
még több gyülekezet maradt pásztor nélkül; k i elvérzett, k i elhalt, 



k i menekült a török elől, k i t rabul ejtett a tiszta evangeliom. Ujak 
pedig nem igen állottak a régiek helyébe, hiszen a pécsi és budai 
főiskolák kapui a mohácsi vész után mindjárt bezárultak. És így 
az ország egy részében a gyülekezetek épp akkor maradtak l e lk i 
atyák nélkül, mikor a vallás vigasztaló erejére legfőbb szükségük 
le t t volna. 

Az országos kincstár már előbb is siralmas állapotban volt , 
annak gyéren csergedezett forrásai a nagy csapás s a törökök szer
telen dúlásai következtében pedig majdnem egészen bedugulván, 
az 1526-diki novemberi országgyűlés mintegy kényszeríttetett azon 
végzés hozatalára, hogy »az elesett főpapok hagyatékai s megürült 
székeik jövedelmei az ország védelmére fordíttassanak«. Mely végzés 
a vallásjavításra nézve kétségkívül kedvező volt, amennyiben a meg
üresedett főpapi székek jószágai részint Zápolyai, részint Ferdinánd 
adományozásai, nem ritkán erőszakos foglalások folytán világi 
főurak, majd a fejedelmek által kinevezett, de a pápai szék által 
vagy éppen nem, vagy csak több évi halogatás után megerősített 
püspökök, prépostok, kanonokok kezébe jutot tak. De oly püspökökébe 
s egy háznagyokóba, kiknek, vagy legalább azok jó részének egyházi 
működésében katholikus szempontból tekintve sem volt sok köszönet; 
k i k nem az egyházi, hanem a harctéren, vagy po l i t ika i pártállásuk 
cserélgetésével szereztek maguknak érdemeket, k i k közül többen 
később megnősültek s így a reformáció malmára hajtották a vizet. 
De még inkább hajtották a főpapi javak ideiglenes élvezőivó let t 
világi főurak, ak ik közül többeket bizton feltehetőleg — ismervén 
e kor aljas önzését — a belső meggyőződés mellett a kezökre j u t o t t 
papi bir tokok végleges megtarthatásának a vágya is ösztönzött a 
reformáció befogadására s védelmezésére; előttük lebegvén a kisebb-
nagyobb német protestáns fejedelmek példája, k i k midőn a refor
mációt fejedelemségeikben diadalra juttatták, ugyanakkor a fennható
ságuk alatt álló területen vol t püspöki s zárdai javakat secularizálták 
s bir tokukba vették. 

A királyi trónért folytatot t hosszú küzdelem vószteljes vo l t a 
nemzetre, de a reformációra nézve előnyös. A budai ós rákosi Luther
ellenes törvényekhez rokontartalmú királyi rendeleteket csatoltak 
ugyan Zápolyai is, Ferdinánd is mindjárt uralkodásuk kezdetén; 
már csak arra való tekintetből is, hogy a nagy befolyású főpapokat 
a maguk részére megnyerjék. De mindketten eleibe tették a katho
l ikus vallás ós egyház érdekeinek pol i t ika i érdeküket. Ez pedig azt 
kívánta, hogy hű embereik számát lehetőleg növeljék, tehát hogy 
az ekkor már számos főurat, népes gyülekezeteket magában foglaló 
evangélikus egyházat óvakodjanak megsérteni. 



A trón felett i küzdelem kósó'bbi folyamában annyiban is javára 
szolgált a vallásjavítás ügyének, hogy országunk keleti része o ly 
kormányzók, majd János Zsigmond személyében oly fejedelem veze
tése alá került, ak ik a fejedelmi széknek éppen a reformációban 
véltek erős oszlopot találhatni. Ezek annak meghonosítását po l i 
t i k a i ós pénzügyi szempontból is célszerűnek, szükségesnek látták, 
és a reformációnak azon ágát, mely a tiszántúli ós erdélyi részek 
magyar ajkú lakosai között a X V I . század utóbbi felében gyökeret 
vert, úgy ismerték meg, mint »magyar vallás«-t, mint a magyar 
nemzeti párt nemzeti s pol i t ika i érdekeire nézve — szemben a 
német párt törekvéseivel — kiválóan előnyösét. Később pedig az 
erdélyi fejedelmi székben a Királyhágón innen levő protestáns egy
háznak is erős védbástyája keletkezett. 

A z a körülmény, hogy az országnak jelentékeny része a mohácsi 
vész s még inkább 1541 után török fennhatóság alá került, a vallás
javítás ügyére nézve távolról sem vol t annyira káros hatású, m i n t 
a haza sorsára. Mert habár az Islam híve előtt egyaránt hi tet len 
gyaur vo l t úgy a római katholikus min t a protestáns; habár a török 
basák és rablók egyaránt pusztították, adóztatták, sarcolták mind
egyik keresztény vallás híveit, de a protestánsokat, min t ilyeneket 
különösebben nem zaklatták, a reformáció folyama elé külön gátakat 
nem emeltek. Sőt talán az egy Istent hivő muzulmán előtt a pro
testánsok puritán egyszerűségű templomai ós vallásos szertartásai 
kevésbbó voltak botránkoztatok, min t a képekben és szobrokban 
gazdag katholikus templomok. Ezeket a külsőségeket ők, a katho
l ikus vallást alaposan nem ismerők, a bálványimádás s a több iste
nek tiszteletének jelvényeiként tekinthették. 

Évtizedek multával úgy alakultak a viszonyok hazánkban, 
hogy a két po l i t ika i párt egyszersmind vallási tekintetben is két 
párttá lett . A z egyiknek az élén a Habsburg-ház, a másikén pedig 
az erdélyi fejedelem állott. 

A Habsburg-ház nemzetellenes politikája többször szövetkezésre 
kónyszerítette a török udvart és a protestáns nemzeti párt fejeit, 
az erdélyi fejedelmeket. Következőleg a hazai protestáns egyház 
többször védelmezőre talált a török udvarban s a török politikában 
a hazát és nemzetet nem ismerő, nem kímélő fanatikus vallásüldö
zőkkel szemben. 

E körülményekhez hozzágondolva, hogy a vallásjavítás befoga
dására az elmék és kedélyek eléggé fejlettek voltak, hogy a w i t t e n 
bergi, majd más külföldi egyetemeket látogató magyarországi ifjak 
száma rohamosan emelkedett; hogy a mohácsi vész után alig néhány 
évre az ország különböző részeiben nyomdák állíttattak fel, szerte 



kisebb-nagyobb iskolák alapíttattak: érthető, hogy a mohácsi vész 
után egy vagy másfél évtizeddel későbben a vallásjavítás az ország 
összes magyar, német és szláv ajkú lakosai között jelentékeny hódí
tást tet t . 

De e hódítás k iknek köszönhető ? K i k voltak a vezérbajnokok ? 
A hazánk és egyházunk felett hosszasan dúlt fergetegek betemették 
a lelkes harcosok nyomait, némelyiknek ma már neve sem ismeretes. 
Másokról csak homályos, töredékes adatok maradtak fenn. Látjuk 
dicső' munkájuk fényes eredményét, de működésük részletei kevéssé 
ismeretesek. » A m i hőseink — mondja Révész Imre — jeltelen 
sírokban nyugosznak, alakjaik talán végképen elenyésztek; m i n t a 
felhő, mely villámait, záporát kiontván, maga semmivé lesz, de 
hatását s emlékét a megtisztított lég s a megáztatott föld hirdeti.« 1 

No de mégis tisztább avagy homályosabb vonás, többó-kevésbbó 
megbízható adat maradt fenn hazai reformátorainkról s azok műkö
déséről is. 

A mohácsi vész után közvetlenül az ország magyar ajkú lakosai 
között főként a felső Tisza vidékén s a Tiszántúli részeken t e t t jelen
tékenyebb hódítást a reformáció. E vidékeken a kiválóbb hirdetői 
v o l t a k : Szilvási Mihály sátoralja-újhelyi pap, Siklósi Mihály, Perónyi 
Péter udvar i papja s valószínűleg Perényinek az evangéliomi hi t re 
térítője. Kopácsi István, a sárospataki Ferenc-rendiek utolsó ház
főnöke, k i több társával a szerzetből kilépett, 1531-ben a zárda
épületben triviális iskolát állított fel s egy ideig ez iskolában műkö
dött ; később esperes lett, több zsinaton elnökölt; k i t élte utóbbi 
éveiben bokros érdemeiért Perényi Gábor Csernaho községgel aján
dékozott meg. A közeikoriak »szent ós nagy Kopácsi «-nak, »szent 
öreg«-nek nevezték. E g y i k későbbi óletírója — Szilágyi B. István —• 
pedig »a reformáció vezere« címmel ékesítette fel. 

Méltó bajtársa vol t Gálszécsi István, k i a külföldi egyetemekről 
hazatérte után min t tanító s lelkész Kassán, Gálszécsen és Gyulán 
működött, egyszersmind a magyar irodalom úttörőjeként is szere
pelvén. »Enekes könyve« a legrégibb magyar énekes és hangjegyes 
könyv, de amelyből csak 4 levólnyi töredék maradt fenn; » A keresz
tyéni tudományról való rövid könyvecské«-nek a későbbi korra 
maradt egyetlen példánya 1849-ben semmisült meg Nagy-Enyeden. 
Ozorai Imre, a Békés-, Bihar- és Zaránd megyék összeszögellö vidé
kein, a tekintélyes Massai és Nadányi földesurak védelme alatt h i r 
dette az evangéliomi tanokat. »De Christo et ejus Ecclesia etc.« 
című, 1535-ben Krakkóban megjelent műve a legelső magyar pro-

1 L . Révész I . , Erdó'si prot. reformátor 1859. 

Z s i l i n s z k y : A prot . egyház története. 4 



testáns szellemi termékek egyike. Batizi András, k i Wittenbergben 
Melanchton bizalmát annyira megnyerte, hogy tőle Perényi János 
ugocsai főispánhoz ajánló levelet nyert, Erdődön, Tokajban s a 
Szilágyságban hirdette az evangéliomi tanokat, de kiváló érdemeket 
szerzett úgy is min t író, énekköltő ós zeneszerző. »Keresztyén tudo
mányról való könyvecske« (1550) című s népiskolák számára szol
gáló kátéját még a X V I . század végén is több helyütt kézikönyvül 
használták; az 1540 ós 1546 között megjelent vallásos költeményei: 
Gedeonról, Zsuzsannáról stb. jó szolgálatot tettek a vallásjavítás 
ügyének; a zenével már kassai tanító korában foglalkozott s több 
általa készített énekhez a zenét is ő szerzetté.1 

Ugyancsak a most említett vidéken működött a bencódi (Udvar
hely) születésű Székely István, k i hasonlóképpen a magyar irodalom
nak is úttörő munkása volt . »Kalendarium magyar nyelven « (1538) 
című munkáján kívül több h i t t an i s történelmi mű, Zsoltárkönyv 
tar tot ta fenn nevét. »Krónika ez világnak jeles dolgairol« (1559), 
című műve az első magyar nyelven írt világtörténelem. Fenn
maradtak továbbá Derecskéi Demeternek, Literáti Lukácsnak is min t 
buzgó munkásoknak a nevei. 

A z ország nyugati felében vo l t magyar ajkú lakosok között 
hasonlóképpen mindjárt a harmincas években kiváló hódítást te t t a 
reformáció, lelkes apostolokként működvén e részekben Dévai Bíró 
Mátyás, vagy a nép által úgynevezett »Matyas pap«, k i t a nem-
zedókről-nemzedékre átszállott hagyomány a »magyar Luther« cím
mel ékesített fel s méltán, mert az időtől fogva, hogy Boldogkőn 
m i n t Tomor i István udvari papja katholikus papi tisztét letette 
(1529) ós Wittenbergben Lutherrel s ennek reformátor társaival 
közel érintkezésbe jött, élő szóval és to l la l munkálódó, az őt szel
lemi és világi fegyverekkel támadók ellenében hősiesen védekező, sok 
különféle viszontagságon, szenvedésen, üldözésen keresztülment baj
noka vo l t az evangeliomnak, »ennek faklyajat« — mint egyik élet
írója mondja — egész Magyarországon szóthordozta«, mindenfelé 
világosságot, új l e lk i életet támasztva. Kassai lelkész korában (1531) 
Szalaházy Tamás egri püspök a »veszedelm.es újítót« Pekr i Lajos 
huszáraival elfogatta s előbb L ikava várába csukatta, majd Bécsbe 
vi tet te , hol Faber püspök közel két évig tar tot ta fogságban, mely 
idő alatt több ízben maga elé idéztette s vele h i t t an i vitákba 
elegyedett. E fogságából kiszabadulta után Budára jött, i t t meg 
Szapolyay vettette börtönre; mikor innen kiszabadult. Nádasdy 

1 L . Szilády Áron: Régi Magyar Költök Tára I I . k., és a Mátrai G-ábor 
által 1859-ben kiadott Enekgyűjteményt. 



Tamás vasmegyei birtokán, Sárváron talált hosszabb időre műkö
dési kört, de közben újból és újból ellátogatott a külföldi, 
főként a wittenbergi és bázeli egyetemekre, melyekről a vallás
javítás terén fölmerült újabb mozzanatokkal, eszmékkel megismer
kedve s Melanchtonnak őt Nádasdy pártfogásába melegen ajánló 
levelével tért vissza. A János király halála után bekövetkezett 
po l i t ika i viszonyok s a török uralomnak hazánkban terjeszkedése 
mia t t a tiszántúli részekre ment s Debrecen földesasszonyánál 
E n y i n g i Török Bálint özvegyénél, Pemílinger Katalinnál nyert min t 
lelkész alkalmazást (1543), hol néhány évvel későbben bevégezte 
küzdelem telj es, de siker-koronázta életét.1 

A dunántúli részek másik kimagasló reformátora Sylvester 
Erdösi János volt , k i főként a tudomány, a betű fegyvereivel har
colt az evangéliomi eszmék diadalra jutása érdekében s k i t egyik 
életírója — Révész I . — szerint méltán nevezhetnénk magyar 
Melanchtonnak. A krakói, majd az ismételten is meglátogatott wi t ten
bergi egyetemekről hazatérte után ő is, miként Dóvay, Nádasdy 
birtokán, jelesen Új-Szigeten, jobban mondva Sárváron talált mara
dandóbb lakást s fényes szellemének működési tért (1534). I t t for
dította le s i t t nyomatta k i (1541) a pártfogója által felállított 
nyomdában az Uj-testamentumot, mellyel az egész magyar protes
táns egyháznak, de egyszersmind a magyar irodalomnak megbecsül
hetetlen szolgálatot te t t s melyhez előszót magyar párversekben írt. 
A z 1542. évben a bécsi egyetemen a héber tanszéket foglalta el, 
de néhány év multával ez egyetem a jezsuiták befolyása alá kerül
vén, innen 1552-ben pusztulnia kellett . Bécs mellett vo l t kis mezei 
birtokát, melyet Ferdinándtól kapott, a felbújtogatott parasztok 
feldúlták, onnan elűzték s ez idő után nyoma veszett; csak a leg
újabb történeti kutatások derítettek k i annyit, hogy az 1557. óv 
végén debreceni tanítóságáról Lőcsére ment subpredikátornak.2 

A z Alsó-Duna mellékén s a Duna-Tisza közén kétségkívül mind
járt az első években akadtak a vallásjavításnak úgy hirdetői, min t 
befogadói; a Mária királyné udvarában és a budai iskola falai 
között k igyul lad t fény sugarai szétlövellettek e vidékekre is. E g y 
régi kézirat szerint Nagy-Kőrösön már a mohácsi vész előtt vo l t 
evangéliomi gyülekezet; Cegléd lakosai, kiknek nagy részét azon 
husziták képezték, k ike t legyőzetésük után I . Mátyás király tele-

1 Dévai élettörténetét bővebben, valamint r i tka alapos készültségről 
tanúskodó nagyszámú h i t t an i és vi tairatainak ismertetését lásd Révész I . : 
Dévai B . M . Élete. 

2 V. ö. Révész I . : Erdősi J . magyar prot. reformátor 1859. Dankó József: 
Joannes Sylvester Pannonius. Szilády Ár . : Régi magyar költők, JJ. köt. 
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pített a Buda környékén levő pusztákra, s k i k 1526 után E n y i n g i 
Török Bálint fenhatósága alá kerültek, valószínűleg 1526—30 körül 
már a reformációhoz csatlakoztak. 1 De a mohácsi vészt követő 
időkben majdnem másfél évtizeden keresztül mintegy fennakadni 
látszott e részeken a vallásjavítás folyama. Erős gátul szolgált e 
vidéknek két hatalmas s erőszakoskodó püspöke, az új királyi udvar, 
m i n t szintén azon körülmény, hogy az Alsó-Dunamellék egész terü
letén a l ig lakot t oly főúri család, mely a reformáció hirdetőinek 
védelmezője, az alakuló egyháznak gyámolítója lehetett volna. Ezért, 
hogy e vidéken 1540 előtt evangéliomi egyházak alakultak volna, 
biztosan k imuta tn i nem lehet. 

Ekkortájt azonban megváltoztak a viszonyok. E g y i k szenve
délyes üldözője a vallásjavításnak Prangepán Ferenc egri püspökké 
neveztetvén k i , Kalocsát oda hagyta (1539); Brodarics váci püspök 
meghalt ; János király elköltözött őseihez (1540); a következő évben 
Buda, majdnem egyidőben Vác, Kalocsa, Pécs török kézre került s 
i g y a reformáció hatalmas ellenségektől megszabadulván, rohamosan 
terjedhetett. »Ezen időponttól számíthatjuk — mondja Földváry 2 — 
a dunamelléki egyházak alakulását. Ismeretlen reformátorok ajkán 
megzendült az isteni ige s varázs-szavukra a dunaparti városok: 
Buda, Pest, Vác, Tolna, s távolabb a Tiszáig: Gyöngyös, Jászberény, 
Cegléd, Kőrös, Kecskemét, Szeged egymásután tűzték k i a refor
máció zászlaját.« 

S ez időtől kezdve már sűrűn találkozunk férfiakkal e vidéke
ken is, k i k e zászlót fennen lobogtatták, szerte hordozták, megvédel
mezték, diadalra juttatták. Fenntartotta a történelem Tövissi Mátyás 
(Mucejus) nevét, k i a X V I . század második felében kiváló szerepet 
vivő tolnai egyházat alapította (1546 körül). Tágabb körben műkö
dött Szigeti v. Eszéki Imre (Zigerius), k i 1549-ben Tolnáról Flácius 
Mátyáshoz intézett levelében, — mely a dunamelléki reformációról 
szóló legrégibb okmányként tekinthető 3 — elmondja, hogy midőn 
1545-ben Wittenbergből hazajött, mely helyeken és m i l y küzdelmek 
között munkálkodott. Előbb Tolnán kezdte az ige hirdetését, de 
ekkor még a több ezer lakos közt al ig akadt három-négy híve. 
Innen elment Kálmáncsára, Vörösmartra, Laskóra (alsó Baranyában), 
majd a 3 év alatt ötszázra szaporodott tolnai hívek hívták vissza, 
a város szélén épített templomban prédikált; majd miután a tolnai 
bíró áskálódásai következtében a budai basa részéről Őt fenyegetett 

1 L . Takács József, A ceglédi ev. reform. Egyház története 1892. 11. s köv. 1. 
2 Adalékok 24. 1. 
3 L . ßibini Memorabilia August. Confessionis i n Regno Hungáriáé 

Poson. 1787. I . köt. 90. 1. Eöldváry, Adalékok 37. lap. 
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halálos veszedelemből kiszabadult s Tolnára visszatért, a régi 
katholikus iskolából protestáns iskolát alapított, melyben ekkor 
mintegy 50 növendék volt . 

Ugyancsak Tolna és Baranya vo l t a fő működési színhelye a 
szájhagyomány útján is élénk emlékezetben maradt Sztáray Mihály
nak. Ez, miután mint ferencrendi szerzetes a páduai egyetemen 
több évet eltöltött, Pálóczy A n t a l udvar i papja lett, de 1528 táján 
kilépett a rendből s a római egyházból. A negyvenes évek kezdetén 
Baranyában tűnik fel, hol pár évtizeden át min t laskói, közben 
tolnai lelkipásztor és baranyai szuperintendens r i t ka szép sikerrel 
működött; 7 év alatt — min t maga írja egyik svájci teológushoz 
küldött levélben, — 120 egyházat alapított Baranyában, Szlavóniá
ban, mely kiváló eredményt iskolai s templomi tanításain kívül 
szép éneklésének, r i t ka vitázó ügyességének s erejének köszönhette; 
mely utóbbi tehetsége különösen kitűnt a valpói és vuJcovári h i t 
vitákon, hol a hallgatóközönséget annyira meggyőzte az általa 
védelmezett reformátori tételek igazsága s a vele szemben állt 
katholikus szerzetesek állításainak téves vol ta felől, hogy ez utób
biaknak a felbőszült hallgatóság tettleges bántalmazása elől messze 
földre, a Száván, sőt a Balkánon túlra kel let t menekülniök.1 Később, 
talán éppen szenvedélyes vitázó természete miatt , odahagyta fényes 
eredménytől kísért működésének színhelyét, s Pápán lett lelkész. 

Nagy elismeréssel emlegeti Sztáray nevét az irodalomtörténet 
is. Comoedia de matrimonio sacerdotum (Krakkó 1550); Comoedia 
lepidissima de sacerdotio (1559) l a t in címet viselő, de magyar nyel
ven írt művei alapvető munkák a magyar drámairodalom terén. 
Ezeken kívül számos verses műve maradt fenn, valamint a refor
mátusok régi »Énekes könyv«-ében is, több darab Sztárayt vallotta 
szerzőjének.2 

E helyen emlékezünk meg a magyarajkú reformátoroknak 
úgy tudományos műveltségben, min t a szenvedésekben leggazda
gabb s Pál apostol viszontagságos életére erősen emlékeztető tagjáról 
Szegedi Kis Istvánról, aki ha működésót a tiszántúli részeken kez
dette is, de működésének súlypontja az Alsó-Duna mellékére esett. 
Szegedi előbb a krakói, néhány évvel később a wittenbergi egyetem 
polgára volt . A m o t t főként a héber, görög nyelvvel s zenével foglal
kozott, a l a t i n irodalomban pedig segédtanárkónt is működött. 

1 Hulder ic i Miscellan. Tigurina I I . 200. lap. 
8 Sztárai kisebb nagyobb szépirodalmi müveit Szilády Áron össze

gyűjtve kiadta a »Régi magy, költök tára V . kötetében; írván hozzá élet
rajzot is és jegyzeteket; lásd még Nagy Sándor: Sz. Márton élete és müvei 
1883. 



E m i t t (1543) Luther és Melanchton kiváló figyelmében részesült s 
h i t t udor i rangot is nyert. Pár év múltával Csanádon le t t tanító, 
de a szeretett tanítót s a lelkes hitújítót a vár ós város vakbuzgó 
kapitánya, Perusits Gáspár, Mart inuzzi sógora, ennek intézkedése 
folytán kegyetlen bántalmazás s 200 darab könyvétől le t t meg
fosztatása után elűzte. Gyulán, Cegléden s Makón való rövid 
tartózkodása után Petrovics Péter Temesvár parancsnoka hívta 

SZEGEDI K I S I S T V Á N . 

meg a várba tanítóul, de ahol egyszersmind Temesvár reformátorával, 
Lippai Kristóffal együtt a templomi szószékből is hirdette az evan
géliomi tudományt. Innen Szegedit három évi működése után a 
várparancsnokságban Petrovicsot felváltó s a régi hithez erősen 
ragaszkodó Losonczi István a reformáció számos hívével együtt 
elűzvén (1551), akkor az Lippára, innen Mező-Túrra, félév múlva 
Békésre ment tanítónak és lelkésznek, az 1552-ik év végén pedig 
az ekkor már nagy hírnek örvendő tolnai iskola igazgatójául h iva to t t 
meg. I t t Sztáray Szegedit lelkésszé avatta; majd a laskóiak hívták 



meg lelkipásztorul, i t t négy évet töltött, az egyházkerület fele-
részében, mintegy 35 egyházban püspöki tisztet is teljesítve. Per-
neszi Farkas babócsai és Horváth Márk szigetvári parancsnokok 
óhajtásának engedve, 1558-ban Kálmáncsára költözött, hol kiváló 
sikerrel fo ly ta to t t munkálkodásában gonoszul megzavartatott. Egyik , 
magát sértve érzett hívének ármánykodása, vagy talán inkább 
amiatt, hogy a török katonai parancsnokok az ó' püspöki látogatását, 
vagy min t mondák a magyarok szomszédos váraiba való futkározását 
kómszolgálat teljesítésének vélték, a pécsi bég tömlöcre vettette, 
majd midó'n a bég Szolnokra helyeztetett át, magával vitet te oda is 
s több min t másfél éven át kegyetlen bánásmódban részesítette. 
Sokat fáradoztak kiszabadításán egykori hívei, főúri pártfogói, Szol
nokon pedig János Zsigmond követei és több tekintélyes lelkész
társa, míg végre a Debrecenben ós másutt gyűjtött jelentékeny 
váltságösszeg lefizetése után szabadságát visszanyerte (1563). Hátra
levő kilenc évét Ráckevén töltötte el min t lelkész, min t a duna
melléki egyházak püspöke. 

Szegedi K i s István európai hírű tudós v o l t ; műveit külföldön 
több ízben kinyomatták, egyik művét, a Speculum Eomanorum 
pontificum címűt német nyelvre is lefordították, s azok felette 
kapósak vo l t ak ; jelessógük felől bizonyságot te t t a pápai szék is, 
amennyiben azok mindegyikét felvette az Index l ibrorum prohibi-
torumba a t i l t o t t könyvek jegyzékébe. Szegedit egyik hozzá 
közel korban ólt lelkésztársa — Paksi Mihály — »Apostoli századba 
méltó« férfiúnak, Beza Tódor pedig »Orök emlékezetre méltó athló-
tának« nevezte. 1 

Méltó társul sorozhatjuk Dévaihoz és Szegedihez, akár ha a 
csüggedetlen l e l k i erőt, a lankadatlan munkásságot, akár ha vihar
üldözte élethajójának majdnem folytonos hányattatását tekintjük, 
Huszár Gált, vagy népies nevén nevezve »Gál papot«, k i a X V I - i k 
század második felében különösen a Felső-Duna mellékén, a Csalló
közben, Pozsony- ós Nyitramegyékben élő magyar-ajkúak között 
t e t t kiváló szolgálatot mint igehirdető, m i n t író és nyomdász a 
vallásjavítás meggyökereztetése érdekében. Oláh M . prímás kemény 
üldözése elől a Miksa főherceg birtokában levő Magyar-Ovárra 
menekült (1554) s az i t t en i német őrség kapitányának védelme alatt 
min t magyar lelkész megkezdi lelkészi működését, folytatva Mosony-
ban, Káinokon és a szomszédos főnemesek birtokain. Bécsben 
Hoffhalter nyomdásszal barátságot kötött, elsajátította a könyv-

1 V . ö. Skaricza: V i t a Steph. S. Balogh Fer . : Egyhtört. részletei; Föld-
váry: Adalékok; Szilády Ár.: Régi m. költők V I . köt. 



nyomtatáshoz szükséges ismereteket, majd nyomdát vásárolt főúri 
pártfogóinak anyagi támogatásával. Az Óváron felállított nyomdájá
ban nyomatta k i a magyar nyelven írt, s Miksa főhercegnek ajánlott 
három egyházi beszédét (1559). Szószók és nyomda! Nagyon is vesze
delmes fegyverek gyanánt tűntek fel az ellenfél szemében. A győri 
püspökhelyettes a szentszék elé idézte Huszárt, a győri káptalan 
pedig Ferdinándnál vádolta be az engedetlent, min t tévtanok apos
tolát s eretnekkönyvek nyomtatóját. A kitört vihar elől menekülőt 
a kassai városi tanács hívta meg magyar lelkészéül (1560). De ide 
al ig hogy megérkezett, az egri érsek, Verancsics, értesülvén az 
»eretnek pap« működéséről, a királytól kieszközölt felhatalmazás 
folytán elfogatta s börtönbe vettette. A kassai nép azonban Huszárt 
pár hó múlva börtönéből kiszabadította s lehetővé tette, hogy ez 
álruhában Debrecenbe menekülhessen, hol másfél év alatt tudomá
nyos műveltségével is, valamint nyomtató műhelyének ot t felállí
tásával jó szolgálatot te t t úgy a reformáció, min t a magyar i ro
dalom ügyének. Az 1562-ik év őszén Debrecent elhagyta, talán 
po l i t ika i indokból, s ment Rév-Komáromba; i t t az elfogatást csak 
pártfogójának, a csajkások kapitányának tanácsára te t t meneküléssel 
kerülte k i . Hosszabb bolyongás után Nagy-Szombatba került, de 
1567 elején innen is futnia kellett, az új királytól, Miksától, 
Dudich Endre pécsi püspök panaszára parancs érkezvén, hogy »az 
újító, a nép között tévelygéseket hintő, zenebonát szító Gallust 
a városból űzzék e l« . Ekkor »a pápistaságnak ez egyik kemény 
porölyet« Forgács Imre trencséni főispán vette pártfogásába s 
Komjátiba (Nyitram.) helyezte állandó lelkipásztorul, hol nyugal
masabb éveket tölthetett s folytathatta írói ós nyomdászi munkás
ságát is, kiadhatta nemcsak saját műveit, de megkezdette Bonemisza 
Péter protest. püspök Postilláinak is a kinyomatását. Elete végén 
a pápai virágzó egyház hívta meg lelkészül, hol egy évi működése 
után a pestis elragadta (1575.) 1 

Az ország német- és szlávajhú lakosai közt a reformációnak 
mindjárt kezdetben megindult árja a mohácsi vész után még szaba
dabb folyást nyert, m i n t a magyarok által lakott vidékeken. Hisz 
a törökök dúlásai, majd hódításai e vidékeket nem érintették; a 
"Wittenbergből egyre erősbödő számmal visszatért ifjakat az evan
geliom pródikálásában pol i t ika i pártküzdelmek kevéssé akadályozták; 

1 V. ö. Révész I . M . Prot. Egyházi Lap 1862. 4. sz. Balogh F . A m. prot. 
egyház történetének részletei 1872. 51. 1. Kovács Ján. Huszár G-. életének 
ismertetése. Hittanszaki Közlöny 1884. 1—7. sz. Thur i Etele Prot. Egyházi 
Lap 1887. 1—3. sz. 



amely gátakat pedig Ferdinánd királyi parancsai, Várdai majd Oláh 
prímások főpapi rendeletei e vidékeken a vallásjavítás elé emelni 
igyekeztek, azokat a rohanó ár, a prédikátorok és a gyülekezetek 
lelkesedése, a wittenbergi főbb reformátorokkal sűrű levelezésben 
állott szabad k i r . városok hatalomkörének, a zavaros idők által 
eszközölt tágulása könnyű szerrel elsodorta, annyival is inkább, 
mert az egyházfegyelemnek a mohácsi vész után felettébb meglazulása 
következtében a katholikus káplánok, papok, sőt püspöki jogokat 
gyakorló prépostok között is akadtak nem kevesen, akik ha nem 
csatlakoztak is határozottan a wit tenbergi reformációhoz, de mint 
férges gyümölcsök, min t botrányos életet folyatok, a római egyház 
fájáról lehullottak. 

A Szélességen már a harmincas évek kezdetén dús hajtásai 
voltak a reformáció fájának. Hiszen a kassaiak, mint láttuk, már 
1531-ben magyar lelkészül hívták magukhoz Dévait, s mikor ezt 
az egri püspök még ez évben elfogatta, vele együtt elfogatta leg
alább egy kis időre, Sautner Antal eperjesi prédikátort ós Bertalan 
papot is. 

A Szepessóg reformálásában a fő dicsőség a nagytudományú 
Stockei Lénárdot i l l e t i . Ez, miután a külföldi egyetemeken 7 évet 
töltött, szülővárosában, Bártfán le t t tanító, hol az iskolát újra szer
vezte, új iskolai törvényeket dolgozott k i s rövid idő alatt a bártfai 
iskolát a németországi iskolák színvonalára emelte, ennek jó hírneve 
messze földről vonzotta ide az ifjakat, elvétve még katholikus 
vallásúakat is. 1 

A bányavárosok a főpapi kormányzó hatalom erejét és súlyát a 
mohácsi vész után is inkább érezték, min t az országnak bármely más 
vidéke. Várdai érsek is, utóda Oláh M . is éber szemekkel őrködtek 
a különben is kezök ügyébe esett bányavárosokban a régi egyház 
érdekei felett s éppen emiatt a harcot nyíltan felvevő s kiválóbb 
szerepet vivő hitjavítókkal e vidéken nem igen találkozunk, hanem 
a reformációnak már a mohácsi vész előtt felbuzogott csermelye 
vagy három évtizeden át, vagyis Oláh M . haláláig, nagyobb zaj 
nélkül, mondhatni bujkálva, de azért egyre erősödve csergedezett 
tovább a selmeci, besztercei, körmöci hegyek között. Úgy e városok 
polgárai, min t a közöttük működő plébánosok, s hellyel-közzel egyes 
szerzetesek is már rég az evangeliom éltető vizénél keresnek s 
attól nyernek üdülést, de egyházi és világi tekintetben hatalmas 
főpapjaikkal szemben óvakodnak határozottan színt vallani. Viszont 

1 V. ö. K l e i n : Nachrichten ; Fabó A n d . : Monumenta. Hörk Józs.: Az 
eperjesi ev. kollégium története 1896. 



főpapjaik érzik, hallják az evangéliomi szellemnek e vidékek felett 
is suhogását, tesznek is annak gyengítésére intézkedéseket, de kevés 
sikerrel. 

í g y Yárdai az 1530-ik év tavaszán a besztercebányaiakhoz 
intézett levelében az Űr irgalmára, az ősök hitére és üdvére kérte 
a polgárságot, hogy ne hallgassanak a tévelygőkre, sőt azokat intéssel, 
jobbra való tanítással s minden más eszközök használatával térítsék 
vissza az Egyházba; az oly papokat ós szerzeteseket pedig, k i k 
téves tanokat hirdetnek, vasra verten küldjék Esztergomba, hol 
kihallgatván őket, ha bebizonyítják, hogy az igazi katholikus hi ten 
vannak, helyeslendi eljárásukat, különben az igazság útjára veze-
tendi. Majd Beszterce egyik lelkészét Selmecbányára küldi azon 
utasítással, hogy ott megbízható mindkét nemű katholikus egyé
neknél tudakozódjók, hogy az ottani papok s egyházi emberek 
nem hajlanak-ó az új tévedésekre? Nem tanítják-ó azokat n y i l 
vánosan ? Megtartják-é az egyházi böjti napokat ? Nem élnek-e 
nőkkel, vagy nyíltan a világ láttára nem kötnek-ó házasságot? 
Mindezeket a kiküldött pap esküvel bizonyíttassa; a városi taná
csot és községet pedig intse meg, hogy i l y hithirdetőket fel ne 
vegyen, hanem kergesse le őket a szószékről, űzze k i a városból, 
mert tanításaikat a katholikus egyház rosszalja ós t i l t j a . H a pedig 
a hitújítók vallási tanításukat katholikusnak és igaznak mondanák, 
vitesse a község őket Esztergomba, ahol az érsek azt jobban meg 
fogja ítélhetni. I l y tartalmú levelet az érsek több bányavároshoz 
is küldött, a vallásoktatóknak pedig megküldte a katholikus vallás 
fő cikkelyeit . 

Néhol fogott is a főpásztori intés — legalább látszólag. í gy 
p. o. a körmöci polgárok követek által tolmácsoltatták fiúi hódolatukat 
Várdai előtt, s min t az ősi egyház hívei, továbbra is az érsek 
főpásztori gondjaiba ajánlották magukat. De viszont némely város 
már kezd határozottan színt va l l an i ; így p. o. Besztercebánya intéz
kedik, hogy az érseki rendelet értelmében buzgólkodó plébánosa 
javadalmától megfosztassók s a városból eltávolíttassék. Igaz, hogy 
célt még ezúttal nem érnek, mert a király meghagyásából biztosok 
mennek a bányavárosokba az egyházi személyek hitvallásának s 
erkölcsi magaviseletének megvizsgálása végett; de ami haladt, el 
nem maradt. 1 

A m i l y csendes zajjal történt e vidéken a középkori egyház
nak evangéliomi egyházzá átalakítása, épp i l y nesztelenül megy 
végbe némely kolostornak kiüresedése s azoknak az illető város 

J L . Katona: 621—624. 1. és Lányi—Knauz I I . köt. 82—83. 1. 



birtokába való átmenetele. Érdekes felvilágosítást nyújt e tekin
tetben a selmeci tanácsnak Várdaihoz intézett egyik levele, mely 
levél egyszersmind tanúságúi szolgál arra nézve is, hogy az e 
korbeli szerzetesek, ha nem csatlakoztak is a reformatiohoz, mi ly 
hűtlen, lelkiismeretlen sáfárai voltak egyházuknak. Az érsek kérdőre 
vonván a tanácsot a Selmecen vol t dömós kolostor ügyében (1536), 
a tanács az érsekhez küldött levelében előadja, hogy a kolostor 
főnöke, midőn a föld termékei beszedettek, jól megrakott szekerekkel 
alattomban eltávozott; a perjel helyettese — nem lóvén a kolostor 
földjeinek művelésére sem igavonó állat, sem vetőmag — eladta 
az Egyház kelyheit, keresztjeit, füstölőit s az így szerzett pénzzel 
hasonlókép elballagott; a harmadik elzálogosította a földeket, réteket 
s tovább ment. í g y fo ly t ez mindaddig, míg a zárda k i nem 
üresedett; k i m i t elvihetett, e lv i t t s ment. A kolostorban csak két 
öreg, rokkant fráter maradt, ezeknek a tanács irgalomból hetenként 
egy forintot adott. í g y alakulván a dolgok, — mondja tovább a 
tanács — nehogy a közelben hatalmaskodó urak valamelyike a 
kolostort erőszakkal birtokába vegye, ők foglalták azt el, s annak 
eredeti rendeltetését szem előtt tartva, koldusaikat telepítették oda, 
k ikke l a vádaskodó dömések ha akarnak, bízvást együtt lakhatnak. 1 

A bányavárosoktól északra fekvő megyékben buzgólkodott 
reformátorok közül ismeretes Lovcsányi György, k i Zólyomban 
és Zsolnán viselt lelkészi hivatal t s a 95 évet ólt öreg szolgáját 
az Úrnak e vidék evangélikus lelkészei prímásuknak nevezték. 
Ismeretes Modonius Balázs neve, k i Trencsénmegyóben, Jakóbai 
Andrásé, k i Liptóban, Kolarik Gáspáré, k i Árvában hirdette a 
megtisztított tudományt. 

Az erdélyi szászok között a mohácsi vész után úgyszólván 
akadály nélkül folytathatta a reformáció diadalútját. Várdai érsek 
elküldte ugyan a katholikusok védelmére Nagy-Szebenbe mindjárt 
az 1527-ik év elején Balázs győri kanonokot, János király pedig 
ugyanekkor fogsággal és jószágvesztóssel fenyegető rendeletét; de 
hogy ezeknek m i eredményük volt, mutatja a nagyszebeni tanács
nak 1529-ben hozott s azt rendelő határozata, hogy a kanonokok, 
a dömés ós ferencrendi szerzetesek ós minden r. katholikus a várost 
nyolc nap alatt hagyja el . 2 S ha a valóságnak nem felel is meg az 

1 A levél eredetije a prímási levéltárban van; 1. Lányi—Knauz I I . k. 
84. lap. 

a A városból távozó szerzetesekre egy gúnyirat is készült ekkor, mely 
úgy kezdődött: 

I te pingves Monachi, praebendis pingvibus pleni 
Luxu r i a t i estis, donec ejecti estis. 



a monda, hogy e határozat hozatala után harmadnapra egy katho
likus sem vo l t a városban; de annyi bizonyos, hogy 1536 után. 
amikor Bamasi Mátyás, Luthernek egyik lelkes híve állíttatott az 
egyház élére, mellé pedig Surdaster János, egész Szeben meghódolt 
a reformációnak, s az egyházat a "Wittenbergből Bugenhagen által 
Hamasinak megküldött szabályok szerint szervezték.1 

HÖXTER JÁNOS. 

Ugyanez időtájt Brassóban és vidékén is nagy lendületet 
nyert a vallásjavítás ügye, fényes sikerrel fáradozó apostolt nyervén 
az utókor által »Erdely reformatora« címmel felruházott Honter 
János személyében. Közel másfél évtizedre nyúló külföldi tartózko
dása után 1533-ban szülővárosába, Brassóba hazajővén, előbb anyja 

1 Az erdélyi evangélikus és református egyházak történetére nézve lásd 
Pokoly Józsefnek: Az erdélyi reformáció története című művét. Budapest. 
1904. 1—3 köt. 



házánál, majd nyilvánosan a templomban lépett fel az evangeliom 
hirdetőjeként. Pár óv múlva egy jól felszerelt nyomdát állított 
fel, mely hasonlóképpen kiváló szolgálatot tet t a reformáció ügyé
nek. Különösen nagy hatást te t t Honternek e nyomdából kikerült 
s majdnem hitszabályozó tekintélyt nyert hitjavítási könyvecskéje 
(Libellus Reformationis). Az ebben foglalt h i t t an i tételeket s szer
tartási szabályokat Brassó városa hivatalosan a magáéivá tette s 
intézkedett, hogy a templomokból a képek s egyen kívül az összes 
oltárok eltávolíttassanak. 

A vallásjavítás ilyetén terjedését Mart inuzzi megakadályo
zandó, Hontert az 1543-iki vásárhelyi országgyűlés elé idéztette; 
helyette azonban — nem eresztvén el őt Brassó városa — Glatz 
Mátyás és még egyik lelkésztársa, Fuchs városbíró és két tanácsos 
jelentek meg, magukkal vivén Honternek »Apologia Reformationis« 
című művét. Mart inuzzi a megjelenteket máglyával fenyegette, ha 
meg nem térnek, de Izabella taná
csosai, Battyáni Orbán, Csáki Mihály 
vol t kanonok s mások hitvitára te
relték ez ügyet. A vita eredménye 
az lett , hogy a hatalmas püspök 
ellenzése dacára Brassó követei bé- M A R T I N U Z Z I GYÖRGY NÉVALÁÍRÁSA. 

kével térhettek vissza és a refor
máció diadalát többé m i sem akadályozta.1 Fényes sikerrel fáradozott 
Honter az iskola-ügy felvirágoztatásán is. Még az évben, hogy lel
késszé megválasztatott (1544), elkészítette iskolai rendtartását, a 
kolostori javakból alapított iskolát újra szervezte, a tanács támoga
tásával azt nagy iskolává emelte, melyben a klasszikus nyelvek 
mellet t a bölcsészetet és teológiát is tanították. Gondoskodott a 
leányok neveléséről is. A görögországi és budai könyvtárak általa 
megszerezhetett műveiből becsessé fejlődött könyvtár alapját rakta 
l e ; összesen mintegy 30 tudományos művet hagyott hátra.2 

Honternek hű segítőtársa vo l t Brassóban Olatz Mátyás, k i t 
Calvinus Mátyásnak is neveztek és Wagner Bálint, előbb a brassói 
iskola jeles képességű, többek között a görög nyelvben ós bölcsé
szetben is jártas tanára. Honter halála után első oly lelkész, k i a keleti 
egyház hívei közé is óhajtotta volna a reformációt beplántálni s e 

1 Az egyik vol t plébános, Jäkel Jeremiás, midőn 1542-ben lakodalmát 
ülte, e lakodalmon, egy e korból fennmaradt napló szerint, az egész káptalan 
— Domini patres totius Capituli — jelen volt . 

2 Az erdélyi szász evangélikus egybáz vezető emberei Honter születési 
évének 400 éves fordulóján, 1898-ban, nagy emlékünnepet rendeztek és intéz
kedtek emlékének külsőképpen is megörökítése iránt. 
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célból görög nyelven protestáns kátét is írt és nyomatott a brassói 
nyomdában. Segesvárott Crocäus Lukács és Aegidius, Medgyesen 
Altenberg Bertalan, Muzsnán ós Berethalmán Aurifaber Vince ós 
Salicaeus Ferenc, Besztercén Teutscher Máté áttért szerzetes állottak 
a reformátori mozgalom ólén, támogattatván a városi tanácsok 
által is. Nem tellet t el a mohácsi vész után két évtized, amikor 

már az egész szász földön ural
kodóvá let t Luther szelleme. 

Erdélynek magyarok-lakta 
vidékein János király ós Mar
t inuzzi eró's gátakat emeltek 
a reformáció terjedése elé s 
jelentékenyebb hódítást az 
csakis János halála után, 
vagyis a negyvenes években 
tehetett, s első sorban azon 
városokban, melyekben a lako
soknak kisebb - nagyobb szá
zaléka szász eredetű volt . 
A munkából ós az érdemből 
az oroszlánrósz Heltai Gáspár
nak esett, k i mint pap, író, 
bibliafordító s nyomdatulajdo
nos fáradhatlan munkásságot 
fejtett k i a reformátori esz
méknek majd egy, majd más 
alakban diadalra juttatásán. 
Hel ta i szász szülőktől született, 
s magyarul csak felnőtt korá
ban tanult meg; de miután a 
nyelvet elsajátította, magyarrá 
le t t lelkében is s a magyar i ro 
dalomnak kiváló szolgálatot 
tett . Akadémiai felsőbb tanul
mányait Wittenbergben vé

gezte (1543—1545), főleg Melanchton vezetése alatt. Onnan haza
jővén, a kolozsvári szász egyház választotta meg főlelkipásztorául s i t t 
működött 1579 körül bekövetkezett haláláig. E g y i k legsürgősebb fel
adatául tekintette az egész bibliának magyar nyelvre fordítását, s e 
munkát, több társával együtt, jórészt teljesítette i s ; de nem kevósbbó 
szükségét érezte egy nyomda felállításának is. E nyomdában jelent 
meg He l t a i első műve: a Catechismus minor (1550), a magyarra 
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fordított bibliának I . , I L , I V . és V. része, 1551—1561; Agendája, 
Vigasztaló könyvecskéje, a protestáns askezis kiváló terméke; 
Magyar Catechismusa, melyben a keresztségét, úrvacsorát ós az 
ódozatot (bűnbocsánatot) fejtegeti behatóan; az Aesopusból és 
egyebünnen összegyűjtött Száz fabulája; Isteni dicséretek, imádsá
gos ós vigasztaló énekek című műve; a szentháromság tana, a 
pápa és »pileses ördögei« ellen e címen írt szenvedélyes hangú 
munkája: Háló, mellyel . . . a pápa A n t i k r i s z t u s . . . az együgyű 
jámbor keresztyéneket . . . megfogja; Bnekeskönyve és utolsó műve: 
Chronica az Magyarocnac dolgairól. 

Heltainak Kolozsvár német- és magyarajkú lakosai reformálá-
sában ós bibliafordításában is hű munkatársai voltak Vízaknai 
György, a kolozsvári németajkú egyház tanítója, Gyulai István ós 
Ozorai István kolozsvári magyar prédikátor, illetó'leg tanító. Ugyan
csak a X V I . század közepe táján Erdély több más városában is 
gyökeret ver t a reformáció, p. o. Nagy-Enyeden, Tordán, Gyula-
Fehórvárott, Vásárhelyen, habár az első igehirdetők nevei ma már 
ismeretlenek. Deesen ós környékén Ágoston-rendi szerzetesek taní
to t tak először wit tenbergi vo l t kartársuk szellemében. Utánuk 
István mester, majd Lajos mester és lelkipásztor fejtettek k i 
Deés és vidéke reformálásában oly buzgóságot, hogy a katho
l ikus egyház teljesen felbomlott, a templomokból a képeket és 
szobrokat eltávolították s az istentiszteletet magyar nyelven tar
tották.1 

Azok az ostromok, melyeket a fentebb említett tanítók, prédi
kátorok és más általunk már névleg sem ismert hithősök a közép
k o r i egyház téves tanai, evangeliom-ellenes intézményei ós szer
tartásai ellen intéztek, kétségkívül eléggé kemények, azok az evan
géliumból vet t fegyverek, amelyekkel ők harcoltak, eléggé élesek, 
a velőkig hatók vo l t ak ; de ne feledjük, hogy ők oly egyház ellen 
indítottak harcot, melynek egységes szervezete, az ország ügyeire 
is nagy hatalma s befolyása vol t , melynek világi érdekei s majd
nem fejedelmi b i r toka i és jövedelmei felett gondosan őrködő főpap
ság állott; oly egyház ellen, melynek érdekeit János király is, 
Ferdinánd is szívükön viselték. Ne feledjük, hogy az evangeliom 
prédikátorainak kezében a biblián kívül semmi más fegyver, a szó
széken, az iskolán, a könyvnyomtató-műhelyen kívül semmi más 
eszköz nem v o l t ; míg azok a Goliáthok, ak ikke l ők szembeszálltak, 
dárdát ós kardot forgattak kezükben, börtönnel, vagyonkobzással, 
sőt halálos büntetéssel sújthatták ós sújtották ellenfeleiket. 

1 Kádár J . : A deési ev. ref. egyház története. 1882. 40—42 1. 



I l y egyenlőtlen küzdelemben a reformáció hirdetőinek a leg-
önfeláldozóbb buzgóság mellett is, világi támogatás nélkül, mun
kájuk még nehezebb le t t volna; vagy min t Melanchton írja, Nádasdi 
Tamásnak: » A nagyok kegyes pártfogására a vallásjavítóknak most 
szükségük van.« Miként Németországban, vagy Angliában, a szellemi 
fegyvereken kívül szükség vo l t a szász-hesszeni fejedelmek, a V I . 
Eduárd ós Erzsébet világi támogatására, úgy nálunk is az ige
hirdetők mellé állított a G-ondviselés világi fegyverekkel is fel-
övedzett, világ szerint is tekintélyes, hatalmas férfiakat, nőket, 
kormányzó-testületeket, tanácsosokat, akik és a melyek az új idők-

N Á D A S D Y T A M Á S NEJÉHEZ I N T É Z E T T L E V E L É N E K TÖREDÉKE. 
(Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában.) 

nek a reformációban rejlő új szelleme által megragadtatva, de e 
mellett néha más világias érdek által is indíttatva, védő szárnyaik 
alá vették az evangeliomot és annak szenvedésekben gazdag hirdetőit. 

Ez egykori tekintélyes pártfogók unokái közül — nem szá
mítván az egykori városi tanácsosok utódait — al ig találunk ugyan 
ma már egyet-kettőt a hazai protestáns egyház oszlopemberei között. 
Sőt az unokák némelyike már a X V I I . és X V I I I . századokban, 
gyűlölettel eltelve igyekezett őse sírkövéről azokat a koszorúkat 
letépni, melyeket oda a reformáció géniusza helyezett. De azért a 
hazai protestáns egyház kegyelettel őrzi emlékét azoknak a férfiak
nak, akiket a Gondviselés a mohácsi vész után az evangeliom 
akkor még gyenge hajtásának támaszaiként rendelt. 



Ez őrállók közül fentebb már említettük Perényi Pétert, a 
hatalmas főurat, temesi, abauji főispánt, koronaőrt és kancellárt, 
k i a pol i t ika szövevényes mocsarában gázolva, bármennyire inga
dozott is, de a megtisztított valláshoz, az időtől kezdve, hogy azt 
megismerte, 1548-ban bekövetkezett haláláig, úgy hatalma tető
pontján, m i n t börtönében szilárdan megmaradt, s annak fiával, 
Gáborral együtt a sárospataki iskola alapításával immár negyed
félszáz év óta fennálló erődöt épített. Említettük már Nádasai 
Tamást, a nagytekintélyű tárnokmestert, majd nádort, kinek fen
tebb elősorolt érdemeihez jő még az is, hogy Uj-Szigeten nagy 
költséggel iskolát alapított (1536), hogy abba — m i n t Melanchton
nak hozzá intézett leveléből olvasható — »a háború miat t széle-

N Á D A S D Y T A M Á S ALÁÍRÁSA. 

dező múzsákat befogadja.« A nemes munkában hü társa, a szó régi 
értelmében felesége vo l t Nádasdinak neje, Kanizsai Orsolya. 

A z ekként cselekvő világi uraknak hosszú sora következik. 
Dragß Gáspár főispán, nejével, Somlyai Báthori Annával együtt, 
erős támasza vol t az evangeliom hirdetőinek békés-, bihar- és 
szathmármegyei birtokaiban. Thurzó Elek országbíró, min t szintén 
Révai Ferenc turóci főispán ós nádori helyettes, k i a wit tenbergi 
reformátorokkal sűrűn levelezett, az északi megyékben melegen 
védelmezték a hitjavítás ügyét; az utóbbinak kidőlte (1553) után 
pedig Révai Péter, ugyancsak turóci főispán ós koronaőr, lépett 
annak nyomdokába. Enyingi Török Bálint, k i a reformátori esz
mékkel talán már a budai iskolában ismerkedett meg, előbb Enying , 
Pápa, Buda környékén, majd Szapolyaihoz le t t pártolása után új 
birtokaiban, Déván, Debrecenben munkálódott a vallásjavítás érde
kében; fogságra hurcoltatása után pedig neje, Pemflinger Katalin, 
majd fiai, János ós Ferenc, s Ferencnek fia, István, — többek közt 

Z s i l i n s z k y : A prot. egyház története. 5 



Debrecennek is ura — segítették diadalra a reformáció ügyét. 
Petrovics Péter, a Szapolyai-ház rokona és híve, temesi bán, majd 
munkácsi várparancsnok, azután János Zsigmond tútora, ahová 
keze elért, mindenütt, de később különösen Erdélyben erős támasza, 
diadalra segítője vo l t az evangeliomnak. 

A hatásos pártfogók közé tartoznak: Nadányi István, a Massai-
család, Jaxith Petemé Békés-, Bihar- s Zarándmegyékben, a mohácsi 
csatában elesett Perónyi G-ábor özvegye, Frangepán Katalin, Szent 
Pál leveleinek 1533-ban lefordíttatója és kiadója, ugocsai és mára-
marosi b i r tokaiban; a Bánffi-család több tagja Zala- és Baranya
megyékben és Erdélyben; Battyányi Orbán és Boldizsár Vas- és 
Veszprémmegyékben; a Balassák Bars-, Hont- és Nógrádmegyékben; 
a Báthoriak, Csákiak, Bebekek az ország kelet i felében; a Dobók 
Eger s Patak környékén; Zrínyi Mihlas Szigetvár, Babocsa vidékén. 

Horvátországba főként Ungnad János támogatása mellett hatolt 
be a reformáció világa. Ungnad Karinthiában született, I . Miksa 
császár udvarában nevelkedett fel, a vallásjavítással korán meg
ismerkedett. M i n t a stájer határok kapitánya, majd a szlovén és 
horvát határok generálisa, erős küzdelmeket fo ly ta to t t a törökök, 
de egyszersmind a Jiözópkori egyház ellen is, többek közt 1541-ben 
aláírta az alsóausztriai protestáns rendek azon kérvényét is, mely
ben azok Ferdinándtól többrendbeli reformok behozatalát kérték.1 

De éppen a reformációhoz való hű ragaszkodása mia t t Ausztriából 
1547-ben Württembergbe menekült s innen működött 1564-ben 
bekövetkezett haláláig több szláv könyv kiadása, a bibliának horvát 
nyelvre lefordítása által a reformációnak a szláv nyelvű népek 
között való meggyökereztetésén.2 

A hatalmas pártfogók s a kiváltságos városok tanácsai 
kétségkívül eléggé biztos menedéket nyújtottak az evangeliom 
prédikátorainak. A teljes ós maradandó eredményű diadalhoz azon
ban hiányzott különösebben két tényező: a legfelsőbb helyekről 
való pártfogás ós a főpapok világi hatalmának megtöretése. Szapolyait 

1 Midőn Ferdinánd a Budavár elveszte miat t megrémült cseh és német 
rendeket 1541-ben maga köré gyűjtötte Prágában, Ausztria rendéiből 24 főúr, 
10 város, köztük Bécs, több stájer és karinthiai nemes, folyamodványt nyúj
tottak be Ferdinándhoz, melyben hódolatukat s készségüket kijelentvén, 
kérték, hogy az evangeliomot, különösen a h i t által való megigazulásról 
szóló tant, szabadon lehessen hirdetni, az úrvacsora az ősi szokás szerint 
— tudn i i l l i k két szín alatt — szolgáltassák k i , a püspökök töröljék el a visszaélé
seket s a józan néptanítókat ne űzzék el, min t eddigelé történt. L . Lányi— 
Knauz, 41. 1. 

2 Szláv nyelven írt műveit, összesen 18-at, m i n t eretnekséget tar tal
mazókat, Bócs-ujhelyen, Grátzban, Krajnában máglyákon hamvasztották el. 



az a pol i t ika i párt emelte a királyi székbe, mely már a mohácsi 
vész előtt ellenséges állást foglalt el a vallásjavitással szemben s 
e pártnak reformellenes érzületét megőrizte Szapolyai a királyi 
széken is. A n n y i v a l is inkább, mert ha közben kis időre elfordult 
is tőle a pápai szék s még egyházi átokkal is sújtotta, de Róma 
mégis Ferdinánddal szemben legtöbbször őt legyezgette, kivált 
uralkodása első éveiben, 1528-ban és 1529-ben, és kivált midőn 
a pápa V . Károly császár és Ferdinánd ellenségeivel, Ferenc 
francia királlyal és társaival szövetkezett, erős támaszt reményit 
nyerhetni Szapolyai a pápai szókben. Ezért is Szapolyai al ig két 
hónappal később, hogy megkoronáztatott, világos tanúságot tet t 
igaz katholikus volta mel le t t ; rendeletet küldvén a nagyszebeni 
tanácshoz, melyben azt utasítja, hogy a világszerte t i l t o t t lu ther i 
tanoknak világi hirdetőit, bárkik legyenek is azok, tegye a tanács 
a király nevében fogságba, javaikat elkobozván, bocsássa a kamara 
rendelkezése alá, az egyháziak pedig, k i k e bűnben forognak, állít
tassanak az érsek biztosa és a szebeni dékán elé. 

A szebenieknél s a szászok között nem gátolhatta meg ugyan 
— mint láttuk — ilyfóle rendeleteivel a reformáció diadalát, de a jogara 
alá tartozott többi részekben — egyes hatalmas főurak b i r toka i kivéte
lével— erősen útját állotta a vallásjavítás terjedésének. Láttuk, hogy 
a Budára menekült Dévai B . Mátyást is m i sorsban részesítette. 

Ferdinánd hasonlóképpen még koronáztatása előtt színt vallott , 
m i n t igaz katholikus. 0 ugyan nem tartozott az erősen elfogult 
katholikus fejedelmek közé, sőt ő is, min t bátyja, V . Károly, s 
Európának több más katholikus fejedelme szükségesnek vélte, hogy 
a középkori egyház reformáltassók, aminthogy előbb is, de külö
nösen a t r i en t i zsinatra küldött követe és püspökei által sürgette 
is a pápai széket némely reformoknak törvényes úton való behoza
tala végett. A z is igaz, hogy trónjának s házának érdekeit a pápa 
kedvéért nem tette kockára. De azon, szerinte törvénytelen módon 
keletkezett vallásjavításnak, melyet egy egyszerű szerzetes tanár 
indított meg, határozott ellensége volt . Legfeljebb talán utolsó 
éveiben itólt szelídebben a X V I . század nagy vallási mozgalma 
felől, midőn a t r i en t i zsinatban rósztvett szabadabb gondolkodású 
püspökök buzgólkodásának eredmény nélkül maradásából meggyőző
dött, hogy valamint a X V . század egyetemes zsinatai hiába hangoz
tatták az egyháznak fejben és tagjaiban reformálását, úgy a X V I . 
században is nem a pápák által hirdetett és vezetett zsinatokból, 
hanem más forrásokból kel let t az evangeliom tiszta vizének előbuzogni.1 

1 L . Zsilinszky id . m. 104. 1. 



A z ország harmadik részének ura, a török, hasonlóképpen nem 
csekély ártalmára vo l t a protestáns egyháznak. A török hatalom 
közegei — m i n t fentebb emiitettük — nem üldözték ugyan a 
reformáció hirdetőit és híveit, min t ilyeneket, sőt ezeket talán 
kevósbbé gyűlölték, m i n t a katholikusokat. Es hogy a Duna—Tisza 
közén s a Dunántúl alsó részein a reformáció a negyvenes ós ötvenes 
években oly rohamosan terjedt el, azt kétségkívül az 1541-iki török 
hódítás következményének is tulajdoníthatni. Érdekes világot vet 
e tekintetben a török uralomra gyalui Tor da Zsigmond-nok. Eperjes
ről 1546-ban Melanchtonhoz írt levele. »Tudd meg, — mondja e 
levél — hogy a török igazgatás alatt szabadon hirdet tet ik az 
evangeliom, elannyira, hogy az Isten különös gondviselésének lehet 
tartani , hogy megengedte ennek a résznek a barbarusok által 
elfoglaltatását; mert jóllehet az erre való lakosok testiképen szol
gálnak, de bizony nekik nagy mértékben tündöklik az evangeliom, 
és teljes szabadságban él az ő lelkük, melyet a m i királyaink, ha 
ezen részek hatalmukban volnának, tűzzel-vassal akadályoznának. 
Abádi Benedek, ak i szóptudományú ember és ak i ezelőtt esztendővel 
ordinálódott Wittenbergben, Szegeden m i n d az iskolában, mind a 
templomban a basa előtt nagy kedvességgel tanít, annyira, hogy 
a minap egy vitatkozás alkalmával a basa hallgatást parancsolt 
a barátoknak, k ike t úgy néz, min t megannyi Móriokat és megfenye
gette őket, hogy ha csendesen nem visel ik magukat, rövid nap 
a városból kihányatja... Egyszóval bármely doktor, seholastikus, 
concionator szabadon mehet ezen részekre ós ahol akar, taníthat úgy 
az iskolában, m i n t a templomban. 1 

Ámde ne véljük, hogy a látszólagos kedveskedésnek talán az 
evangeliom iránti rokonszenv let t volna az alapja. »En azt hiszem, 
— írja ugyancsak Torda Zs. — hogy az ellenség azért enged annyi 
szabadságot, hogy magához édesgesse a népet, mely, mivel nagyon 
áhítja az Isten igéjét, oda sereglik, ahol azt tisztán és igazán 
hallja hirdet tetni . Nem is oly esztelen az ellenség, hogy erdők és 
pusztaságok felett akarjon uralkodni s a fegyverrel hódított ós 
véren szerzett helyeket a lakosoktól elhagyni engedje.2 Mégis a 
hosszan ta r to t t harcok vadonná változtatták a hazát. Senki sem 
tudná megmondani, k i pusztította kegyetlenebbül a protestáns 
népet: a török-e, vagy a római katholikus papság. 

Mart inuzzi — min t láttuk — mindenütt, ahová az általa 
elfoglalt magas helyről keze elért, Csanádtól, Váradtól kezdve 

1 Bindseil i d . m. 270. 1. 
2 Bindseil id . m. és Földváry: Adal. 29. 1. 



Szebenig, Brassóig megkisérlette az új világosság eró'szakos elfojtá
sát. Brodarics váci püspök s János király korlátnoka a Duna—Tisza 
közének felső, Frangepán Ferenc kalocsai érsek pedig annak alsó 
részén felhasználták a kezükben vol t egyházi és világi fegyvereket 
a reformáció hódításának feltartóztatására, s hogy nem siker nélkül, 
kivált az utóbbi, mutatják I I I . Pál pápának hozzá intézett dicsérő 
sorai. 1 Majd erőszakos eljárását folytatta Frangepán Eger vidékén, 
egri püspökké neveztetvén k i 1539-ben, hol már elődje, Szalaházi 
Tamás Dévai Biró Mátyásnak, min t kassai papnak, A n t a l eperjesi, 
Bertalan szepességi prédikátoroknak elfogatása által jó póldaadással 
működött előtte. Várdai, majd Oláh Miklós prímások — m i n t említet
tük — főként a bányavárosokkal éreztették hatalmas kezeik súlyát. 

De az üldözők mellett akadtak olyanok is, ak ik emberséges 
érzületet tanúsítottak a protestánsok iránt. Sőt vol tak olyanok is, 
a k i k a protestáns egyházba nyíltan áttértek. 

I lyen vol t például: Podmaniczky István, 1505 óta ny i t r a i 
püspök, a mohácsi vész után életben maradt egyháznagyoknak 
hivatalára nézve legidősebbje, s min t i lyen, előbb Szapolyainak, 
azután Ferdinándnak megkoronázója. A harmincas évek elején a 
protestáns egyházba tért át, megnősült kétszer is. Thurzó Ferenc, 
a ny i t r a i püspöki székben Podmaniczkynak utóda, 1534—1557; 
ekkor áttért, megnősült. Nejének gyermektelenül elhalása után 
urává lett, Ferdinánd engedélyével, az árvái és l ietavai váraknak 
és uradalmaknak, min t elhalt neje hozományának. Másodszor a 
szigetvári hős, Zrínyi Miklós leányát vette nőül; ettől született 
György fia, k i 1609-ben a nádori székbe emeltetett, s k i az evan
gélikus egyháznak egyik leghatalmasabb oszlopává lett . Thurzó 
Ferenc élete utolsó éveiben a királyi főudvarmesteri tisztséget 
viselte, ( f 1576.) Kecheti Márton, Lányi szerint Szalaházy Tamás 
püspök kicsapongó unokája, k i 1528-tól kezdve 20 éven át mint 
veszprémi püspök szerepelt, fontos diplomáciai megbízatásokkal 
többször megfordult Ferdinánd udvarában, Csehországban, Steyer
ben, Erdélyben. 1548-ban, miután előbb a veszprémi káptalant 
megzsarolta, püspökségéről lemondott s Pozsonyba vonult , áttért a 
protestáns egyházba, a dúsgazdag Homonnai Borbálát nőül vette, 
s min t királyi főudvarmester halt meg 1554 körül. Bebek Imre, 
k i t Szapolyai gyulafehérvári préposttá nevezett k i , de ak i — talán 
Dévai B. buzgólkodása folytán — jó korán csatlakozott a refor
mációhoz. Dévai a »Szentek aluvásáról« írt s 1535-ben megjelent 

1 T i b i ob operám, quam pro sancta fide adversus Lutheranos isthic 
exhibuisti, paterne sumus adfecti. 



munkáját Bebeknek ajánlotta; üdvözletét küldvén egyszersmind 
a prépost nejének is, »ki miat t — úgymond — ó'si örökét is készebb 
vo l t elveszíteni, m i n t néhányak módjára kószaházasságban fetren
genie Lomnicai Horváth János (1511 —1544) szepesi prépost, k i 
ugyan — m i n t egyik katholikus életírója j e l l e m z i 1 — »az egy-
háziassságnak és vallásos érzelemnek teljes hiányában csak a világ
nak ós érzókiségnek ólt«, de azért még 1542-ben is »a hívek között 
téves tanokat terjesztő hitjavító prédikátorok ellen harcolt« ; azon
ban midőn Izabella kormánya a prépostság jövedelmeit a szepesi 
várra rendelte fordíttatni (1543), odahagyta a római egyházat s 
megnősült. Ugyanígy cselekedett Báczi (v. Bácsi) Ferenc is, k i t 
— miután Horváth János Ferdinándhoz pártolt — ennek helyébe 
Szapolyai nevezett k i szepesi préposttá, k i hogy áttérése után 
melegen érdeklődött a reformáció ügye iránt, onnan gyanítható, 
mert Dévai B . Mátyás Szegedi G. ellen írt cáfoló munkáját (1535) 
Báczinak ajánlotta. Az áttértek közé sorozható Ludányi György 
apát ós Bédei Ferenc nagyváradi prépost is, k i később kardjával 
tette ismeretessé ós tiszteltté nevét. Miksa uralkodása kezdetén 
megvált a római egyháztól ennek egyik legcsillogóbb tehetségű, 
főpapja, a Sbardellatus előkelő olasz családból származott Dudich 
v. D u t i t h András pécsi püspök is, k i , miután felsőbb tanulmányait 
a páduai egyetemen elvégezte, majd Angliában és Parisban részint 
a klasszikus írók műveivel, részint a kelet i nyelvek tanulmányozá
sával hosszabb ideig foglalkozott volna, magára vonta Oláh M . 
prímás figyelmét s ennek támogatásával előbb esztergomi kanonokká, 
budafölhóvizi préposttá, majd t i n n i i címzetes, 1562-ben csanádi, 
1563-ban pécsi püspökké neveztetett k i . A z 1561-ben újból meg
nyílt t r i en t i egyetemes zsinatra a nagyszombati tartományzsinat őt 
küldte el a magyar egyház egyik képviselőjéül, hol az akkor még 
28 éves főpap zsinati beszédeinek úgy tartalma, min t csillogó kül
alakja által magára vonta a zsinati atyák figyelmét. Azon főpapok 
közé tartozott, k i k sürgették, hogy a zsinat maga vegye kezébe 
az egyházjavítás munkáját s mindenek felett sürgették az úrvacsora 
két szín a la t t i kiosztásának ós a papok nősülhetósének megenge
dését. De persze siker nélkül.2 E mia t t a római egyház iránt hova
tovább meghidegült s midőn Miksa őt a lengyel királyi udvarba 

1 Lányi—Knauz, I I . 79. 1. 
8 Mikor Dudich Trientböl hazajővén, a bécsi udvar felvilágosítást kért 

tőle a t r i en t i zsinatnak a reformokkal szemben tanúsított merev magatartá
sáról, élesen metsző szavakban nyilatkozott a pápai udvarnak a zsinatra 
gyakorolt korlátlan befolyásáról és a pápa által kinevezett fiatal, pelyhesállú 
olasz püspököknek a pápai szék iránti szolgaias engedelmességéről. 



küldte követül, a királyné egyik udvarhölgyét nőül vette, ennek 
halála után pedig egy gazdag özvegy nővel kel t össze. Kora jeles 
embereivel — többek közt Bézával és Melius-szal is — levelezve, 
több olasz és görög munkának la t in nyelvre fordításával foglal
kozva, tölte el életének utolsó tíz évét. 

Ezek a példák is mutatják, hogy a reformáció terjedése 
hazánkban milyen nagy l e l k i ós testi küzdelmekkel járt; hogy 
eltekintve az erkölcsrontó pol i t ika i pártok, német és török hadak 
pusztításaitól, a reformáció szellemi forradalma mennyi erkölcsi 
nagyságot, fényes jellemet tüntetett fel, mennyi nemes és nemtelen 
érdeket hozott mozgásba, állított egymással szembe: míg végre az 
evangeliom híveinek ós vértanúinak sikerült vallásuk szabad gya
korlatát kivívniok és törvényben biztosítaniuk! 



A reformáció híveinek egyházakká s külön felekezetekké 
való alakulása. 

Az ágostai hitvallást követők. A mohácsi vészt követett időkben 
egyre szaporodtak az evangéliumnak úgy predikálói min t befogadói. 
Nagy számmal vol tak már oly gyülekezetek, melyek az istentiszte
letben a fősúlyt az evangeliom hirdetésére fektették, melyekben az 
úrvacsora két szín alatt, a gyülekezet nyelvén tar to t t beszédek 
kíséretében osztatott k i , a bojt, búcsújárás mellőztetett. De azért 
sem az egyes egyházközségekben nem vo l t bizonyos megállapított 
rend, szokás, sem az egyházközségek között nem vol t semmiféle 
törvényes kapocs, annál kevésbbó egyöntetűség. Szótoldott kévék 
voltak, nem hogy asztagba, de még csomóba sem voltak rakva. 
Ahány ház, annyi szokás. Ép úgy m i n t az őskeresztyónség első 
évtizedeiben, sőt három első századában. 

Érthető is. A z oly tartományokban, országokban, melyekben 
az államfők mindjárt kezdetben csatlakoztak a reformációhoz s e 
nagy szellemi mozgalomnak élére állottak, o t t az evangéliomi tanok 
befogadása után egy-két évre az evangéliomi gyülekezetek szerve
zése is megtörtónt, p. o. Hassziában s a szász vál. fejedelemség
ben már 1527—8-ban. De egyebütt az evangéliomi egyházak egy
séges szervezkedése, megszilárdulása lassan ment. Nálunk meg éppen 
lassan. Hisz országunk egymással küzdő részekre szótdarabolva, a 
nemzet pártokra szakadozva, a pogányság vad dúlásának folyvást 
kitétetve; a nemzet világi és egyházi nagyjainak pol i t ika i h i tva l 
lásában folytonos ingadozás, habozás: hogy jöhessen létre egyházi 
tekintetben szervezkedés, megszilárdulás? 

De vo l t még más akadály is. A prédikátoroknak, az evan
géliummal kezükben könnyű vol t hallgatóikat a középkori egyház 
tanainak, intézményeinek bibliaellenes vol ta felől meggyőzni; de 
ha arra került a sor, hogy szakítsanak teljesen a római egyházzal, 
kétszer is meg kellet t e dolgot gondolniok. Hisz a római egyház 
össze vo l t forrva nemzetünk történelmével s alkotmányával. A katho-



l ikus főpapok m i n t ilyenek is, emellett közülük többen mint kancel
lárok, udvar i tanácsosok, fejedelmi tútorok s egyéb méltóságok 
viselői az ország kormányzásában, min t nagybir tokok haszonélvezői 
annak védelmezósóben elsőrendű tényezők voltak. A mai telekkönyvi 
intézményt helyettesítő közegek — az ú. n. hiteles helyek — a 
katholikus egyházzal voltak összeforrva. A katholikus papuralmi 
intézmény szótrobbantásával nem töretnek-e erős rések az ország 
alkotmányán is ? Nem szakíttatik-e szót a nemzet vallási tekintet
ben is két ellenséges táborrá ? Pedig ha valaha, most kellett őrködni 
az alkotmány épsége felett; ha valaha, most vol t szükség a nemzet 
fiainak lehetőleg egyesítésére! 

Azután meg ne feledjük, hogy nemzetünk bizonyos mértókig 
erősen konzervatív természetű, a gyökeres újításoktól minden téren 
— így a vallásin is — idegenkedő; a nagy közönség pedig egyebütt 
is, nálunk is a külsőségekhez, az évszázados szokásokhoz — kivált 
vallási téren — makacsul ragaszkodó. Új eszméknek, új tanoknak 
aránylag könnyű dolog híveket szerezni, — az ész kapacitálható — ; 
de az érzelem, a kedély világ makacs, a régihez, a megszokotthoz 
tapadó. Szüntessük meg a böjtöt, eresszük szélnek a szerzeteseket, 
osszuk fel, vagy fordítsuk állami, művelődési, szegényügyi célokra 
a püspöki jószágokat: erre reávehető a katholikus vallású nagy
közönség is. De hogy az oltár helyébe egyszerű asztalt állítsunk; 
fújjuk el a templomi gyertyákat, hordjuk k i a szobrokat, képeket, 
meszeljük be a freskó-festményeket: ez szentségtörésnek, istentelen
ségnek tűnik fe l . 

I l y szempontból tekintve a dolgokat, igazat adhatunk bizonyos 
mértékig a római egyházhoz hajló némely írók azon állításának, 
hogy »habár az urak és nemesek legnagyobb része, a városok pedig 
általában a hitújítás felé hajoltak, mégis 1540-ig inkább csak kivé
tel , hogy az újítások hívei tisztában let tek volna álláspontjukkal. 
Ekkor még csak átmeneti állapotban, vajúdásban vol t a magyar 
közszellem, az, amit i t t lutherségnek neveztek, inkább bizonyos 
újító törekvés, reformvágy vol t . . . Még a műveltek szélesebb körei 
is kevéssé vol tak tisztában (1540-ig) a hitújítás tartalmával ós 
jelentőségével*.1 

Persze, hogy kevéssé! Hisz még a lu the r i reformáció szülő
földjón is az 1537-ben készített schmalkaldi cikkek sem jelölnek k i 
határozottabb irányt; a lutheristák és filippisták közötti szenvedélyes 
harcok pedig csak a század közepe táján indulnak meg. Hát nálunk 
hogyne lettek volna vajúdásban, forrongásban a reformátori eszmék 

1 L . Á magyar nemzet tört. V . 194. Acsáditól. 



az első időkben! A Szécsényi István által indított po l i t i ka i refor
mok kezdetén, de még 1848 tavaszán és derekán is hazánk pol i 
t ikusai közül melyik sejtette, hogy 1849 áprilisáig hova sodortatik ? 
Azonban, miután egyre szaporodott az oly lelkészek száma, k i k a 
wit tenbergi , lipcsei s más német egyetemeken nyerték kiképezte-
tésüket s odakint már megismerkedtek a határozott alakot öltött 
protestáns egyházzal, egyházi viszonyokkal; miután az óhajtott 
egyetemes zsinat összehívásának mindenféle álürügyek alat t való 
halogatásából mindenki meggyőződhetett, hogy teljesen hiú a csá
szárnak, Ferdinándnak, több más jó katholikus fejedelemnek ós 
több szabadabb szellemű püspöknek az a reménye, hogy az egyház
nak általánosan óhajtott javítása — min t mondák — törvényesen, azaz 
egyetemes zsinaton eszközöltessék; miután azok a vallási értekezletek, 
melyeket V . Károly a két egyház közötti ellentót kiegyenlítése cél
jából 1539, 1540-ben "Wormsba, Regensburgba hívott össze, eredmény 
nélkül maradtak: hazánkban is elérkezett az ideje a vallási tekin
tetben határozott színvallásnak, a reformáció hívei szervezkedésének. 

A vezető szerepet e tekintetben, min t Németországon, úgy 
nálunk is a majdnem fejedelmi hatalommal s vagyonnal bíró világi 
főurak és az önkormányzati jogot élvező szabad k i r . városok taná
csai vették kezükbe. Tetemesen könnyítette a szervezkedést azon 
körülmény, hogy a szazad közepe körül úgy Ferdinánd s a vele tartó 
magyar főurak, min t a vol t magyar-török párt fejei s így főként 
Mart inuzzi előtt is legfőbb cél gyanánt a nemzetnek p o l i t i k a i tekin
tetben egyesítése lebegett. A törökök részéről fenyegetett veszély, 
s a mindkét po l i t ika i párt kebelében azok ellen lángoló gyűlölet 
lohasztotta a reformáció hívei iránt előbb táplált fanatizmus tüzét. 

Az egyházaknak testületekké szervezkedése a szászföldön kez
dődött meg, ahol a reformáció folyama különben is 1529-től kezdve 
mély medret vájt magának s határozott irányt ve t t ; s hol már az 
1543-iki vásárhelyi ós tordai országgyűlés is Mart inuzzi ellenzése 
dacára, úgyszólván szabad folyást engedett az új tudománynak. 
A szász egyházak lelkészei Medgyesen gyűltek először össze zsinattá 
1545-ben, ahol az ágostai hitvallást ós a szászországi egyházi rend
tartást elfogadták, a lelkészek díjazására továbbra is »az isteni és 
királyi jogon« alapuló tizedet rendelték; a templomokból az oltá
roknak és képeknek — egynek kivételével — eltávolítását elhatároz
ták, s kimondották, hogy az egyházak élére szuperintendens válasz
tandó és ilyenül, bár csak Martinuzzi megöletése után, Wiener Pál nagy
szebeni lelkészt meg is választották. De ezt megelőzőleg már Honter
nek az egyházi szertartásokat szabályozó agendája s egyházszervezeti 
munkája az egész szász földre nézve kötelezővé tétetett (1550). 



Ugyancsak 1545-ben gyűltek Össze zsinattá Erdődön (Szatmár 
megyében) a vallásjavításnak Alsó-Magyarországon lakó hívei. 
E zsinatot a reformációnak e vidéken egyik legerősebb oszlopa 1 

Drágfi Gáspár, Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék főispánja hívta 
össze; részt ve t t benne Kopácsi István — akkor erdődi lelkész — 
elnöklete alatt 29 lelkész, résztvett több nemes ós talán a köznép
ből is némelyek.2 A z e zsinaton alkotott 12 cikkely világos tanú
ságot tesz afelől, hogy a zsinaton megjelentek nyíltan és határo
zottan szakítottak a római egyházzal; az úrvacsoráról ós a hármas 
gyónásról Melanchton szellemében alkotot t 6. ós 9-ik cikkelyek 
pedig mutatják, hogy a jelenvolt atyák némelyike már Kálvinhoz 
húzott, de az atyák kölcsönösen óvakodtak az egymás között támad
ható szakadástól. 

A következett évben a szepességi városok prédikátorai gyűltek 
össze Eperjesen,3 hol az általuk alkotot t 16 cikkely elsejében 
kimondják: a keresztyén tudomány artikulusainak azokat ke l l tar
talmazni, amelyek az ágostai hitvallásban és Melanchton köz
helyeiben (Loci communeseiben) foglaltatnak; és ha a testvérek 
közül valamelyik azoktól eltérőleg tanítana, afelől értesíteni kel l 
azonnal az esperes urat. A következő 15 cikkely az iskolákról, ünne
pekről, szertartásokról, esperesi látogatásokról, papszentelésről, pap
választásról szól; tanúságot tévén egyszersmind e cikkelyek afelől 
is, hogy e zsinatot megelőzőleg is már az e vidéken levő lelkészek 
között archidiakonusok vagy seniorok voltak, vagyis, hogy az e 
vidéken levő egyházak némi kötelékkel már össze voltak kapcsolva. 

A reformáció híveinek ekként való szervezkedése s a római 
egyháztól való nyílt elszakadása, másfelől a buzgó lutheránusok 
által is eretnekségnek tekintett kálvini iránynak erősebb mértékben 
hódítása, a po l i t i ka i s főként társadalmi tekintetben veszélyes je l 
legűnek ismert ós Németországon is szigorúan üldözött anabaptis
táknak a Kárpátok alján feltűnése, Ferdinándnak a reformáció 

1 Debreceni Ember P. szerint: Drágfi oly buzgó pártfogója vol t a reformá
toroknak, »bogy azok az ő összes birtokaiban fejőket bízvást lehajthattak«. 
Párizpápai azt állítja róla, >bogy a reformációt lelkesen védte és a lelkészek
nek a birtokában vol t TJjhely és Erdőd városokban menhelyet nyujtott«. 

8 Benkö egy általa meg nem nevezett okmány alapján azt mondja, hogy 
Erdődről egy világi nemes sem távozott el, míg az ágost. hitvallásban közzé
tet t hitnézetekben meg nem erősíttetett; Batizi nyomán pedig azt írja, hogy 
a jelenvolt nagyszámú nemeseket és népet még asztallal is ellátták. L . Kiss 
Áron: Magyar ref. zsinatok 16. 1. 

3 Az i t t hozott 16 art. szövegét 1. R ib in i I . 67—70. és Borbis Ev. luther. 
Kirche Ungarns. 1861. 14. 1. 



meggátlása érdekéből a rendekhez intézett többszörös sürgetése arra 
indította az 1548-ban összehívott országgyűlést, hogy ez — a mohácsi 
vész után most először — felemelte ismét tiltó szavát a hitújítás 
ellen, kimondván (a 11-ik cikkben), hogy »az istentisztelet és vallás 
előbbeni módjára visszaállítandó ós az eretnekek mindenünnen eltör-
lendők, továbbá, hogy az anabaptisták ós sakramentáriusok (vagyis 
kálvinisták) mindenkinek birtokairól távol uzessenek«. 

A z eretnekek eltörlendők. De hát az ágostai hitvallást követők 
nem eretnekek-e ? Az idézett törvénycikkely nem ad erre nézve vilá
gos feleletet. Hogy miért nem, annak oka keresendő egyfelől abban, 
mert hiszen ez országgyűlésen már — mint az erősen katholikus 
író Lányi mondja Fessler után — »szamra nem, de elszántságra, 
szellemi műveltség- ós hatalomra nézve a protestánsok — értsd 
a lutheránusok — túlsúlyban voltak«, ezek pedig csak nem vághat
ták maguk alatt a fát, vagyis nem egyezhettek volna oly törvény 
hozatalába, mely őket sújtotta volna. Másrészt ós főként keresendő 
annak oka Németországon, hol éppen ekkor szintén függőben vol t az 
e kérdésre adandó felelet, hogy eretnekek-e az ágostai hitvallást 
követők? Y . Károly ugyanis, k i — min t fentebb említettük — 
kora legtöbb katholikus fejedelmével, söt számos római katholikus 
főpappal is egyetértőleg, a középkori egyháznak bizonyos mórtókig 
javítását múlhatlanúl szükségesnek tartotta, ós éppen ez okból a 
pápáknál 1530 óta az egyetemes zsinat összehívását folyvást sür
gette, felettébb zokon vette, hogy a pápai szók a zsinatot előbb 
költött ürügy alatt áttette Bolognába, majd ideiglenesen feloszlatta 
s ekként a császár által is óhajtott reformok előtt az ajtót elzárta. 
A pápa ez intézkedését a császár azzal torolta meg, vagy jobban 
mondva, az által igyekezett a pápai székre nyomást gyakorolni, 
hogy a reformációnak a lábai előtt fekvő Németországban erőszakos 
elnyomása helyett, két római katholikus ós egy protestáns hittudós 
által egy ideiglenes hitszabályzatot készíttetett — az ú. n. ágostai 
interimet —• ós elrendelte, hogy addig, míg a vallás ügyében az 
ismét összeülendő zsinat végérvényesen intézkednék, e részben az 
ágostai hitvallás nyomát is némileg magán viselő szabályzat szol
gáljon zsinórmértékül. 

Ez interimnek majd az ágostai vallástótelt követő német
országi fejedelmeknek, s birodalmi városoknak szabad vallásgyakor
latot biztosító passaui egyezségnek (1552), és az ágostai bókének (1555) 
a hatása az 1548-ban hozott s az 1550 és 1552-iki országgyűléseken 
ismételten felelevenített vallásügyi törvénycikkelyeken, valamint a 
protestánsok által 1556-ig tar tot t zsinatokban hozott határozatokon 
tisztán felismerhető. Az említett törvónycikkelyek és a közben 



kiadot t királyi rendeletek szerint üldözendők az eretnekek, de a 
lutheránusok ilyenekül nem említtetnek, sőt ha el is fogtak egy
két evangélikus lelkészt, azoknak szabadon bocsáttatását követelik a 
rendek (1552) és gr. Salm Miklós főparancsnok k i is jelenti, hogy 
kész némely foglyokat, kiket Léván őrizet alatt tart , szabadon 
bocsátani. De mutatja a Németországon te t t intézkedések hatását 
az is, hogy az 1548-ban összegyűlt rendek is az egyetemes zsinattól 
remélték a vallásügy terén a dolgoknak jobbra fordulását; hat
hatós szavakkal kérték a királyt, használja fel befolyását a pápánál 
mind közvetlenül, m i n d császári bátyja útján is, hogy az egyetemes 
zsinatot mielőbb hívja össze.1 

A z 1548-iki törvénynek fentebbi értelmezése mellett szól 
még világosabban azon körülmény, hogy midőn Ferdinánd a váci 
püspököt ós S ib r ik Gergelyt a felsővidéki k i r . városokba küldötte 
biztosok gyanánt az eretnekek kinyomozása ós kiűzése végett, az 
öt szabad ki r . város — Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa ós Kis-Szeben 
— Stockei Lénárt bártfai lelkész ós tanító által készített s a neve
zett városok által aláírt hitvallást — a confessio pentapolitana-t'— 
nyújtotta át a biztosoknak s ezek útján Ferdinándnak, mely h i t 
vallás tartalma teljesen egyező az ágostai hitvallással. Ezzel iga
zolták magukat s pedig teljesen kedvező eredménynyel az eretnek
ség gyanúja ellenében. 

De azon értelmezés mellett szólnak — m i n t mondók — azon 
zsinatok határozatai is, melyeket a protestánsok egyházuk szerve
zése, kormányzása, a valláserkölcsi élet fejlesztése érdekéből 1548 
után az ötvenes évek közepéig tartottak. 

I l y zsinatok vol tak a Petrovics Péter b i r toka i közé tartozott, 
s Csanádmegyének Aradmegyóre dűlő részében fekvő Toronya köz
ségben,2 valószínűleg Petrovics felhívására s az ő védelme alatt 
ta r to t t zsinatok 1549 és 1550-ben. Az előbbi zsinaton 13, de ma 
már közelebbről nem ismert c ikkelyt alkottak a lelkipásztorok tisz
téről, életéről, erkölcséről ós ruházatáról; az utóbbi zsinaton az 
iránt hoztak végzéseket, hogy a püspök miképpen járjon el tisztében, 
azaz miként teljesítse az egyházak látogatását. Figyelmet érdemel 
továbbá a beregszászi zsinat, melyet hasonlóképp Petrovics ekkor 
Munkács főurának a védelme alatt tar tot tak 1552-ben, melyen az 

1 L . Zsilinszky i d . m. 36. 1. 
8 Az a nagy török dúlás, mely e vidéket néhány évvel később érte, 

elseperte Toronyát a föld színéről; a következő nemzedékek előtt neve is, 
helye is ismeretlen vol t , mígnem az újabb időkben Eácz Károly ref. lelkész, 
a zarándi egyházmegye tört. írója fényt derített e több mint 300 éven át 
homályborította helyre. L . Kiss Áron id . m. 16. köv. lapokon. 



egyház beléletére vonatkozólag is határoztak ós pedig akként, hogy a 
fentebb emiitet t módon értelmezett 1548-iki törvény talaján maradtak, 
de azért a kálvini reformáció szelleme is már érezhető'. Érthető is, 
hisz e zsinaton már o t t harcol a helvét reformáció tüzes híve: 
Kálmáncsehi Sánta Márton, s szellemi rokona Hadán Balázs debre
ceni majd beregszászi lelkész. Az egyik tudósító szerint a zsinati 
atyák »a szent vacsoráról vitáztak«, a másik szerint »ismételték 
az úr vacsorájáról való hitvallast« ; mely két tudósítás valószínűleg 
úgy értendő, hogy némely lelkész már Brenz s még inkább Kálvin 
úrvacsorai tanát is hangoztatta, tehát vitáztak, de a többség újból 
megerősítette az erdődi zsinatnak vagy talán az öt városi h i tva l 
lásnak idevonatkozó pontját. Egy másik határozatban kárhoztatták 
a fülbegyónást — melyet még az erdődi zsinat, bár nem nagy súlyt 
helyezve reá, meghagyott — és megerősítették a nyilvános gyónást. 
Utasítást adtak a lelkészeknek, hogy ahol földesurak nem lóvén, a 
szegény nép nem képes tartásukról gondoskodni, m i módon segít
senek magukon. Megt i l t j a a zsinat, hogy a már eltávolított oltáro
kat újra felépítsék; ot t pedig, ahol még az oltárok megvannak s 
azok megtartását a hívek makacsul kívánják, o t t a lelkipásztorok 
nyugodt lélekkel kiszolgáltathatják a szakramentumokat az oltárról 
is, csakhogy a tudományban állhatatosak legyenek. 

Ugyani ly , vagy talán még erősebb lu ther i szellem lengi át 
az óvári (1554) és második erdődi (1555) zsinatokat. Az előbbin 89 
lelkész és több nemes vet t részt. Az egyházi szolgák az eléjök fel
te t t kérdésekre adott vallástételükben kimondták, hogy az úrvacso-
rában a kenyérrel ós borral együtt valóban, lényegileg jelen van, 
adat ik és osztatik Krisztus igaz teste és vére úgy a hívőknek, min t a 
hitetleneknek, hogy az úrvacsoránál kovásztalan kenyér használandó; 
a magán feloldozás megtartandó; hogy az oltárok ós képek leron
tása a törvényhatóságoknak, nem az egyházi szolgáknak a köteles
ségük ; a házasságra lépőknek esküt kel l tenni, s végül hogy szuper
intendenseket ós espereseket (praelatos) kel l tenni a tudományban 
és szertartásokban való egyetértés ós a tisztességes fegyelem végett. 
S a zsinat meg is választotta szuperintendensül az ot tani lelkészt, 
Thordai Demetert. , 

A második erdődi zsinat 20 cikkelyt alkotott , az egyház bel-
és külóletóre vonatkozót, az úrvacsoráját illetőleg az óvárii zsinat 
határozatával egyezőt s helytelenítve az óvári templomból az oltá
roknak ós képeknek ekkortájt történt kihányatását.1 

1 L . e zsinatról bővebben Kiss Ár. id . m. 32. s köv. 1. Révész S.-pataki 
füz. 1864. 30. 1. 



A Duna-Tisza közén, a Vág vidékén s a dunántúli részeken, 
ha zsinatokat nem tar tot tak is az evangeliom prédikátorai, de az 
élet, a szükség s néhol a hagyomány azok között is hozott létre 
bizonyos összeköttetést, a mai esperesi vagy seniori kormányzatnak, 
felügyeletnek megfelelő intézményt. Erről tiszta képet rajzolni al ig 
lehetséges. Egy-egy kiválóbb reformátor, p. o. Kopácsi, Dévai, majd 
Szegedi Kiss, Sztáray minden hivatalos megbizatás avagy választás 
nélkül is — miként egykor Pál apostol — felügyelői voltak az 
általuk reformált egyházaknak; másutt a hatalmas földesurak — 
talán a német protest. fejedelmek példájára — egyházi tekintetben 
is kormányozták jobbágyaikat; így p. o. a második erdődi zsinat 
(1555) 17-ik cikkelye »felette rosszalja, hogy a minap Óváriban az 
úrvacsora kiszolgáltatásában az oltár lebontásával és az asztal 
behelyezésével változás törtónt anélkül, hogy a fejedelmet (értsd 
a földesurat: Báthori Györgyöt) megkérdezték volna, akinek hatal
mával azt tenni kel let t volna«. A 24 szepességi városban a katholikus 
ós lutheránus papok egy fraternitást 'képeztek s a seniort vagy 
esperest felváltva hol az egyik, hol a másik felekezet papjai 
közül választották egészen 1552-ig, amikor az összes lelkészek az 
ágostai hitvallás híveivó lettek. 

Az ötvenes évek utóbbi felében nagy változás törtónt Erdély
ben s a vele szomszédos megyékben úgy pol i t ika i tekintetben, min t a 
vallásjavítási eszmék hódítását azoknak elágazását és az egyház és 
államkormány közötti viszonyt illetőleg. Az a 6 év, amíg Erdély 
Ferdinánd jogara alá tartozott ; az a szabadság- ós alkotmányellenes, 
amellett erősen kathol ikus szellemű kormányzat, melyet Ferdinánd 
biztosai ós katonai parancsnokai gyakoroltak, s az e kormányzat 
nyomán fakadt nagy anyagi nyomor s elkeseredés un t ig elég vol t 
arra, hogy Erdély szabadelvű rendéi Izabellát és kiskorú fiát: János 
Zsigmondot visszaóhajtsák. És miután Ferdinánd figyelmét s hadi 
erejét a Németországon felmerült fontos események, Móric szász 
vál. fejedelemnek s az előbbi smalkaldi szövetségeseknek a császár 
ellen való felkelésük s diadalmas hadjáratuk (1552), Károlynak a 
császári székről való lelópése vették igénybe, az erdélyi rendek 
óhajtása 1556-ban teljesült. A hazafiak őszinte örömrivalgása között 
vonult be Kolozsvárra fiával együtt a visszatért Izabella, kinek 
most már, valamint tanácsosainak, s ezek között mindenek felett 
a Zápolya-ház s a királyné leghatalmasabb, legmeghittebb emberé
nek, Petrovics Péternek első teendőjük volt , hogy az ország karaival 
ós rendéivel érintkezzenek s a kedélyeket úgy po l i t ika i min t vallási 
tekintetben megnyugtassák. 



A vallásjavítás hívei az ötvenes évek elején Erdélynek magyar 
és szász lakosai között már többségben voltak, s miután Ferdinánd 
hatalmának megszűntével a r. kathol. egyház elveszítette egyik 
legfőbb támaszát s Bornemisza György gyulafehérvári püspök is 
elhagyta Erdélyt, a r. kathol. egyház hatalma sokkal inkább meg
gyengült, mintsem a reformációt szabad folyásában feltartóztathatta 
s az evangéliomi vallás szabad gyakorlatának országos törvénnyel 
való biztosítását megakadályozhatta volna. E m i a t t nem le t t volna 
baj. Más oldalon fakadtak oly források, melyekből évtizedeken 
át tartó erős súrlódások, heves küzdelmek keletkeztek. 

Magyarországra külföldről jöttek be a vallásjavítási eszmék, 
s a hazai protestáns egyház később is külföldi emlőkből táplálkozott. 
Nemcsak a lelkészi s tanítói pályákra lépők, de még a főúri csalá
dok gyermekei és i f ja i is több-kevesebb évet a németországi, svájci, 
majd hollandiai egyetemeken töltöttek. Mely körülményből önként 
következett, hogy a vallásjavítási nagy küzdelemben külföldön 
kiváló szerepet v i t t vezéremberek nevei s ezeknek egymástól kisebb-
nagyobb mértékben eltért nézetei, a különféle reformátori pártok, 
felekezetek nálunk is ismeretesekké lettek, s követőkre találtak. 
Luther mellett, k i a vallásjavítás terén nálunk egész haláláig a 
vezórszerepet vi t te , jó korán akadtak Melanchtonnak is tisztelői, 
ú. n . filippisták, vagyis a németországi ós helvét reformáció között 
közóphelyen állók, e kettőt közvetítni óhajták. E l ju to t t hazánkba 
is jó korán Zürich ós Bázel reformátorainak, Zwingl inek ós Oecolam-
padiusnak híre ós tudománya, majd megkezdte hódító munkáját 
Kálvin ós a genfi reformáció. A münsteri anabaptisták vagy kereszt-
sógismótlők rövid ideig tar tot t életének története vér- és láng-
betükkel van beírva Németország krónikáiba ós így hazánk is kellett , 
hogy tudomást szerezzen felőlük. A másik túlzó párt, a szenthárom
ság-tagadók apostolainak egynémelyike pedig éppen hazánk szom
szédságában, Lengyelországban talált menedéket s híveket. A nyugot-
európai népek között megindult nagy szellemi áramlatnak kisebb-
nagyobb hullámai átcsaptak a Kárpátokon is. A vallási ós 
egyháztársadalmi reformeszmók forrongásba jöttek hazánkban is. 
Forrongtak a nagyközönség körében, forrongtak az egyes hittudósok 
s az egyes művelt világiak agyában s kedólyvilágában. Nem r i tka 
eset volt , hogy egyes tudósok ma pálcát törtek az általuk tegnap 
még védelmezett hittótelek felett; holnap pedig már azok seregében 
küzdöttek, k i k a ma val lo t t hitnézeteket vették ostrom alá. S pedig 
nem önzésből, világi érdekből, nem a köpönyegforgatást szülő 
jellemtelensógből, — kivéve i t t -amott az aránylag csekély számú 
kivételeket, — hanem mindenkor igaz, csakhogy a szellemi forrón-
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gások hatása alatt változó meggyőződésből. De éppen azért, mert a 
küzdőket csakis a meggyőződés, az általuk felismert vagy legalább 
felismerni vélt örök igazság érzete vezérelte, hitnózeteik mellett 
ifjúi lelkesedéssel, sőt legtöbbször a lelkesedós túlhajtásából, elfaju
lásából eredő vakbuzgósággal, türelmetlenséggel harcoltak. Forra
dalmi időkben a nagy eszmék lelkes, fanatikus harcosai nem tek in t ik az 
előttük álló akadályokat, az esélyeket, az időknek és körülményeknek 
kedvező vagy kedvezőtlen voltát. Siketek a hideg, a számító ész 
parancsszavaival szemben. A k i nincs velem, az ellenségem, ellensége 
az igazságnak, az általam világboldogítóúl felismert eszmének. 
Közel áll-ó hozzám, vagy tőlem távol, az nem jő tekintetbe, azaz 
jön oly értelemben, hogy haragomat, gyűlöletemet a közelállóval 
jobban éreztetem, m i n t a messze levővel. Az igazi parázs-gyűlölet 
testvérek között fejlődik k i legjobban. No de hagyjuk a történeti 
eseményeket beszólni! 

A reformmozgalmak hatása alatt keletkezett filippistákról ós 
szentháromság-tagadókról később szólunk, i t t most az anabaptistákról 
és a helvét reformáció híveiről, másrészt az ezek és a római kathol. s 
lu ther i egyházak között kifejlett viszonyról akarunk említést tenni. 

A z anabaptistákkal, vagy keresztségismétlőkkel, k ike t — a főbb 
vonásokban fentebb ismertettünk — i t t könnyen végezhetünk. 
Nyomukra hazánkban alig akadunk egyebütt, min t a X V I - i k század 
utóbbi felében hozott országos törvónycikkelyekben. De hát ezek
ben m i t keresnek? 

A különböző irányban elágazó anabaptistáknak az a pártja, 
mely a Németalföldről kimenekült, János leideni szabónak (az ú. n 
prófétának), Mathias harlemi sütőnek ós több más tanulatlan rajon
gónak a vezetése a la t t Münster városában 1534 körül uralkodóvá 
lett, merően ellentétes állást foglalt el Luther re l szemben a tekin
tetben, hogy míg ez kizárólag Krisztus evangeliomának reformálá-
sára szentelte összes erejét, erre tette rá egész életét, ós a refor
mációt — visszautasításával úgy a német lovagok felajánlott fegy
veres támogatásának, mint a fellázadt pórok szövetségének -—, 
tisztán szellemi fegyverekkel igyekezett diadalra ju t t a tn i . Add ig a 
münsteri rajongó párt elűzte a városi polgári hatóságot, a sutba 
dobott világi törvények helyett a próféták által időnként nyert 
isteni kijelentéseket tette szabályozókká. Behozta a nő- és vagyon
közösséget, a Németországba szerte izgatókul kiküldött apostolok, 
rajongók segítségével nem csak az egyházi, de a po l i t ika i és társa
dalmi téren is fennállott rendet és intézményeket gyökerestől fel 
akarta forgatni. E münsteri rajongók hadat izentek az egész 
világnak, de viszont az egész világ, fejedelmek, nemesek, városok, 
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úgy a katholikusok, min t a protestánsok, az államnak és társada
lomnak veszedelmes ellenségeit látták bennök. Közös eró'vel szálltak 
ellenök síkra, s midó'n 1535 jan. 25-én Münstert bevették, az ott 
talált anabaptistákat jórészt lekoncolták, vezéreiket a Dózsa 
Györgynél és társainál alkalmazott kínzásokra emlékeztető módon 
kivégezték, az életben maradottak üldözött vadként bujkáltak az 
őket báláira keresők elől. 

I l y felforgató irányú anabaptisták aligha lépték át hazánk 
határait; de oly lelkészek vagy lelkészjelöltek s talán egyes iparo
sok lehettek, k i k Wittenbergből, Lipcséből azzal a meggyőződéssel 
tértek vissza s i t thon s főként a Szepességen azon nézet mellett 
kardoskodtak, hogy csakis a már öntudatos, s hitökről vallást tenni 
képes ifjakat szabad megkeresztelni. Tehát a nem ekként keresztel
tek újra keresztelendők. Ámde a közvélemény s az országos 
törvényhozás nem te t t különbséget 1535 óta a szelídebb ós túlzóbb 
keresztsógismótlők között; veszett líre keletkezett az anabaptista
ságnak s a magyar példabeszéd szerint vesznie kellet t . Egy ideig 
lappangva tenyészhetett hazánk északi részeiben az anabaptista 
nézet, de biztos nyomaira nem akadunk. Több történetíró Fischer 
Andrást említi az anabaptistaság apostolaként, k i t hosszabb 
működése után Bebek Ferenc gömöri főispán kézrekerített s a 
krasznahorkai vár meredek előfokáról mélységbe taszíttatott 1540-ben; 
csupán azért-ó, mert az evangeliomot hirdette, — min t némelyek 
vélik — vagy talán — a m i valószínűbb — mert később az ana
baptistasággal is vádolhatták. 

Az országos törvények, zsinati határozatok, fejedelmi rendeletek 
egy sorba állítják évtizedeken át a keresztségismótlőkkel a helvét 
reformáció híveit, az ellenfelek által úgynevezett szakramentáriu-
soJcat. Ezek ellenében is egyelőre az az ellenszenv, az a kárhoztató 
vélemény nyilvánul, ami az anabaptisták ellenében. Lássuk m i 
okon s m i eredménnyel? S lássuk ezzel kapcsolatban a kálvini 
egyháznak hazánkban történelmi megalakulását. 

Forradalmi korszakban — min t fentebb mondók — k i nincs 
velem, az ellenem van. Ezért Luther, bár csak egy hi tc ikkelyre 
nézve vol t eltérés közte és Z w i n g l i közt, nem habozott ezt ós 
híveit szakramentáriusoknak, vagyis az úrvacsora szakramentuma meg-
hamisítóinak, szentségtörőknek nevezni. Szentségtörő! már csak i l y 
értelemben is eléggé gyűlöletes cím. De a vallásjavítási eszmék 
forrongó, kaotikus korszakában, s oly időben, midőn egyik fél 
a másikról túlzó, elferdített híreket, nézeteket terjesztett, a sakra-
mentáriusság fogalmához még más fogalom is kapcsolódhatott. 
Nevezetesen Z w i n g l i határozottan ellenezte ugyan az újrakeresz-



telest, de az ő zürichi lelkész- és reformátortársai között akadtak, 
k i k a római egyház több más szertartásával együtt kárhoztatták a 
kisdedek megkeresztelósét is s prédikálták az újrakeresztelós szük
séges voltát. Az ilyeneket nem habozott ugyan a zürichi tanács 
erőszakos eszközökkel is ártalmatlanokká tenni, p. o. Hetzer lelkészt 
mint buzgó keresztség]smótlőt a zürichi tóba fojtották, Manz-ot 
lefejezték. De azért a kósza hír, a zavaros mende-monda szoros 
kapcsolatba hozhatta a szakramentáriussággal az anabaptistaságot. 

Majd tapadt a sakramentárius névhez a rágalomnak más árnyéka 
is. Kálvin is, miként a többi komolyabb reformátor, az evan
géliomi keresztyén ember erkölcsi kötelességének ismerte és 
hirdette a világi hatóság — a polgári magistrátus — iránti 
hűséget, engedelmességet. De másrészt — m i n t láttuk — Kálvin 
ha egyrészt teljesen szabadnak függetlennek tekintette az álla
mot az egyháztól, a papuralomtól. Viszont másrészt határo
zottan t i l takozott az ellen is, hogy az állam az egyház felett ural
kodjék, hogy a római pápák főnöksége a Caesarok vagy a polgár
mesterek örökségébe menjen át. Az ő általa életbe léptetett zsinat-
presbyteri rendszer úgyszólván a nép fenség elvén alapszik. Kálvin 
az egyházi élet terén nem ismert Isten kegyelmén nyugvó hatal
mat, nem ismert születés-nyújtotta elsőbbséget, amint erről a genfi 
arisztokratákkal vívott makacs küzdelmei tanúságot tesznek.1 A társa
dalom magasabb köreiben még ma, negyedfólszáz évvel későbben 
is kellemetlen hangzású szavak az olyanok, melyek alatt az egyen
lőség, egyenjogúság elve lappang. Hát a nemesi, főnemesi kivált
ságok, a korlátlan fejedelmi hatalom után való törekvések kor
szakában ! A közvélemény s a hatalmasságok nem csak az úrvacsorai 
tanra nézve láttak eltérést az ágostai hitvallást követők és a szakra-
mentáriusok között, hanem több másra nézve is. Részben legalább 
innen fejthető meg, hogy a r. kathol. ellenzék, még némely püspök 
is elnézőbb a lu ther i reformáció hívei iránt, s hogy ezek az eretnekek 
kiűzését elrendelő országos törvényekkel szemben az ágostai h i t 
vallással rokontartalmú hitvallásokkal igazolják igaz keresztyén 
voltukat. De egyszersmind némileg innen fejthető meg az is, hogy 
a helvét reformáció hazánkban aránylag későn s csak akkor ós 
azon részekben ölt határozott n y i l t alakot, amikor s amely részek 
pol i t ika i tekintetben szabadabbakká lettek, amikor Erdély s a hozzá 
csatlakozott megyék Ferdinándtól elszakadva szabad, alkotmányos 
fejedelemséggé alakul tak; no aztán meg a török hódoltságban fekvő 
részekben. 

1 L . Révész I . Kálvin élete. 1864. 



A helvét hitvallást követők. Az előrebocsátottak után arra a kérdésre, 
hogy a svájci bércek között keletkezett vallásjavítási eszmék mikor 
jöttek be hazánkba, merre s miként hódítottak, ne akarjunk tiszta, 
határozott feleletet adni. »Isten országa nem úgy jő el, hogy ember 
azt eszébe vehetné«, mondja Idvezítőnk. Némi módosítással alkal
mazhatjuk e mondást általában a X V I . századbeli vallásjavításra, 
de különösen a helvét reformációra. Hogy jó korán találtattak 
hazánkban is a helvét reformokhoz hajló, vagyis jobban mondva 
oly férfiak, k i k az úrvacsorai tanra nézve Luthertől eltórőleg 
vélekedtek, az kétségtelen. Hisz Ferdinánd már 1527-iki rendeletében 
a Z w i n g l i s Oecolampadius híveit és követőit is szigorú büntetések
kel fenyegeti, amiből meglehetős bizonyossággal következtethetjük, 
hogy ilyenek vol tak is a hazában; nem zörgött szól nélkül a 
haraszt. A z 1530-ik évből már név szerint is ismerünk egy 
zwingliánus papot, ú. m. Jánost, k i t a kis-szebeniek bepanaszoltak 
Luthernél, hogy az úrvacsoráról Z w i n g l i értelmében tanít. A kap-
peli csata (1531) után, amidőn a Zwingli-fóle reformáció a vér-
keresztségben is részesült s jelentősége ez által is fokozódott, még 
inkább Kálvin világhírű hi t tani müvének, az Institutiónak meg
jelenése (1536), a genfi egyháznak szervezése (1542) s ebben Kálvin 
elveinek megtestesítóse után, nálunk is hova-tovább nagyobb szám
mal akadnak lelkészek, tanítók, világi férfiak, akik eddig val lot t 
lu ther i h i t t an i nézeteiket a kálvinivei cserélik fel. Majd később az 
istentisztelet rendjót s a szertartásokat illetőleg is Genfet veszik 
mintaképül. 

A kálvini tanoknak hazánkban első kiváló apostolaként Dévai 
Bíró Mátyás tűnik fel, k i midőn másodszor látogatott k i Német
országba (1541), Bázelt is felkereste, s ot t nyíltan a helvét irány
hoz csatlakozott, visszatérte (1543) után az úrvacsoráról Kálvin 
értelmében tanított. Midőn pedig debreceni pappá s esperessé lett , 
egyházmegyéjében csak oly lelkészeket engedett alkalmazni, k i k 
kötelezték magukat, hogy az úrvacsoráról Kálvin értelmében taní
tanak. Még határozottabb bajnoka vo l t a genfi reformációnak 
Kálmáncsehi Sánta Márton, k i már Kálvinnak nemcsak h i t tan i 
nézeteit, de egyház-szertartási puritán elveit is, törik vagy szakad, 
diadalra igyekezett ju t t a tn i . Ez előbb katholikus pap s gyula
fehérvári kanonok v o l t s mint i lyen a segesvári hitvitának (1538) 
egyik bírájául küldetett k i . De talán éppen e h i t v i t a oly hatást 
gyakorolt reá, hogy nemsokára a tiszta evangeliom prédikátoraként 
lépett fel előbb Beregszászon, majd Munkácson és Sátoralja-Ujhelyen; 
az 1551-ik évben pedig Debrecenben viselt prédikátori tisztet, hol a 
reformáció 1545 körül kezdett gyökeret verni, diadalra azonban 



csak 1550-ben, főként Torok János földesúr pártfogása mellett j u to t t 
és pedig Luther szellemében ós így a régi külsőségekből egyet-
mást megtartva. Kálmáncsehi puritán szelleme hadat izent e külső
ségeknek, makacsságig menő eréllyel igyekezett a meghagyott 
oltárt, képeket a templomból eltávolítani, m i által megbotránkoz
tat ta nem csak híveit, de a vidókbeli lelkósztársait is, k i k azután 
az 1551-ik óv végén, vagy 
1552 elején tar to t t ládányi » i • « I A O H D A T 
zsinaton őt exkommunikálták. IV1 i \ v J 1 1 \ I V . X I V A L 
Résztvett az 1552 dec. 1-én Q J K A T I O C , R I P f O S T l L L A N A C 
t a r to t t beregszászi zsinaton, 
melyen ha a nagy többség 
idegenkedett is még Kálvin 
puritánságától, de azért a zsi
nat határozataiban az ő szel
leme, bár közvetítő alakban 
felismerhető. Eközben Petro
vics Péter Kálvin hívévé le t t 
s annak ösztönzésére Kálmán
csehi Erdélyben is mozgalmat 
indított a helvét reformáció 
érdekében. Küzdelemteljes éle
tét 1557 decemberében végezte 
be Debrecenben. 

A kidőlt harcos helyébe a 
következett évben egy új még 
szilárdabb jellemű, a tudomá
nyok fegyvereivel is erősebben ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ d ^ ^ x ^ ^ 
vértezett, a munkában fárad- ziífr vagon.; Mihdknce épületre legenec 
hatlan bajnok lépett Melius DőbroczŐmle, hXUK 
Juhász Péter személyében. A z M e l i u s P é t e r M a g y a r P r é d i k á c i o i n a k 

1556-ik évben a wit tenbergi CÍMLAPJA (Debrecen, íses). 
egyetemre iratkozott be, hon
nan Debrecen hívta meg lelkészül. Hazaórkeztekor (1558) még ő 
is a wit tenbergi reformáció híve, vagy talán Brenz úrvacsorai 
tanának vallója volt, de csakhamar Kálvin szelleme diadalmas
kodván lelkében, a Petrovics és Kálmáncsehi elhunytával vezető 
nélkül maradt kálvini iránynak ő állott élére. A vezérben meg
kívántató kellékek nála megvoltak. A theologiai tudományok fegy
vereivel erősen körülövedzve tére vissza hazájába; úgy a bibliában 
m i n t az ős keresztyén egyházi irodalomban, még a kevésbbó 
kimagasló egyházi atyák irataiban is r i t ka készültsógű tudós volt . 

N E V E Z N E C , A' P R O P H E T A C E S 
j t P O ' S T O C O C I l t A S Í A B O t , A R - £ O J . 

D^roknacOngcncS^hiifoftomiiif.ThcO; 
philaéhis,S Ambrus,? Hieronymus, 

' Agofton.esamaíWiibólczDo-
fíoroc magiarazafloe f érint 

j Connt, f4» 
MilfAr rnvlv OvTAtZr rmnr l s i i er M líoZfculetec PfMmnfe. 



Egy még ma is meglevő okmányt 1561-ben így írt alá: Melius 
Somogyi Péter, pap, püspök, zsidó, görög, német, török és arabs 
nyelvekben jártas. A munkában fáradhatlan volt , a küzdelemre 
mindenkor készen állott, s volt is benne része bőven. Küzdött a 
templomi szószéken, küzdött a magyar és erdélyi részeken tar to t t 
vallási vitákon ós zsinatokon, küzdött a sajtó fegyvereivel. Egész 
élete munka ós küzdelem vo l t ; küzdött mindazok ellen, a k i k nem 
voltak szerinte igazi jó kálvinisták, tehát úgy a római katholikusok, 
min t s talán még inkább a lutheránusok és unitáriusok ellen. E kor 
hittudósainak a fegyverei általában durvák, Ízléstelenek voltak, a 
Meliuséi épen nem képeztek e tekintetben kivételt. 

Melius — m i n t mondók — folytat ta Kálmáncsehi munkáját 
több kálvini irányú lelkésztársával együtt, de a nélkül, hogy le t t 
volna egy közösen elfogadott alapjuk míg nem a váradi ós debre
ceni — de általunk közelebbről nem ismert — vallási összejöve
teleken a fennforgott h i t tani vitakérdéseket e vidék hittudósai 
meghányván-vetvén, létrejött az első hazai református hitvallás 
— a Confessio Debrecinensis — 1562-ben. Ez az 1567-ben tar to t t 
nevezetes debreceni zsinatig közös lobogóját képezte mindazoknak, 
ak ik Debrecen ós Várad vidéken a javított vallás hívei voltak, sőt 
kétségkívül jelentékeny hatással vol t e hitvallás a kálvinizmusnak 
a Királyhágón túl lakó magyarok között való meggyökereztetésére is. 

E nagyterjedelmű, nyomtatásban több min t 12 ívet betöltő 
hitvallás nem egy ember műve; az oroszlánrósz belőle kétségkívül 
Meliusó. De vannak benne részek Szegedi Gergely debreceni, 
Czeglédi György n.-váradi lelkészektől s talán Karolt Péter kolozs
vári tanító- majd bihar i esperes-, később szuperintendenstől is, k i k 
ez időben már Kálvin buzgó harcosaiként voltak ismeretesek. 
Éppen ezért tudományos rendszert e munkában hasztalan keresünk, 
»hanem tartalma, min t a naponként felmerült szükségekhez képest 
többek által hamarjában összerakott mozaik van minden szorosabb 
összefüggés nélkül ö s s z e á l l í t v a A benne foglalt h i t t an i tótelek, 
úgy különösen az úrvacsorára és a feltótlen eleveelrendelósre vonat
kozók határozottan kálviniak. A z erkölcstani szabályok, az isten
tiszteletre s lelkészi szolgálatra, ruházatra vonatkozó intézkedések 
magukon visel ik a szigorú puritánság bélyegét. Vannak e hi t 
vallásban oly cikkelyek is, melyek nem annyira vallási, m in t inkább 
több, az időben felmerült természettani, csillagászati kérdések vagy 

1 E hitvallást egész terjedelmében, magyarra fordítva közli Kiss Áron 
» A magyar Zsinatok* 73—286. 1. Ribininek a hitvallásra tet t szigorú bírálatát 
1. Memorabilia . . 163. 1. 



p. o. a lidércről, boszorkányokról, az ördöggel való szövetségről 
elterjedt babonás nézetek vitatásával foglalkoznak. 

Kálmáncsehi ós Melius — min t említők — kálvinista refor
mátori működésüket az erdélyi részekre is kiterjesztették. I t t azon
ban jóval erősebb akadályra találtak, szívósan ragaszkodván a refor
máció hívei, s különösen a pol i t ika i tekintetben is egységes testü
letet képezett szászok, valamint a városok német ajkú polgárai a 
németországi testvéreiktől behozott s az erdélyi részeken már többó-
kevésbbé diadalra ju t t a to t t ágához a reformációnak. De miután 
Petrovics, majd hova-tovább több hatalmas erdélyi főúr a Kálvin-
féle reformáció híveivó s támogatóivá lettek, talán azért is, mert 
azt a magyarság hevesebb véralkatának, de talán még inkább azért, 
mert azt a határozottan Bécs-ellenes, vagy mondjuk, németellenes 
politikának, va lamint a magyar nemzet ősi, szabad alkotmányának 
megfelelőbbnek találták, néhány évi makacs küzdelem után.a magyar
ajkú protestánsok legnagyobb része Kálvin zászlaja alá csoportosult, 
a Kálmáncsehi által először úgynevezett »magyar vallass hívóvó lett . 

Erdélyben a két protestáns fél között a küzdelem 1556-ban 
kezdődött meg, amidőn Petrovics visszatérvén Izabellával együtt 
Erdélybe, Kolozsvár azon főtemplomának oltárát, mely előtt a német 
tábornokok egykor elvették Izabella koronáját, átalakíttatta, a temp
lomból a képeket egyéb katholikus jelvényekkel együtt eltávolít
ta t ta ; még inkább, midőn az ő buzdítására Kálmáncsehi Kolozs
várra bejött s az úrvacsoráról Kálvin értelmében kezdett tanítani. 
Kolozsvár tanul t , buzgó lutheránus lelkésze s tanítója Dávid Ferenc 
ós Heltai Gáspár önként értetőleg nem szívesen tűrték az ő aklukba 
idegen pásztor betolakodását s előbb nyilvános vitára hívták fel 
Kálmáncsehit, majd midőn ez, hiveinek csekély számára való hivat
kozással, a vitát nem fogadta el, írásban fejezték k i tiltakozásukat a 
Kálvin-féle úrvacsorai tan ellen, 1 s készeknek nyilatkoztak Petro
vics előtt is arra, hogy tanaik helyességót nyilvános vitatkozásban 
fogják bebizonyítani. Ugyanez időtájt a szebeni és más szász papok 
is kikel tek és írtak a Kálmáncsehi által hirdetett tanok ellen. 1 

A nyilvános v i t a akkor nem jött létre, de az Izabella által ez év 
novemberére Kolozsvárra összehívott országgyűlés, az i l y módon 
keletkezett vallási meghasonlásokra, de meg a katholikus egyház
javak sorsára való tekintetből is kénytelen vol t a vallásügygyei fog-

1 Responsum Ministrorum eccl. Colosvariensis ad scripta varia Mar t in i 
a Kalmancha i n causa coenae Domini edita. 

8 Hebler: Elleboron ad repurganda Phanaticorum . . . Capita, qui primum 
i n Transsylvania Calvinismi semina spergere coeperunt authore M . Kálmán
csehi . . . 



lalkozni. És bár János Zsigmond nevelője, a lengyel származású s 
tudományos műveltségű Novicampiánus Alber t erősen katholikus 
szellemű értekezést terjesztett az országgyűlés elé a keresztyén h i t 
ben való tévelygésekről, az eredmény az lett, hogy a királyné a 
rendek kérésére belenyugodott abba, hogy k i - k i azon felekezethez 
tartozzék, melyet jónak tar t . 1 

Ez az intézkedés Luther igaz híveit nem nyugtathatta meg, azért 
másfél hónappal későbben (1557 január 13) a szász papság Nagy
szebenben zsinattá gyűlt össze, hol újból kifejezték az ágostai h i t 
valláshoz való hű ragaszkodásukat. Kárhoztató ítéletet hoztak a 
szakramentáriusok ellen s egyszersmind a szász lutheránusok egyik 
legerősebb fegyverzetű bajnokát, Hehler Mátyást szuperintendenssé 
választották. De az ez év nyarán Tordára hirdetett országgyűlés 
ismét az előbbi országgyűlés szellemében határozott, kimondván, 
hogy »mindenki azt a hi te t követheti, amelyet akar, régi vagy új 
szertartásokkal, csak az új h i t követői (novae religionis sectatores) 
ne bántalmazzák a régi h i t követoit«. Másrészt azonban az ország
gyűlés is belátván a szenvedélyes vallási vitáknak s a haza polgárai 
között a viták okozta erős meghasonlásnak a különben is sok baj 
környezte országra nézve káros hatását, a versengő felek kibékíté
sére azt a jámbor s a hitviták több min t ezer éves történetében 
való járatlanságról tanúskodó utasítást adta, hogy az egyházi sze
mélyek és más kiváló férfiak, k i k a vallási tanok tisztasága iránt 
érdeklődnek, jöjjenek össze zsinattá s ot t az ész és bibl ia fegy
vereivel harcoljanak meg egymással, feltüntetvén az igazi keresz
tyénség alapelveit s Isten vezetése alatt szüntessék meg a vallás-
bel i különbségeket. 

A megrendelt zsinat össze is ült az országgyűlés eloszlása 
után három nappal későbben, ugyancsak Tordán. A lutheránusok 
részéről megjelent három szuperintendens és 20 pap, köztük Heltai , 
Derecskéi, Alesius; de a kálvini irány vezérbajnoka, Kálmáncsehi, 
bár útra kel t Debrecenből, de betegeskedése miat t nem jelenhetett 
meg. Szegedi Lajos pedig, k i helyettese lett volna, látva az erős 
többséget, meg se kísérletté a szellemi harcot. így azután a zsinat 
kimondta a kárhoztatást a szakramentáriusokra min t eretnekekre, 
másrészt az úrvacsora tanára vonatkozó hitvallást teljesen Luther 
szellemében szerkesztette, Kolozsvárott kinyomatta s véleményezés 
végett Melanchtonnak ós a wittenbergi egyetemnek is megküldötte. 
Még az év szeptemberében Kolozsvárt újabb h i tv i t a fo ly t az evan
gélikus ós szakramentárius papok között, de a nagy többség nózete-

1 Szilágyi S.: Erd. Országgyül. Emlékek. I I . , 10. 1. 



ként i t t is azt nyilatkoztatták k i , hogy a hívek az úrvacsorában 
Krisztusnak valóságos testét és vérét veszik. 

E viták után pár hónappal késó'bben Kálmáncsehi valószínűleg 
kidőlvén az élők sorából, kidőlvén a kálvini iránynak a királyné köré
ben hathatós pártfogója, Petrovics is ; a lu ther i irány híveinek befo
lyása jelentékenyen növekedett. Ennek következtében, bár Melanch
tonnak a hozzá küldött hitvallásra adott véleményezése lehető békítő 
hangú v o l t 1 az 1558 tavaszán tar to t t tordai országgyűlés elé a 
lutheránus rendek nagy többsége e nyilatkozatot terjesztette: »Mint
hogy ő Felsége már megengedó, hogy szabad legyen akár a pápista, 
akár a lutheránus vallást követni, erre most is megadja az enge
délyt; de a szakramentáriusok felekezete eltiltatik.« E törvény 
végrehajtásáról azonban már ekkor szó sem lehetett. 

A szászok között nem is támadt a lu ther in kívül új felekezet; 
a szász püspökök, lelkészek, tanítók megmaradtak szilárdul az ágostai 
hitvallás mellett. De a magyarok ós székelyek lelkében egyre nagyobb 
hódítást te t t a helvét reformáció, melynek Meliusban hatalmas szó
szólója akadt, s melynek a váradi értekezlet óta az erdélyi lutherá
nusok két tudós bajnoka, Dávid F. és Heltai is híveivó, apostolaivá 
lettek, sőt amelyhez a fejedelmi udvarban is hovatovább többen 
csatlakoztak, pár év multával maga a fejedelem, János Zsigmond is. 

A kálvini iránynak a Luther-pártiak rovására történt ez erő
södése önként órtetődőleg fokozta ez utóbbiak tevékenységét, az 
eddigelé elfoglalt tér megtarthatása érdekében való erőfeszítését. 
Másrészt a fejedelemnek s az ország kormányzó férfiainak felet
tébb érdekükben let t volna a honfiakat két ellenséges táborrá 
szótszakító vallási versengésnek megszüntetése. Ezért, részben a 
királyné rendeletére, 1559-ben Medgyesen, Kolozsváron, majd ismét 
Medgyesen vallási gyűléseket, zsinatokat tartot tak, ós bár Dávid 
előbb a jó békesség kedvéért hajlandónak mutatkozott, de csak 
az úrvacsorai tan módosítása mellett, az ágostai hitvallás meg
tartására, a felek közeledés helyett messzebb távoztak egymástól. 
Dávid 15 pontban, Hehler 14 pontban foglalta össze hitvallását. Az 
1560-diki tordai országgyűlés intézkedése folytán 1561-ben egy újabb 
s nagyobbszabású h i tv i t a tar tatot t Medgyesen, melyre a nemesek 
közül is egy bizottság küldetett k i ; de az óhajtott egyezség sem e 
hitvitán, sem a németországi protestáns egyetemeknek az e zsinat-

1 A vallás dolgában — mondja Melanchton — meg kel l különböztetni 
a lényegest a lényegtelentől s ez utóbbi tekintetben (a képeket s efféléket 
értve) a gyengéknek egyben-másban engedni is lehet. Az úrvacsorát illetőleg 
uta l t az ágostai hitvallásra, de kijelentette, hogy nem akar ezáltal még 
nagyobb civódást előidézni. 



ból eléjük terjesztett b i t vallásokra adott s a lutheránusok által 
örömmel fogadott véleményezése folytán nem jöhetett létre; sőt 
minden kétséget kizárólag nyilvánvalóvá lett, hogy annak létre
jövetele nem is remélhető. Ezért az 1563-dik évi tordai ós az 1564 
elején tar to t t segesvári országgyűlések egyfelől a lutheránusok ós 
kálvinisták, másrészt a székely protestánsok ós katholikusok között 
fennforgott viszálykodásokra vonatkozólag kimondották, hogy a 
régibb törvények szerint mindenik felekezet szabadon gyakorolhatja 
a maga vallását és szabadon választhatja papját, egyik felekezet a 
másik irányában erőszakot, méltatlanságot ne kövessen el. A két 
protestáns felekezetnek ezután formailag is különválása a fejedelem 
intézkedése folytán létrejött s a fejedelem által kiküldött Blandrata 
elnöklete alatt t a r to t t nagyenyedi zsinaton törtónt meg 1564-ben, 
ahol a küzdő felek az úrvacsorai tan felett még egyszer összemérték 
kardjaikat, de siker nélkül s hol külön egyházakká szervezkedtek; 
a szász lutheránusok püspökéül megmaradt Hehler, a magyarajkú, 
aránylag csekély számú lutheránusok megválasztották püspökül 
Alesius Madarász Dienest, a kálvinisták Dávid Ferencet, mely 
különválásra azután az ez évi tordai országgyűlés reáütötte a 
pecsétet, amennyiben »a két fél lelkiismeretének megnyugtatása s 
a honlakók nyugalma tekintetéből elrendelte, hogy ezentúl mind 
a két félnek, akár a kolozsvári, akár a szebeni egyházaknak szabad 
legyen azt a vallást ós tant követni.1 

Ezzel a németországi és helvét reformáció hívei között való 
erősebb tusakodások véget értek. A római katholikusok önként 
értetőleg meghagyattak ezentúl is vallásuk szabad gyakorlatában, 
de erejük sokkal inkább meggyengült, hogysem a protestantizmust — 
egyelőre legalább — veszélyeztethették volna. Sőt már az 1557-ben 
ta r to t t tordai országgyűlésnek a vallásügyben alkotot t törvény-
cikkelyébe a római egyház védelmezése céljából igtatták be e sza
vakat : »csak hogy az új h i t követői ne bántalmazzák a régi h i t 
követőit.« Hiszen Bornemisza távozása után a katholikus püspöki 
szók üresen maradt, a fejedelem, a főurak legnagyobb része, a városi 
polgárság egyetemesen a javított valláshoz csatlakozott s ezenkívül 
a római egyháznak egyik legfőbb óleterót a most említett ország
gyűlések a zárdai és egyházi javak világiasítása iránt hozott törvény
cikkelyekkel elmetszették. 

A z egyházi javak világiasításának a kérdése voltakép már 
1542-ben, midőn Izabella először Erdélybe ment, felmerült s jórészt 

1 Szilágyi S.: Erd. országgyül. I I . 231. 1., és Kiss Áron : Magyar reform, 
zsinatok 412—435. 1. 



már akkor el is döntetett; csakhogy Ferdinánd uralmának idején 
a katholikus papság k iv i t t e , hogy az egyházi javak ismét a régi 
tulajdonosoknak visszaadattak. Mihe ly t azonban Erdély Ferdinánd 
kezei közül kis iklot t , a rendek lefoglalták újból az egyházi javakat 
s az 1556-diki kolozsvári gyűlésből a világiasítást kimondó törvény
cikkelyt terjesztettek Izabella elé. Ez ekkor még határozottan idegen
kedett e cikkely megerősítésétől; sőt az 1557-diki fehérvári ország
gyűlésen is, midőn a rendek azon kérést terjesztették eléje, hogy a 
barátok kiűzése folytán megüresedett néhány kolostort iskolákká 
alakítsa át, amelyekben az ifjúság, tudós ós nyelvekben jártas férfiak 
által oktattatnának az összes tudományokban, csak a kolozsvári és 
marosvásárhelyi kolostorok átalakításába egyezett bele. Egyre nyo
masztóbbá válván azonban a kincstár helyzete, az 1558-diki kolozs
vári gyűlés, egyetértőleg a királynéval, kimondotta az egyházi javak 
világiasítását, de mégis, a régi kiváltságaikra hivatkozó szászok 
felszólalása folytán, azon korlátozással, hogy a papi tizednek néhol — 
főként a szászok földjén — 3/4-rósze, másutt 1/4-rósze meghagyatott 
az illető egyházak lelkészeinek jövedelmeikópen s ez így is maradt 
egészen 1848-ig. 

Eközben a felső megyékben s a Tisza jobbpartján lakó magyar
ajkú protestánsok között is a német reformációval szemben jelen
tékeny hódítást te t t a kálvini irány, szabad működési tér nyilván e 
részeken is Izabella és I I . János király visszatérése után az evan
gélium prédikátorai előtt. Mindössze is Perényi Gábor, a lutheri 
reformáció mellett buzgólkodó főúr, igyekezett a reformáció ez 
újabb ágát hódításában feltartóztatni, de Kálvin lelkes apostolaival 
szemben ez is csekély sikerrel; mely apostolok közül különösebben 
kivált Thúri Pál, k i "Wittenbergből hazajővén, sajó-sz.-péteri (Borsod) 
lelkésszé s csakhamar Kálvinnak lelkes hívóvó le t t . 1 A mondott vidé
kek lelkészei, új h i t t an i álláspontjukat megjelölendŐk, zsinattá gyűltek 
össze Tarcalon 1562-ben I I . János tokaj i várkapitányának, Németi 
Ferencnek2 oltalma alatt, ahol a Béza Tódor által készített hi t 
vallást hitvallásukul elfogadták, azt, miután a következett évben a 
tordai zsinat is elfogadta, az 1563-dik évben, némi kihagyásokkal, 

1 Thur i írta Kálvin Inst i tu t io i ra azt az ismeretes pár-verset: Praeter 
Apostolicas post Christi Tempora Chartas Huic peperere l ibro saecula nulla 
parem, Balogh F . fordítása szerint: Kálvin könyvénél az idő nem szüle jele
sebbet ; Krisztus után jelesebb, csak az apostoloké. 

8 Németi buzgó kálvinista és tudománykedvelő nemes úr v o l t ; ő fordí
tatta le Verbőczi törvénykönyvét, kinyomatását elősegítette, Melius 1562-ben 
megjelent kátéját neki ajánlotta; ő maga is írt egy éneket, a 162. dicséretet. 
Elesett Tokaj védelmében, 1565. 



kinyomatták, mely azután e módosított alakjában »tarcal-tordai 
hitvallás« címen vo l t hosszabb idó'n át ismeretes.1 Ugyancsak e 
zsinaton elhatározták az ostya helyett a kovászos kenyér haszná
latát, továbbá bevették az iskolák számára Kálvinnak 1541-ben 
francia, 1545-ben l a t i n nyelven is kiadott kátéját. 

Perényi Gábor azonban, a hatalmas főúr, k i Zemplén vidékén 
buzgó védelmezője vo l t a német reformációnak, ós pedig nemcsak 
a római, de a helvét iránnyal is szemben, zokon vette a tarcali 
zsinat végzéseit. A birtokaiban szolgált lelkészeket maga elé hivatta 
Sátoralja-Ujhelybe, erősen megfeddette őket, hogy az ő parancsa s 
engedelme nélkül a zsinatban resztvettek s az ágostai hitvallást 
elvetni merészelték; másfelöl szigorúan meghagyta, hogy akik az ő 
jószágain lelkipásztori tisztet akarnak viselni, tartsák magukat az 
ágostai hitvalláshoz, az úrvacsorát ezentúl is ostyával szolgáltassák 
k i s az eleveelrendelós szövevényes tanát egyházi beszédeikben ne 
bolygassák. A megjelent s kétségkívül erősen feszélyezett helyzetbe 
került lelkészek szószólója Thúri Pál, a hitvallást illetőleg azzal 
védekezett, hogy ők az ágostai hitvallást nem vetették el, hanem 
a Beza hitvallását úgy fogadták el, mint éppen az ágostainak bővebb 
és kimerítőbb értelmezését; hogy az úrvacsoránál m i l y kenyeret 
használjanak ós hogy az eleveelrendelós tanáról hallgassanak-ó vagy 
ne, ezek oly kérdések, melyek eldöntésénél inkább Istennek min t 
sem az embereknek szavára kell hallgatniuk. Hogy különben eljá
rásuk — folytat ta Thúri — vakmerő szemtelenségnek ne láttassák, 
készek ez ügyben a lipcsei és wittenbergi hittudósokat bíráikul 
felhívni. 

Ez ajánlat tetszett Perényinek s pár hittudóst kiküldött a 
mondott hittudósokhoz, mely intézkedés által a zaklatott lelkészek 
némi időt nyertek. De egyebet nem is ; mert a felkórt szász h i t 
tudósok határozottan ellene nyilatkoztak annak, hogy az ágostai 
és a Bóza-fóle hitvallások között összhang volna. Perényi és Rada-
schin Mátyás, Terebes buzgó lelkipásztora megmaradtak továbbra 
is híven az ágostai hitvallás mellett, de e vidék magyar ajkú lelké
szei, a hatalmas főúr ellenzése dacára is ragaszkodtak a Tarcalon 
befogadott hitvalláshoz s ennélfogva a két protestáns egyháznak 
egymástól határozottan különválása e vidéken is bekövetkezett. 

A kálvinista lelkészek az 1568-ban t a r to t t gönci zsinaton újabb 
bizonyítványt állítottak k i a genfi reformációhoz való ragaszko
dásuk felől. 

1 Ebből a magyar szöveget egész terjedelmében közli Kiss Áron 
295-410 1. 



A felső Tiszavidéknek ós a Mátraaljának. Ferdinánd jogara alá 
tartozó részeiben lakó lutheránusok között is lengedezett már kisebb-
nagyobb mértékben a hatvanas évek kezdetén, Kálvin szelleme. 
Hogy e részeken k i k voltak annak apostolai, — az egy Huszár Grált, 
akkor kassai magyar prédikátort kivéve — névszerint nem ismerjük. 
Ismerjük azonban, és pedig saját irataiból, a mindkét ágú reformá
ciónak e vidékeken türelmetlen üldözőjót, az 1557-ben Ferdinánd 
által egri püspökké kinevezett Verancsics Antalt, ak i 1560-tól kezdve 
Ferdinándnak, majd egyszersmind Miksa cseh királynak is újabb és 
újabb vád- s rágalomteljes jelentéseket tesz az Egerben és vidékén 
lakozó nagyszámú lutheránusok felől s kéri magát azok kiirtására 
minél szigorúbban hangzó királyi rendeletekkel utasíttatni. Csak
hogy kemény nyakú nemzetséggel akasztotta össze a tengelyt. 
»Csodalatos e veszett emberek makacssága, — írja egyik prépost
nak — mert semmi érv, semmi igazság, még ha újjal mutat juk is 
azt nekik, nem mozdítja el őket tévelygő hitüktől, sőt annál rosszab
bak és erősebbek lesznek. Négy a házamnál van fogságban, egyik 
prédikátor, a többi közrendű. Konok mind ós Faraónál is megátal-
kodottabb. Kívül kettőt ostromlók, kiket , ha le nem győzhetek, 
kiviszem, hogy amennyire lehet, egész megyém tiszta legyen az 
efóle szemináriumoktól.« Eajta is vo l t a buzgó püspök. Az 1560-dik 
év végén Kassa nagytudományú lelkészét, Huszár Gált az ot tani 
parancsnok által elfogatta s Egerbe v i t e t n i rendelte; de Kassa pro
testáns népe értesülvén papjának t i tokban elfogatásáról, azt kiszaba
dította, k i azután álruhában Debrecenbe menekült. 

A z egri protestánsok közel két évig tartó zaklatása után 
Verancsicsnak, meggyőződvén ennek a reformáció hívei kiirtására 
irányuló s egyre erősbödő zélusa felől, ünnepélyesen esküt te t tek 
arra, hogy hitük és vallásuk mellett minden körülmények között 
híven megmaradnak. Ekkor a püspök ez esküt pol i t ika i összeesküvés 
színében tüntette fel Ferdinánd előtt, k i azután Thurzó Ferencet 
és Dersfy Istvánt küldötte k i királyi biztosokúi Egerbe, k i k a püspök 
vádjának alaptalansága felől csakhamar meggyőződtek, arra azonban 
ők sem tudták semmiféle fenyegetésekkel reábirni az egri és eger
völgyi protestánsokat, hogy hitüket elhagyják, vagy legalább hogy 
prédikátorukat elbocsássak. Ismételten kinyilatkoztatták Thurzó előtt, 
hogy egyakarattal te t t esküjüktől el nem állanak s ha prédikáto
r u k k a l együtt ólniök meg nem engedtetik, rögtön készek mind
nyájan minden károsodásukra való tekintet nélkül eltávozni. Igen, 
de ekkor Eger őrség nélkül maradt volna, ezért a biztosok kény
telenek vol tak szelídebb húrokat pengetni, az egervölgyi hívei pedig 
a javított vallásnak, hogy magukat az eretnekség vádja ellenében 



Ferdinánd ós Miksa előtt igazolják, szellemi fegyverekórt a János 
Zsigmond uralma alatt szabadabb vallásgyakorlatot élvezett b i t -
rokonaikhoz, első sorban Debrecen híres papjához, Meliushoz for
dultak, k i a már ekkor készen vo l t debreceni hitvallást adta át 
nekik, k i k azután ezt mint hitüket szabályozó iratot elfogadták, 
külön címlappal ellátva kinyomatták s mindkét fejedelemnek meg-
küldötték.1 Mely hitvallással egyszersmind tanúságot tettek afelől 
is, hogy ez időtől fogva a kálvini reformáció hívei közé sorakoztak. 

Szorosabb értelemben vett szervezetük azonban a Királyhágón 
innen levő' kálvinistáknak mindekkorig nem volt , sőt azon h i t t an i 
alapot is, melyet a tarcali, váradi, debreceni (1562) zsinatokon elfog
laltak, a hatvanas évek elejétől kezdve az eddigi ellenfeleken kívül 
egy újabb ellenfél — az alább említendő unitárius felekezet — 
megingatni igyekezett; azért Melius 1567 február 24-dik napjára 
Debrecenbe újabb zsinatot hirdetett, melyen a tiszántúli és tiszán
inneni részekből megjelentek 17 esperessóg2 széniorai ós több-keve
sebb lelkészei s melyen a megjelentek elfogadták a Bull inger által 
1566-ban készített II. helvét hitvallást, melytől később Kálvinnak 
Magyarországon levő összes hívei m i n t őket egyesítő köz-lobogójuktól 
hivatalos elneveztetésüket nyerték; készítettek egy bővebb s egy rövi
debb hitvallást s egyszersmind megbízták Meliust egyházi törvé
nyek készítésére, k i el is készítette ós kinyomatta még az óv szep
tember elejére azon 74 pontból álló CiJcJcelyeJcet,3 melyek »az Isten 
igéjéből ós a természet törvényéből alkottat tak az egyházi szerkezet 
fenntartására és a minden rendben szükséges keresztyéni élet képe-

1 A debreceni hitvallásnak az egervölgyiek számára nyomatott példá
nyai előtt levő címlapon magyar fordításban ez áll: »Közönseges hitvallás 
(Confessio catholica), melyet a h i t főágazatairól a szentséges és katholikus 
római Császárnak Ferdinándnak és az ö császári Felsége fiának, Miksa urok 
királyuknak — az ő királyi sz. Felsége egész Eger völgyében létező összes 
lovas és gyalog hadai, valamint nemesei és lakosai, k ik magokat az isteni 
szövetség megőrzésére esküvel kötelezték, és a Krisztuson és Szentíráson alapí
tot t h i t - és vallásért mindvégig harcolnak, az 1562. esztendőben benyújtottak.* 
L . bővebben Kiss Áron id . m. 59. s köv. lapokon. 

8 Megjelentek: a váradi, érmelléki, máramarosi, makói, debreceni{ szath-
mári, beregi, szilágyi, nyíri, böszörményi, n.-bányai, ugocsai, túri, károlyi, 
zempléni, újvári, borsodi esperesek. 

8 E cikkelyeket Gönczi Kovács (Fabritius) György debreceni esperes 
1591-hen újra kinyomatta s egyszersmind azokból az alkalommal egy kivonatos 
egyházi törvénykönyvet is szerkesztett és adott k i . Ez időtől fogva a közélet
ben az eredeti cikkelyek »Articuli majores« »Méliusz-féle kánonok*, vagy 
»Magyar egyházak cikkelyei* néven neveztettek, a kivonatos törvénykönyv 
pedig »Articuli minores« néven ismeretesek. 



zésére«, mely cikkelyeket mindazon egyházi szolgák aláírván, k i k 
az azon év elején tartott zsinaton résztvettek, érvényre emelkedtek 
azok mind a 17 egyházmegyében, s azok e megyéket — a Tiszán 
innen fekvő zempléni, ungi ós borsodi megyék kivételével — egy
máshoz fűzték, vagyis létrehozták a tiszántúli kerületet. 

A Tiszán innen, a Bodrog, Sajó s Bírna vidékén vol t magyar
ajkú protestánsok — mint láttuk — a tarcali , gönci s debreceni 
zsinatokon, hasonlóképen a genfi, majd a I I . helvét hitvallás hívei
kónt nyilvánították magukat. Ezek azonban talán egyéb okból is, 
de főként a római katholikus papuralomra emlékeztető püspöki névtől 
és kormányzattól való nagy idegenkedésük miat t egyházkerületté 
nem alakultak, püspököt nem választottak, hanem négy, úgymint: 
abauj-torna-sárosi, borsod-gömör-kishonti, ung i és zempléni egyház
megyékké alakulva, szeniori vagy esperesi kormányzat alatt állottak 
egészen a Károly-féle rendelet megjelenéséig (1734). Mindenik esperes 
saját megyéjében püspöki jogot ós hatalmat gyakorolt, azért néha 
szuperintendensi címmel is éltek; zsinatokat hívtak össze, az egyház
látogatás és lelkész-avatás tisztét gyakorolták, házassági ügyekben 
Ítéltek, egyházfegyelmet gyakoroltak, az egyházat a polgári ható
ságok irányában képviselték, de mindent a megyei lelkósztársakkal 
egyetértőleg tettek. E megyék az 1635. évi bodrog-keresztúri köz
zsinatjukon, még inkább a püspök választást meghagyó szathmár-
németi zsinat (1646) határozata és I . Rákóczy Györgynek ugyanezt 
sürgető rendelete után tar tot t sárospataki közzsinaton egymással 
szorosabb egyezségre — unióra — léptek. Ez unió folytán a négy 
esperes közül szavazással elnök vagy közös felügyelő — communis 
inspector — választatott, az egyházat egyetemesen érdeklő, p. o. 
h i te lv i , szertartási és iskola-ügyekben közzsinatot tar to t tak; ha 
valamelyik esperes meghalt, ennek helyettese értesítette a testvér-
megyék espereseit, akik követtársaikkal és az illető megye lelké
szeivel együtt a zsinaton megjelenvén, együtt szavaztak ós a meg
választott esperest a társesperesek felavatták. 

Az egyház kormányzásában ós az egyház fegyelem gyakorlásá
ban szabályozók voltak, részint a Károli Gáspár esperes elnöklete 
alatt ta r to t t gönci zsinatban (1566) hozott kánonok, részint azon, 
valószínűleg a X V I . század második felében hozott s 55 pontból 
álló »Cikkelyek, amelyek szerint igazgattatik az Egyház Magyar
ország felsőbb reszeiben«, s ezeken kívül egyik egyházmegyében 
még a 38 pontból álló »Borsod-gömör-kishonti cikkek. 1 

Fentebb említettük, hogy a X V I . század közepén a Duna-

' L . Kiss Áron id . m. 706—732. 1. 



mellékén működött lelkipásztorok is, a budai basa is Debrecenhez 
fordultak igehirdetőkért s ilyeneket valószínűleg nyertek is. Már 
csak ez adat is eléggé tanúsítja az említett két vidék között meg
vol t szellemi érintkezést és így azt is, hogy midőn Debrecenben s 
vidékén Dévai, Kálmáncsehi, Melius a helvét reformáció tanítói
kónt léptek fel, tanításuk elhallatszott a Duna-Tisza közére, Pest 
vidékére, sőt Tolnába, Baranyába is. De eljutott a kálvini reformáció 
e vidékekre több más úton-módon is, többek közt a külföldi egye
temekről időnként visszatért if jak avagy a külföldi tudósokkal 
folyta to t t levelezések útján is. A kétséget kizáró nyomok azonban 
hiányoznak i t t is. Ha Verancsics 1560—1561-iki panaszleveleiben 
egervölgyi híveit a reformációnak folyvást lutheránusoknak nevezi; 
holot t azok 1562-ben már a debreceni hitvallást nyilvánítják hitük 
szabályozójának; ha Thúri Pál a tarcali zsinaton (1562) bevett 
Bóza-féle hitvallást Perényi Gábor előtt az ágostai hitvallás bővebb 
és kimerítőbb értelmezéseként igyekszik feltüntetni, akkor a dunai 
részeken is ne véljük a kálvini reformációt fegyverrel, paizzsal 
ellátott Minervaként előpattanni. Lassan ment i t t is a h i t t an i ós 
szertartási nézetek és szokások átalakulása, ós kivált a »lutheranus« 
elnevezés megmaradt még azután is jó ideig, hogy a lelkeket a 
kálvini irány hódította meg. í gy p. o. nemcsak hogy 1553-ban 
Józsar barát a tolnai lutheránusok ellen tesz panaszt a budai basánál, 
de még 1564-ben is Kecskeméten — a városi jkönyv szerint — a 
pápistáknak a Luther-keresztyénekkel van dolguk az öreg kőtemplom 
felől; 1565-ben Szegedi Kiss a lutheránusok kitűnő fórfiaként 
említtetik ; sőt Musztafa basa még 1577-ben is azt parancsolja a 
gyöngyösi bíráknak, hogy bókét hagyjanak a lutheréknek. Vagy p. o. 
Sztárai Baranyában működése alatt már a helvét reformátorokkal 
levelez, 1558-ban az erősen Kálvinhoz szító Pápa lelkésze le t t és 
mégis később a lutheránus Sopronba ajánlkozik magyar lelkészül. 

A hatvanas években azonban e részeken is határozottabb alakot 
nyert a vallásjavítás; az 1576-ban tar tot t hercegszollÖsi (Baranya-
megyében) zsinat pedig erősen együvé fűzte a Tolna-, Baranya-
megyékben és a Duna-Tisza közén alakult protestáns egyházakat. 

E zsinaton, mely Vörösmarti Illés hercegszőllősi lelkész s mind
két taranya szuperintendensének elnöklete alatt tartatott , az iskola
tanítókon kívül állítólag 40 lelkész vo l t jelen, kiknek nagy többsége 
valószínűleg a baranyai egyházkerületben szolgált, — e kerületekhez 
tartozván ekkor még Pozsega és Valkó vidéke is ; — de jelen
vol tak a budai, pesti, csepeli, sz. miklósi, ráckevei, duna-pataji, 
Tolnamegyóből: a dunaföldvári, bölcskei lelkészek is. A z i t t alkotott, 
vagy talán az elnöklő püspök által előterjesztett s a jelenvoltak 



által egyező akarattal aláírt kánonok főként gyakorlati irányúak, 
jelesen a püspök és seniorok egyházkormányzói hatáskörét, a lelké
szek és tanítók felavatási módját, hivatalos teendőit, azoknak és az 
egyháztagoknak valláserkölcsi életét, az egyházfegyelemnek k i k által 
s m i módon gyakorlását s a megtartandó ünnepnapokat szabályozzák. 
A kánonok l a t i n nyelven Írattak, de ugyanekkor, vagy valamivel 
későbben készült azoknak magyar fordítása is, helyesebben mondva 
az eredeti l a t i n szöveghez szorosan nem ragaszkodó, szabad átdol
gozása. Az sem példátlan eset e korban, hogy a zsinat végzéseit 
eredetileg több nyelven, eltérő alakban, sőt eltérő terjedelemben 
adták k i . A l a t i n szövegben 47, a magyar szövegben 46 kánon 
van. A kánonok több pontja részben vagy egészben egyezik az 
1555, 1556, 1567-ben ta r to t t második erdődi, gönci, debreceni 
zsinatok s a debreceni hitvallás némely pontjaival; de viszont a 
hercegszőllősi kánonok egy része átment az 1576. után készült 
református egyházi törvénykönyvekbe. Mindkét nyelven írt pél
dányt Skaricza Máté elküldte Huszár Dávid pápai lelkésznek ós 
nyomdatulajdonosnak, melyeket ez 1577-ben kinyomatot t ; a magyar 
szövegűt i l y címmel: » A z Alsó és Fölső Baronyaban való Eccelesiak-
nac articulusi, mellyec Hercheg szőlősön irattanáé Negyven Praedika-
toroc ielön voltában, melyeket mindyajon iová hattanac.1« 

E kánonok — mint említénk — főként az Egyház külóletóre 
vonatkoznak; a h i t tan i szövevényes kérdések fejtegetésével a l ig 
foglalkoznak; legfeljebb a 39. és 41-ik kánonokból olvasható k i a 
határozottan kálvini irány, az egyikben hivatkozás történvén a 
zürichi gyakorlatra, 2 az utóbbi kánonban pedig megtiltatván »a 
falevélhez hasonló ós metszett vas között sütött kenyérnek, az 
ú. n. ostyának« használata. Mely körülményből bízvást következtetjük, 
hogy az e részeken alakult kálvinista egyházak a közöttük és más
részt a lutheránusok és unitárusok között fenforgott h i t t an i eltéré
sekre nézve az 1576 előtt tar tot t , de közelebbről nem ismert zsinato
kon és hitvitákon foglaltak határozott állást.3 Mert hiszen azok az 

1 E kánonok 1577. évi első, pápai kiadásának lapról-lapra, sorról-sorra, sőt 
betüröl-betüre hü mása megjelent Mokos Gyula gondos vezetése mellett, s az 
ö ismertető, összehasonlító jegyzetei s több más később kelt egyházi törvények, 
agendák közlése mellett a > Protestáns irodalmi társasági kiadásában 1903-ban 
i l y cím alatt : A hercegszőllősi kánonok. Más kánonokkal egybeveté, egyesíté 
Mokos Gyula. Bp. 1901. 

2 I t a et Tigur inam Ecclesiam facere legimus. 
3 Némely homályos adatok szerint zsinatok vol tak: Laskón. Tolnán; 

Skariczának Tukonai Miklóshoz írt levele szerint Valpón és Vukováron ; említés 
tétetik Harsányban és Pesten tar tot t hitvitákról (az unitáriusokkal) L . Mokos 
59. lap. 

Z s i l i n s z k y : A p r o t . egyház története. 7 



igehirdetők, akik Debrecenből h ivat tak és jöttek a Duna és Dráva 
mellékére 1561 után, a kálvini reformáció apostolai vo l t ak ; ennek 
apostola vo l t Szegedi K . István is, legalább már akkor, mikor a 
török fogságból Melius ós lelkésztársa áldozatkészségével kiszaba
du l t ; és azon 9 óv alatt, melyet kiszabadulta után Ráckevén töltött 
min t püspök, kétségkívül sikerrel fáradozott a kálvini irány 
diadalra juttatásán. 

Azok közül, k i k a X Y I . század második felében a kálvinista 
reformációnak a dunai részeken megszilárdításán kiválóbb munkás
ságot fejtettek k i , 1 megemlítendő Bakonyi Albert, k i Cegléden előbb 
Szegedinek tanítványa, 1554-tó'l kezdve jó ideig a lelkészi ós tanítói 
hivatalban utóda, sőt a hag3romány szerint Szegedi kiszabadultáig az 
e vidéken levő egyházak első szuperintendense volt. De még inkább 
felemlítendő, ós pedig hiteles adatokra támaszkodva a X V I . század 
utolsó negyedéből Skaricza Máté, k i 1544-ben Ráckevóben született 
s ugyanott tanult , min t 19 éves ifjú Szegedi K . pártfogásával pesti 
rektorrá lett . Később a nagyhírű Károli Péter hallgatója volt 
Kolozsvárt, azután nyakába vette a világot; több-kevesebb időt 
töltött Páduában, Rómában, Genf-, Zürich-, Bázel-, Paris-, London
ban, "Wittenbergben. Hazájában visszatérvén (1572) a pár hét múlva 
elhalt Szegedi lelkipásztori székét foglalta el Ráckeviben; jelen vol t 
a hercegszőllősi zsinaton is s az i t t hozott kánonok — min t említettük 
— az ő gondozása folytán kerültek nyomda alá. Megírta s 1582-ben 
kiadta nagy elődének s mesterének Szegedinek életrajzát; írt több 
ihletet t lélekből fakadt vallásos éneket, melyeknek némelyikét a 
r. katholikusok is átvették és énekelték; ő írta a I I . János király 
kedves éneket, a »Jó Úr Isten tekints hozzank« kezdetűt, lefor
dította Luthernek »Eros várunk nekünk az Isten« kezdetű, örök 
szép himnuszát ; fordított Sz. Ágostonból s megírta versekben 
Ráckeve város történetét.2 

A dunai s baranyai részek kiválóbb lelkészei közül meg
említhetők még Eszéki István tolnai lelkész majd baranyai püspök, 
Kecskeméti Mező János tolnai tanító s poéta laureatus-nak, Decsi 
Gáspár tolnai lelkész s senior, Czeglédi János ráckevi, Tolnai Fabri-
czius Bálint3 tolnai majd baranyai, Laskói János laskói lelkészek, 

1 » A dunamelléki Egyházkerület területén született amaz egyének név
sorát,* — összesen 106-ét, akik 1523—1600-ban külföldi egyetemeken tanultak, 
közülök némelyiknek életrajzi adatait, az általuk írt művek címeit. Lásd 
Földvári : >Adalékok* 35—62. lapokon. 

2 1. Földvári : Adalékok 50. lap. 
3 Tolnai a héber nyelvet oly alaposan elsajátította, hogy a zsidók azt hitték 

s állították felőle, hogy nem magyar, hanem született zsidó. 1. Földvári 52. lap. 



Béllyei Biso Fábián előbb tolnai majd debreceni tanító, Herceg
szőllősi Gáspár tolnai, laskói, végül ráckevei lelkész, 1607. után 
dunamelléki püspök, k iknek ós kívülök még sok más buzgó pré
dikátornak, írónak és tanítónak az emlékét ha aránylag kevés és 
homályos emlék tar to t ta is fenn, de a reformációnak e vidékeken 
mélyre ereszkedett s megizmosodott gyökérszálai tanúságot szolgál
tatnak munkájuknak lelkiismeretesen történt végzése felől. 

A Habsburg-ház alatt. A Ferdinánd jogara alá tartozott ország
résznek csakis az erdélyi fejedelemségre és a török hódoltságra 
dűlő határszóleiben vert gyengébb avagy erősebb gyökeret a helvét 
reformáció, mint ezt láttuk a tarcali zsinat történeténél, az eger
völgyi vallástótel benyújtásánál ós Huszár Dávid pápai lelkész 
életrajzánál. Egyebütt ha akadtak is Kálvin nézetei felé hajló 
lelkészek, kálvinista gyülekezetek alakítására részint az 1548-ik 
évben hozott s több következett országgyűlésen megújított törvé
nyek, részint az egyre hatalmasabbá levő főpapok és a lu ther i 
reformációhoz melegen ragaszkodó főurak, a Perónyiek, Róvaiak 
miat t al ig gondolhattak. Sőt e részeken Ferdinánd uralkodásának 
utolsó éveiben a lu ther i reformáció híveire is, k i k pedig eddigelé 
az ágostai hitvallás paizsa s hatalmas főúri pártfogóik szárnyai alatt 
menedéket találtak, gonosz idők kezdettek bekövetkezni. 



V I . 

Templomok, lelkészek, kormányzók. 

M i n t az első keresztyének a zsidók gyülekezetéből, úgy az 
evangeliom befogadói a római katholikus egyház kebeléből mintegy 
esetleg, minden előleges terv nélkül válván k i : miként azok hajdan, 
úgy a reformáció hívei is kezdetben teljesen szervezetlen állapotban 
voltak. A külön gyülekezetekké való alakulás gyorsan ment, mert 
hisz erre ellenfeleik által is mintegy kényszeríttettek; de a gyüleke
zeteknek esperességekké, egyházkerületekké való szervezésére évtize
dek kellettek. 

Mihe ly t valamely helyen külön gyülekezetté alakultak a vallás
javítás hívei, istentiszteleti helyekről ós lelkészekről gondoskodtak. 
A z első években, miként az ős keresztyének is, összegyűltek vala
melyik hi t rokonuk házában, p. o. N.-Szebenben — min t fentebb 
láttuk — Hecht polgármesterében. De csakhamar rendes templomok
ban prédikálták a hitbajnokok az evangeliomot. Ott, ahol huszita
templomok voltak, megtartották ezeket protestáns imahelyekül, 
miután a husziták egyetemesen befogadták a reformációt. Valamint 
oly helyeken, hol az egész gyülekezet csatlakozott a reformációhoz, 
az eddigi katholikus templomban dicsérte a gyülekezet Istenét, 
eltávolítván a templomból a szobrokat, a képeket vagy legalább azok 
egy részét, az oltárt pedig felcserélvén az úr-asztalával. A h o l több 
katholikus templom volt , a lakosság pedig megoszlott a régi 
és az új irány között, ott — többnyire egyezkedés nyomán — 
egyik templom az egyik, másik a másik felekezet imahelyóvó lett, 
annyival is inkább, mert a katholikus papoknak ez időben felettébb 
csekély száma mia t t még így is számos katholikus templomba nem 
került pap. Az is megtörtént több helyen, hogy ahol csak egy templom 
volt, gyülekezet pedig kettő, — p. o. Kecskeméten, Szegeden, Karán
sebesen — a templomot felváltva használta a két felekezet: 1 később 

1 Az 1563. évi tordai országgyűlés a székely protestánsok és katholiku
sok ügyét rendezvén, a többek közt így intézkedik : midőn az egyik felekezet 
papja istentiszteletet tart , azt várja meg a másik s csak ha ez elvégezte 



vagy a polgárság önnön erejéből — néhol a régi templom birtoká
ban maradt gyülekezet által is segíttetve — vagy a jobbágyok földes
uraik anyagi támogatása mellett templomokat építettek. 

Lelkészeknek nagy hiányában vol tak eleinte az evangéliomi 
gyülekezetek. Kezdetben a lelkészi teendőket áttért katholikus 
lelkészek ós szerzetesek végezték; már vagy akként, hogy meg
maradtak eddigi gyülekezeteikben, vagy pedig apostoli buzgó
ságot érezvén magukban, nyakukba vették, Pál apostol példáját 
követve, az ország egyik-másik részét, s szerte járván, gyülekezete
ket alapítottak, ezeket időnként meglátogatták s ot t lelkipásztori 
teendőket végeztek. Később szaporodott a lelkészek száma oly 
módon, hogy a wittenbergi s más külföldi egyetemeken vol t if jak 
közül azok, akik a lelkészi pályára akartak lépni, hazatértük előtt fel
avattatták magukat lelkészekül; a X V I . század második felében pedig 
idehaza is az espereseket, majd a szuperintendenseket jogosítottaknak 
tekintette a protestáns egyház a lelkész-avatásra. De még így 
sem került minden Egyházba rendes lelkész, azért ha egy-egy népe
sebb vagy jobb díjazást nyújtó Egyházban megüresedett a lelkészi 
állás, erre valamely kisebb gyülekezet lelkésze hivatot t meg, ak i 
azt a meghívás után azonnal, tehát az év bármely részében elfog
lalhatta. E m i a t t rendetlenségek támadván s a papjuktól időközben 
megfosztatott gyülekezeteken hol egy, hol más sérelem esvén, a 
hercegszőllősi zsinat (1576) akként határozott, hogy a lelkészek 
csak újévkor hagyhatják el eddigi egyházukat. Ez intézkedés 
folytán jött szokásba, főként a kálvinista egyházban a papmarasztás, 
oly módon, hogy mindegyik gyülekezet újév körül megkérte lelké
szét a következő évre is a nála való maradásra; idővel azonban, 
mikor már a lelkészek száma megszaporodott, újév körűi jelen
tette k i lelkészének, hogy keressen magának más egyházat. E káros 
s a lelkészi állást lealázó szokást a X I X . század elején szüntette 
meg az ország kormánya. 

A Habsburg-házbeli királyok jogara alá tartozó, vagyis azon 
részeiben az országnak, melyekben a protestánsok a katholikus 
főpapok erőszakoskodásainak jobban k i vol tak téve, sokat zaklatta, 
idéztette, bebörtönöztette egynómelyik püspök és kivált az eszter
gomi érsek vagy annak helyettese a protestáns lelkészeket egészen 
az 1608-iki vallásügyi törvény meghozataláig amiatt, mert azokat, 
min t nem katholikus püspök által felszentelt áldozárokat, csakis 

prédikációját, akkor menjen bele a másik fél. Karánsebesen meg egyik 1564-ben 
hozott törvény szerint egyik napon a katholikusok, másikon a protestánsok 
használták a templomot. L . Szilágyi S.: Erd. orsz. Emlékek I I . 214. 218. 
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bitorlóiként tekintették a papi hivatalnak, akik nem jogosultak a 
prédikálásra, annál kevésbbó a szakramentumok kiszolgáltatására. 

A protestáns egyházak kormányzására nézve a X V I . század 
közepéig különböző szokások voltak az ország különböző részeiben. 
Néhol p. o. a protestáns főurak, min t Nádasdy, Perényi, Thurzó, 
Drágfy, Petrovics őrködtek a pártfogásuk mellett keletkezett protes
táns egyházak felett, másutt s kivált a szabad királyi városokban 

a polgári elöljáróság teljesítette 
a pártfogói és kormányzói tisz
tet ; ismét másutt a tekintélye
sebb reformátorok egy Dévai, 
Szegedi Kiss, Sztáray ha név
leg nem is, de tényleg egyszer
smind felügyelői, kormányzói 
is voltak az általuk alapított 
gyülekezeteknek. A szepességi 
24 város protestáns ós katho
likus papjai egy traktual is tes
tületet — fraternitást — ké
peztek egészen 1552-ig s a 
seniort vagy esperest felváltva 
hol az egyik, hol a másik felet-
kezethez tartozók közül válasz
tották. A bányavárosi protes
táns lelkészek felett a katho
likus esperesek s az estergomi 
érsek hosszabb időn keresztül 
felügyeleti jogot igényeltek s 
gyakoroltak. 

De már a X V I . század 
közepén túl a protestáns gyüle
kezetek külön protestáns egy

házmegyékké — vagy traktusokká — alakultak, ezek élére a megye
beli lelkészek, espereseket vagy seniorokat, archidiakonusokat maguk 
közül választottak. A század utolsó harmadában a Királyhágón túl 
mindkét felekezetű protestánsok, a Királyhágón innen a reformá
tusok az esperesek fölé már szuperintendenseket vagy püspököket is 
választottak, kiknek jogaik és kötelességeik közé tartozott a tiszta 
tudományra vagyis a lelkészek tanítására, s azok erkölcsi életére 
való felügyelés; az egyházkerületi gyűléseknek, az ez időben úgy
nevezett zsinatoknak összehívása, az azokban való elnökösködés, 
a papjelöltek megvizsgálása, felavatása, az egyházak látogatása s 
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a házassági perekben való intézkedés. A magyarországi evangélikusok 
közül a dunántúliak csak a század vége felé, a többiek pedig 1610 
és 1613-ban alakultak egyházkerületekké. 

A reformációnak édestestvére, hű szövetségese volt eleitől 
kezdve az isicola s a tudomány; de viszont a javított egyház is 
kiváló szolgálatot te t t ezeknek negyedfólszáz éven keresztül. » A z 
iskolák állítását Isten dicsőségére és az ország felvirágozására szük
ségesnek tartjuk«, — mondják az Erdélyi rendek az 1557-iki ország
gyűlésen ; ugyanezt mondja az egész magyar protestáns egyháznak 
negyedfélszáz éves története. A templom és iskola elválaszthatlan 
ikertesvórekkó lettek a protestáns egyházban. A r r a volt és van 
példa, hogy a gyülekezet tagjainak kevés száma avagy szegénysége 
miat t csak iskola van, templom nincs, de hogy templom legyen 
iskola nélkül, az a l ig fordul elő. A protestáns egyház legszegé
nyebb tagjai is elvitték áldozataikat az iskola oltárára, s már száza
dokkal előbb a protestáns népnek csekély százaléka vol t az, mely 
i r n i is, de legalább olvasni ne tudott volna. De nemcsak népiskolák
ka l ékeskedett az Egyház; a népesebb városok ós a vagyonosabb 
protestáns főurak Isten ós hazájuk iránti kötelességüknek tekintették 
közép és felsőbb tanintézetek alapítását, igyekeztek az azok iránti 
áldozatkészséget nemzedékről nemzedékre átszármaztatni; valamint 
a külföldi egyetemek látogatását anyagi segélynyújtással s alapít
ványok tételével előmozdítani. 

Hogy az iskolák állításában nyilatkozó buzgóságnak m i lett 
az eredménye, mutat ta egyfelől a protestáns nép értelmi és erkölcsi 
színvonalának más felekezetű néphez viszonyítva jelentékeny emel
kedése, másrészt ama körülmény, hogy a X V I . század folyama 
alatt hazánkban felállított 29 nyomda közül 28 a protestáns egy
ház szolgálatában állott.1 A nyomdák termékeit ez időben — önként 
értetőleg — főként a vallás ós egyház érdekében készült kisebb-
nagyobb míívek: káték, magyarra fordított zsoltárok, énekek, b ib l ia i 
történetek, védő, cáfoló, hitvitázó iratok, a bibl ia kisebb-nagyobb 
részeinek, majd az Új-testamentomnak, 1590-ben az egész bibliának 
(Károli Gráspár gönci lelkész ós esperes által) magyar nyelvre for
dításai képezték. Hogy a protestáns egyházi irodalomnak e termékei, 
valamint a protestáns tudósoknak más, már inkább világias irányú 
művei m i l y kiváló szolgálatot tettek a magyar nyelvnek és iroda
lomnak, arról ma már kellő bizonyságot tesznek a magyar irodalom 
fejlődósét és annak munkásait ismertető művek. 

Hazánknak a külfölddel, kivált vallási tekintetben való össze' 

1 L . Ballagi Aladár: A nyomdászat története. 



köttetósénól fogva, a szorosabb értelemben vet t reformátori tanok 
mellett ismeretesekké lettek nálunk kisebb-nagyobb mértékben a 
vallásjavítás kezdetén fellépett túlzók tanításai is. 

Az énekköltészet terén ós a korábban szerzett énekek össze
gyűjtése körül kiváló érdemeket szerzett magának Szegedi Gergely, 
előbb beregszászi dömés szerzetes, később debreceni tanító, pap, 
kinek 1569-ben megjelent Enekeskönyve rendkívül nevezetes, min t 
a későbbi debreceni református ónekeskönyvek anyapéldánya, de 
másfelől, a melynek — legalább részben — régibb debreceni kiadá
sok szolgáltak forrásul.1 

1 "Ez ónekeskönyvet hasonmásszerűleg kiadta az Akadémia Szilády Áron 
tanulmányával 1893. 



V I I . 

A szentháromság-ellenes irány. Unitáriusok, 

Stancarus és a stancaristák. Mélyebb nyomokat ugyan nem 
hagyott maga után Stancarus sem külföldön, sem hazánkban; de 
m i v e l nevét a váltságtanba vágó sajátságos nézete által ismeretessé 
tette — legalább pár évtizeden át — az egyháztörténelemben, de 
főként mivel hazánkban — innen és túl a Királyhágón — országos 
törvények is hozattak ellene és követői ellen, pár szóval meg ke l l 
emlékeznünk róla és az általa hirdetet t tanokról. Stancarus Mantuá-
ban születt 1501-ben; Luther fellépése után csakhamar hirdetőjévé 
le t t hazájában a reformátori eszméknek, de az inkvizició figyelmét 
emiatt magára vonván, menekülnie kellett Olaszországból 1542-ben. 
Különböző helyeken töltött több-kevesebb időt, mígnem 1544-ben 
a bécsi egyetemen let t a héber nyelv tanára. De pár év múlva, 
miközben írói működése méltánylásául a bázeli egyetem tudor i 
címmel tüntette k i , innen is menekülnie kellett. Több évi bolyon
gás után Magyarországba került Petrovics Péter orvosául. 1549-ben 
Kolozsváron tartózkodott, s i t t Nagy-Szeben városa iskolájának 
szervezése iránt tanácsot kért s kapott tőle. A szebeni tanács kész 
le t t volna tanárul is alkalmazni, de nyugtalan vére Lengyelországba 
hajtotta. Krakkóban let t tanára a héber nyelvnek; innen az érsek 
zaklatásai mia t t Leszczinsky protestáns főnemeshez menekült. 
1551-ben pedig a königsbergi egyetemnél nyert alkalmazást m i n t a 
theologia és a héber nyelv tanára. 

Königsbergben ekkortájt támasztott Osiander a theológusok 
körében élénk vitát azon állításával, hogy Krisztus nem az ő isten
emberi, hanem csupán isteni természete által szerzett nekünk vált
ságot, megigazulást. Stancarus al ig hogy elfoglalta i t t állását, 
azonnal beleelegyedett a vitába, s az őt jellemző szenvedélytől elragad
tatva, ama másik túlzó állítással lépett fel, hogy Krisztus csupán 
emberi természete által szerezte a váltságot, mert hiszen ha isten
emberi, vagy éppen isteni természetével szerezte volna a váltságot, 
— tanítá — akkor ő önmaga előtt is közbenjáró let t volna érettünk, 
emberekért. Az e nemű h i t t a n i kérdések iránt melegen érdeklődő 



tudósai között e kornak heves harc keletkezett; az igen nagy 
többség helytelenítette Osiander nézeteit is, de még inkább Stan-
carusnak unitárius színezetű állításait. Ellene nyilatkozott fó'ellen-
felén, Musculuson kívül Melanchton, Responsio de controversiis 
Stancari című művében, ellene a lengyel protestáns egyházak által 
felkért zürichi hittudósok, valamint Kálvin is Responsum ad fratres 
Polonos . . . című válaszában. így azután Königsbergből távoznia 
kellet t . Lengyelországba ment, majd ismét Petrovics vette maga 
mellé, előbb Munkácson, azután Kolozsváron, Nagy-Szebenben, Maros-
Vásárhelyen tartózkodott, mindenütt küzdött, vitázott, de hívekre 
sehol sem talált. Előbb Bártfán Stockei Lénárddal ós Radaschin 
Mihállyal vo l t szó vitája, majd az óvári, tályai és széki zsinatok 
ítélték el 1554 ben s 1555-ben Krisztus közbenjárói ós megváltói 
tisztéről hirdetet t tanai t ; midőn pedig 1557 végén újabb vitát 
kezdett a kolozsvári papokkal, majd azok s az összes vele egyet 
nem értő erdélyi protestánsok ellen az Izabellához s az ország
gyűléshez intézett levelében féktelen szenvedélylyel kelt k i , az 
országból távozni kényszerült. Sok hányattatáson átment életét 
Lengyelországban végezte be 1574-ben. 

Egységhivők. Az ágostai hitvalláshoz híven ragaszkodók ós a 
helvét reformációhoz csatlakozottak között még javában folyt a harc 
hazánk határai között, midőn az ország keleti és déli részeiben a refor
máció fájának két főága mellett egy harmadik ág, helyesebben egy 
ágacska sarjadzott elő, vagy modern nyelven szólva, a reformáció 
jobb- és baloldalán kívül létre jő annak szélsőbaloldala, az úgy
nevezett szentháromság-ellenesek, antitrinitáriusok, vagy későbbi 
nevükön az egységhívők, unitáriusok felekezete. Harcias állást 
foglalt ugyan ez új párt ellen, valamint külföldön, úgy hazánk
ban is m i n d a két főpárt, de minthogy ez újabb sarj a kálvini 
ág oldalhajtásaként vol t tekinthető, a tápláltatására szükségelt 
életnedvet főként ettől szívta el, azért főként a kálvinista Sión 
buzgó őrei vették az új irányt ostrom alá, s a legerősebb fegyver
zetű magyar harcosai Kálvinnak a X V I . század utolsó négy évtize
dében Socin hívei ellen intézték legerősebb vágásaikat. 

A szentháromság-ellenes tanoknak külföldön első hirdetőiről 
s ezek üldöztetéséről fentebb (105. 1.) néhány szóval szólottunk, 
valamint említettük azt is, hogy Socin Eaustus Lengyelországban 
talált menedéket, s nagyobb számmal követőket, akik azután az ő 
vezetése mellet t egyházzá szervezkedtek, Rakauban felsőbb iskolát 
alapítottak, nyomdát állítottak. Azoknak a magyar fiatal emberek
nek már, ak ik a külföldi és kivált a kálvinista egyetemeket láto
gatták, vo l t alkalmuk a szentháromság-ellenes tanokkal megismer-



kedniök és ha azon tanokat tudós mestereik eléggé megcáfolták is, 
egyiknek-másiknak lelkében bent maradt a horog; de még ked
vezőbb alkalom n y i l t ez emlegetett tanok beszivárgására azon 
szoros és barátságos összeköttetés révén, mely hazánk ós kivált 
János Zsigmond udvara és Lengyelország között fennállott. 

A szentháromság-ellenes, vagy m i n t ez időben gyakorta nevez
ték, az áriusi tanoknak hazánkban első apostola Köröspeterdi Arany 
Tamás vol t , k i 1561 novemberében Debrecenben Ádám esetéről, az 
eredendő bűnről, a sátánról, de főként Krisztusról több oly h i t t an i 
nézetet nyilvánított, melyekben a kálvinista igazhitűség vezér
emberei, Szegedi Gergely, Huszár Gál debreceni lelkészek, s mindenek 
felett Melius Péter püspök erősen megbotránkoztak, s melyeket 
azonnal erős ostrom alá vettek. 1 Előbb a Szent András-templom
ban, tíz nap múlva a főtemplomban vitáztak ezek Arannyal az 
egész keresztyén gyülekezet jelenlétében, s az öt napon át fo ly t 
vitában 18 eretnekségét s 56 ellenvetését cáfolták meg ezek Arany
nak, aki azután harmadnap múlva megesküdött a prédikátoroknak, 
hogy kész megtérni az Ő eretnekségéből, s ugyanekkor a földes 
uraság, Török János palotájában egybegyűlt egyházi ós világi 
főemberek, többek között Török János udvarbírája, a debreceni 
főbíró, s a szabolcsi alispán előtt aláírt egy eléje adott s az ő eddigi 
eretnek tételeit 13 pontban összefoglalt reversalist (1561 december), 
melyben vallást és bizonyságot tesz az egy Istennek, A t y a Isten
nek, F i u Istennek, Szentlélek Istennek, hogy az ez iratban foglalt 
s Isten szájából eredett vallások igazak, az ő előbbi s ezekkel 
ellenkező tévelygései hamisak és hogy ha ennekutána e tévely
gésekre netán visszatérne s másokat ezekre tanítana, eretnekként 
büntettessék. Arany öt évvel később, midőn Socin tanai János 
Zsigmond országában már erős gj^ökeret vertek, ha visszaesett is 
előbbi tévelygésébe,2 de azt a tüzet, melyet Debrecenben támasz
tot t , reverzálisa k io l to t t a ; gondoskodván annak teljes kioltásáról 
Melius egy 1562-ben kiadott munkájával is. 3 

1 Főbb szentháromság-ellenes tételei vol tak: A Krisztus nem Isten, 
hanem Isten fia és ember; mert az írás Istennek sehol nem mondja. Kisebb 
az Atyánál; meghalt, Atyjától feltámasztatott, küldetett főpap, közbenjáró; 
kérte atyját, imádkozott hozzá, hogy el ne hagyja, lelkét vegye magához ; 
Istenhez ez mind nem i l l i k . A szentlélek ajándék, mely adatik, küldetik, 
könyörög, tehát nem Isten. A szentháromságban nincs meg a három személy. 

2 L . Kanyaró Ferenc »Unitáriusok Magyarországon* cimü munkáját. 
1891. 57. 1. 

3 Az Aran Tamás hamis és eretnec tevelgesinec es egyéb soc tevelgó-
seknec, mellyec mostan az elfordiílt feiő emberek közöt elárattanak, meg-
hamisitási . . . Debreczön 1562. 



De kigyúladt a tűz négy évvel későbben másutt, a Felvidéken, 
Egerben, hová Lukács pap hozta a gyújtó szikrát Kolozsvárról, 
hol, miután a wit tenbergi egyetemen (1552) egy-két évet eltöltött és 
szülőföldón, Egerben öt évig lelkészi tisztet végzett volna, a magyar 
ekklózsia prédikátoraként működött Basilius István ós Dávid Ferenc 
társaságában, k i k már a hatvanas évek közepén a szentháromság
ellenes tanok apostolaiként kezdettek szerepelni. Ezek szelleme hatást 
gyakorolt valószinűleg Lukácsra is, s midőn 1565-ben ismét Egerbe 
tért vissza lelkészül, oly tanokat hirdetett, majd hitvallásában oly 
tóteleket állított fel, melyek a szentháromságról megállapított ős 
h i tc ikke l lye l nem voltak ugyan n y i l t ellentétben, de amelyekben 
»a sátán tőr vetései vei« szemben éberül őrködő pásztorai a tiszta 
kálvinistaságnak áriusi eretnekséget láttak lappangani. 1 Károli Gáspár 
gönci lelkész ós püspöki jogokat gyakorló abauji vagy kassavölgyi 
esperes éles boncoló kés alá vette Lukács tételeit s k imuta t ta a 
Lukács tételeiben lappangó, vagy legalább az azokból kimagyaráz
ható áriusi gondolatokat. Lukács felelt az őt támadó pontokra, és 
bár elismeri, hogy öröktől fogva egyenlő istensógű az Atya , F i u 
és Szentlélek, úgy azonban, hogy az A t y a a rendre nézve min t 
kezdet és kútfő tekintessék, de azért a két hittudós nézetei között 
támadt üreg megmaradt ós azt az 1566 elejére összehívott gönci 
zsinaton ta r to t t többnapi hitvitában sem tudták áthidalni. E zsinat 
után az ungvári egyház hívta meg lelkészül Lukácsot, az ungi 
egyházmegye pedig megválasztotta esperesül, s miután eddig va l lo t t 
nézetei érdekében i t t is apostolkodott, sőt az eközben a Király
hágón túl k igyul lad t ilynemű tűz lángja is kezdett átcsapni, ezért 
a tiszamellóki egyházak esperesei, egyetértve a tiszántúliakkal, 1568 
január 6-ikára zsinatot hirdettek a Miksa jogara alá tartozott 
Szikszó városába, mert hát az ördög, — miként a zsinatot hirdető 
levél mondja — mely már a paradicsomban is az ember megejtó-
sére a legfortólyosabb s legravaszabb állatot, t udn i i l l i k a kígyót 
választotta, amely nemcsak gyilkos, de hazug is, a Krisztus való
ságos istenségéről való igaz tudománynak felforgatására »hamis 

1 Az e tételeket boncoló és ostromló Károli Gáspár szerint Lukácsnak 
e tétele: » Hiszem és vallom, hogy egy igaz Isten van, k i minden dolgoknak 
teremtője és megtartója, tudni i l l ik a m i Urunk Jézus Krisztusnak atyja« 
az esetben helyes, ha e tételt bezárólag veszi, úgy hogy az Atyával össze
foglalja a logos-t és szentlelket; de ha kizárólag érti, hogy tudni i l l ik az A t y a 
nemcsak a rendben első, hanem az ő tulajdona a lényeg, amelyből a logos-t 
és szentlelket részesíti, s így az Atya lényegesítő (essentiator), a F i u lénye
gesült (essentiatus), ez gonosz és szentháromságot rágalmazó állítás, aki így 
tanít, az eretnek. 



prófétákat választott. . . s minden emberi gondolaton ós reményen 
kívül felvette ismét Árius rothadt belsejét, s visszatért e világra 
Sabellius, Photinus, Samosatai Pál s Sérvét cinkostarsaival«. A meg
hívó-levéllel együtt megküldték a zsinatot hirdetó'k a megvitatandó 
tóteleket is, másfelől megkeresték Miksa felsőmagyarországi főkapi
tányát, hogy parancsolja meg Lukácsnak és minden Árius-hiten levő 
papnak és világinak a zsinaton való megjelenést, másrészt hívja 
fel a lutheránus lelkészeket is az igaz Istenről szóló tudománynak 
támogatására. 

Megjelentek e zsinaton 18 protestáns egyházmegye papjai s 
vezéremberei, i t t azonban — megzavartatván a zsinat, talán a kál
vinista ós lutheránus lelkészek között az úrvacsoránál használandó 
kovászos vagy kovásztalan kenyér használata ügyében támadt 
egyenetlenség miatt , — pár héttel későbben a kassai, nyolc hónap
pal későbben pedig (1568 agusztus 24.) a sárospataki zsinat hozott 
Ítéletet Lukács ügyében, rásütvén az eretnekség bélyegét; Schvendi 
pedig az állításait visszavonni nem akaró makacs harcost — talán 
a római katholikus főpapok által is serkentetvén — Kassán bör
tönbe vettette. Pár évvel későbben Lukács aláirt ugyan egy 
Anthanásiusi hitvallást, de ennek dacára még 1573 ban is a szád
vári börtönben sinlődött. 

A Miksa és utódai fennhatósága alá tartozott részeken többé 
nem vo l t szükség az ez ügyben való intézkedésre, de az ország 
keleti felében, majd a török hódoltság területén annál szenvedélye
sebb küzdelem támadt a szentháromság tana felett, s a küzdelem 
fo ly ik pár évtizeden keresztül szóval, tol la l , folyik hitvitákon, ország
gyűléseken a leglángolóbb szenvedéllyel, amilyennel csak küzdhet 
telivér magyar telivér magyar ellen. 

Az egyes erdélyi theológusok fejében talán már korábban is 
zsibongott szentháromság-ellenes gondolatok fejlesztése s nyilvání
tása szoros összefüggésben van Blandratának I I . János udvarába 
való menetelével. Blandrata György piemonti származású (született 
1515-ben) orvos volt, de min t korának más tanult embere, úgy ő 
is szaktudománya mellett erősen érdeklődött a vallási kérdések 
iránt és m i n t e korban Olaszország több más jeles és kiváló huma
nisztikus műveltségű tudósának a lelkében, úgy az övében is vissz
hangra találtak a szentháromság-ellenes gondolatok. E szélső irányú 
reformátorok sorsáról fentebb szólottunk (105. 1.); e sors részese let t 
Blandrata is. Olaszországból Genfbe (1553), onnan pedig — előtte 
lebegvén a máglyán elhamvadt Sérvét esete, — Lengyelországba 
menekült (1558), hol ő már korábban is hosszabb ideig tartózkodott, 
hol rövid idő alatt nagy befolyásra te t t szert, s az ország első 



embereinek bizalmát élvezte,1 a többek közt a király sógora, 
Radz iv i l herceg őt küldötte maga helyett a pr incowi zsinatra 
elnökül (1561). Kálvin — kinek egy időben Blandrata hallgatója 
volt , de akinek gyanúját maga iránt már akkor felélesztette — 
figyelemmel kisérte a menekültet Lengyelországban is és miután 
értesült, hogy az a kálvinistaságnak, jóllehet egy darabig egyik 
kálvinista egyházmegye vezórembereként szerepelt, mindinkább 
hátat fordít, s hogy bár ekkor még csak leplezetten szentháromság
ellenes nézeteket hirdet, üldözőbe vette leveleivel s figyelmeztette 
Lismanint , az ekkor még kálvinista irányú hírneves lengyel tudóst, 
hogy aki magát megcsalatni nem akarja, az kerülje a pestist. Kálvin 
támadó iratai elfordították Blandratától a közvéleményt s ez már 
épen menekülésre gondolt, amidőn I I . János király meghívta, talán 
a reá hatást gyakorló Radziwi l herceg ajánlatára, udvari orvosául 
és belső tanácsosául 1563-ban. 

Blandrata — min t mondánk — már félóvtizeddel korábban 
a szentháromság-ellenes tanok horgára akadt, de mint udvarias, 
óvatos, a ravaszságig sima olasz, min t aki kora ifjúságától kezdve 
megszokta azon magas körökben, melyekben ólt, elveinek, meg
győződésének, ha az udvar i légkör s a körülmények úgy kívánták, 
elleplezósét, magába zárását, egyelőre óvakodott I I . János udvará
ban színt vallani . Egyelőre kálvinista köpönyeget viselt Erdélyben 
is s épp azért a király a lutheránusok és kálvinisták között dúlt 
küzdelmek kiegyenlítése céljából hirdetett nagyenyedi zsinatra 
(1564. 1. 90. 1.) őt nevezte k i elnökül mint »nagytekintélyű tudóst 
s a szentírásban kiválóan jártas ferfiut«; de észrevétlenül már a 
szentháromság-ellenes tanok buzgó s ügyes apostolaként működik, 
hintegetve láthatatlan kézzel a magot Erdély főurai s az ifjú 
király lelkébe; majd megnyerte az erdélyi hittudósok egyik leg
kiválóbb tagját, Dávid Ferencet, kinek vezetése alatt azután már 
egészen nyíltan, erős hullámokban hömpölyög tovább ós tovább a 
Sérvét ós Socinok által fakasztott forrásokból az ariánismus árja. 

Dávid F., a vallási eszmék forrongó korszakának hazánkban 
ez egyik kiemelkedő jellegzetes vezórembere, született Kolozsvárt 
polgári szülőktől 1510 körül; 1547-ben a wit tenbergi egyetem hall
gatója volt , talán megfordult a páduai egyetemen is, 1551-ig a 
besztercei gimnázium igazgatója, ezután a póterfalvi gyülekezet 

1 Blandrata I . Zsigmond olasz származású második nejének, Bonának 
le t t orvosa; nem sokkal később, hogy a páduai egyetemről kikerült, min t 
29 éves ifjú annak leánya, Izabella udvarába került (1544), s vele volt , midőn 
ez Kassára, majd Lengyelországba bujdosott, s csak nyolc év múlva tért 
vissza Olaszországba, honnan azonban mihamarabb menekülnie kellett . 



plébánosa volt , de 1552 táján Mveivel együtt odahagyja a katholikus 
egyházat. A széki zsinaton (1553) diadalt aratva tör lándzsát 
Stancarussal, 1555-ben Kolozsváron lép fel min t lutheránus lelkész 
és hittudós, a papság ós a nép legnagyobb részét csakhamar meg
nyeri a lu ther i vallásjavításnak, az általa vezetett nép a szerzete
seket elűzi, a katholikus templomokat az evangélium prédikátorai 
előtt feltárja, majd a nyomain haladók német- és magyarajkú evan
gélikus gyülekezetekké alakulnak, a magyarajkuak a Kolozsvár 
vidékén vol t evangélikusokkal együtt Dávidot püspökükké választ
ják 1556-ban. Három éven át ő az egyik fővédelmezoje Erdélyben a 
németországi reformációnak a Kálmáncsehi által oda is bevitt helvét 
reformációval szemben, de már 1559-ben Meliushoz csatlakozik s 
Nagyváradon együtt készítettek egy, a kálvini tanokat a főbb voná
sokban körvonalozó munkácskát. Ez időtől fogva Kálvin harcosakónt 
működik, de emellett a két irányban kifejlődött reformációnak, más 
szóval a lutheránus szászok ós kálvinista magyarok egyesítésén is 
buzgón munkálkodik, megkísérelvén ezt különösen — mint fentebb 
említettük (90. 1.) — az enyedi zsinaton (1564), ahol azonban az 
eredmény a két protestáns egyház egyesülése helyett határozottan 
különszakadás le t t s hol ennek bekövetkezte után Dávidot a kálvinis
ták püspökükké választották. 

De már ekkor, vagy valamivel későbben éreztette hatását 
Dávid lelkében a Blandrata által behozott áriusi kovász és 1565-ben 
erős összeütközésbe jön egyik hittudós társával, a kolozsvári iskola 
igazgatójával, Károli Péter-vei, k i min t buzgó kálvinista, a szent
háromságról szóló tant buzgón védelmezte az ifjúság előtt; a tordai 
zsinaton 1 pedig már nyíltan kijelentette Dávid a Socin-féle tanok
hoz való ragaszkodását (1566 március 15), még nyíltabban az ez 
évi április 24—27-én a I I . János jelenlétében tar tot t gyula
fehérvári ós marosvásárhelyi vallási vitákon; hű bajtársakkónt, 
lelkes harcosokként csatlakozván ekkor már hozzá volt kálvinista 
tiszttársai közül Heltai, a kolozsvári, Óvári Benedek, gyulafehérvári 
iskolaigazgató, Basilius István, a székesfehérvári Kárádi Pál, a 
somogyvidéki Sztárai Miidós, a horvátországi Császmai István, a 
tiszamelléki Szegedi Lajos s a bókésmegyei Gyulai Pál. S miután 
1568-ban a gyulafehérvári 10 napig tar to t t (március 8—18.) nagy 
vallási v i t a lezajlása után a Blandratát folyvást nagy tiszteletben 

1 Az e zsinatra »egybegyűlt lelkészeknek az igaz Háromság tudománya 
felől való egyetértésük « fejezeteit, valamint az e zsinat elé terjesztett tételeit 
Blandratának 1. Kiss Áron 450—452. 1. A marosvásárhelyi végzéseket Jakab 
Elek 73. 1. 



t a r to t t s annak befolyása alatt állt fejedelem s ennek több főembere, 
m i n t Békés Gáspár, Hagymást Kristóf, Csáky Mihály is a Socin-féle 
tanokat befogadták, valamint befogadta a kolozsvári polgárok jelen
tékeny része is, k i k előtt a kolozsvári piacon Dávid oly elragadó 
beszédet tartot t , hogy a nép vállaira emelve v i t t e be a főtem
plomba, mely ezentúl jó ideig unitárius templomul szolgált, gyors 
fejlődésnek indul t az új felekezet innen is, de kivált túl a Király
hágón. 

Ámde ébren voltak a két evangéliumi s kivált a kálvini 
egyház őrállói is. A m i n t Dávid először szentháromság-ellenes gon
dolatokat nyilvánított, szemben találta magával a kolozsvári iskola 
alapos képzettségű, tanítóját, Károli Pétert és Fabricziust, k i k igye
keztek az új ár elé korlátokat emelni, mígnem a rohanva terjedő 
ár mia t t amaz Nagyváradra, emez Sárospatakra menekült. Az E g r i 
Lukács megcáfolására Göncben összejött (1566) atyák egy lelkes
hangú levélben buzdítják »a tiszántúli atyafiakat« a sátán ellen indí
tandó küzdelemre«. Minden pásztoroknak és doktoroknak — mondják 
e levélben — tisztökkó van téve, hogy igyekezzenek oly szorgalom
mal, aminővel csak lehet, az Isten fia egyházának felépítésére és 
nem rombolására; . . . kötelességük az igaz pásztoroknak, hogy ne 
csak igazán tanítsanak, hanem még az ellenmondók irányában is 
utasítsák az Isten igéjéből az övéiket, . . . mert az ördög sem szűnik 
meg szélesbíteni a maga országát.« 

A »tiszantuli atyafiak« vezórférfia, Melius, e buzdítás nélkül 
is kész vo l t a »szervétusi balga beszédek« megcáfolása végett a 
síkra kiszállni. Felkereste az ellenfélt saját táborában. A m i n t neszét 
vette Dávid újításainak, bement Erdélybe több társával együtt, 
majd megjelent a fentebb említett marosvásárhelyi hitvitán (1566), 
küzdött az új tudományt hirdetők ellen egész lélekkel; miután 
pedig i t t az ár feltartóztatásán hiába fáradozott, zsinatot hirdetett 
Debrecenbe 1567 február 24-óre, melynek egyik főfeladata — min t 
fentebb láttuk (97. 1.) — a kálvinistaságnak a lutheránussággal 
szemben megállapítása vol t , másik s talán még fontosabb hivatása 
a szentháromság tanának megoltalmazása. Éppen ezért Melius e 
zsinatra meghívta nemcsak a magyarországi lelkészeket, de egyszers
mind azokat is s pedig úgyszólván követelőleg, akikkel szemben 
közelebbi erdélyi látogatása alkalmával ellenfélként állott. A zsinati 
meghívóval egyetemben közölte az »Igaz tóteleket is, melyek a 
szentírásból az egy Istenben való egységről ós háromságról a 
Szabellius és Socinus eretnekségével megfertőztetett eretnekek szörny
tanai ellen vetettek« s melyek e zsinat elé megvitatás végett 
kitüzettek. 



A zsinaton megjelentek a magyarországi megyékből, vagy e 
korbeli kifejezéssel élve, »Magyarorszag marad ványaiból« 17 egyház
megye esperesei, lelkipásztorai, tanítói és egyházi szolga-atyafiak, akik 
— mint láttuk (111. 1.) — az úrvacsorai tant és egyházi szertartáso
kat illetőleg határozottan kálvini álláspontot foglaltak el Luther 
híveivel szemben, de egyszersmind szilárd kálvini állást foglaltak 
a háromságtagadók ellenében is. Ez utóbbiakkal szemben egyszers
mind készített e zsinat két eredeti hitvallást; az egyiket la t in , a 
másikat magyar nyelven; amazt bővebb tartalommal és tudomá
nyosabb nyelven szerkesztve, emezt rövidebb ós népszerűbb fogla
lattal. Mindkettőt a jelenvolt lelkészek aláírták, Melius pedig 
azokat lehetőleg gyorsan kinyomatta s a l a t in t I I . János, Magyar
ország választott királyának ajánlotta, a rövidebbet Debrecan, Nagy
szombat, Kassa és Várad kereskedő lakosainak. 1 

Hogy az 1568. év első hónapjában tar to t t szikszói és kassai 
zsinatok a háromságtagadókkal szemben, k iknek e részeken — bár 
saját vallomása szerint Blandratáékkal nem egészen egy húron 
pendülő — képviselője E g r i Lukács volt, m i l y határozatokat hoz
tak, fentebb említettük, de ugyancsak azt is, hogy e határo
zatok dacára János király országában egyre erősbödő lánggal s az 
állami hatalomra is zsibbasztó hatást gyakorolva lobogott e h i t t an i 
versengés tüze. Ezért János király az 1568. év tavaszán Gyula-

1 A királyhoz intézett s jó hosszura szabott ajánlólevél így kezdődik: 
»Az Úrnak, I I . János fenséges fejedelem Urunknak, Isten kegyelméből Magyar
os Erdélyország választott királyának, az igaz Egyház táplálójának és párt
fogójának, az Antikrisztus átkai és eretnekségei kárhoztatójának és kiirtójá-
nak adjon az Atya isten és a F i u isten az Atyával egyenlő önálló Jehova 
kegyelmet, békét. . . Ámen.« Komoly intése van a Szentléleknek a fejedel
mekhez a I I . zsoltár e szavaiban: »Ti királyok legyetek eszesek, t i földnek 
bírái tanuljatok.« Majd Magyarország pol i t ikai történetéből egy csomó érvet 
felhozva az ország romlása bekövetkeztének indokolására, így folytat ja: »Mi 
is azért látván, hogy ezek a széltől ide s tova hajtott nádszálak, fövenyen 
építkező férfiak a tudomány akármely szelétől ide-oda hajtatnak, állhatatla
nok, a nyilvános és maguk között való egyetértésről megfelejtkezők: tetszett 
a Szentléleknek és nekünk, hogy kiadjuk nyilvános vallástételünket s ezeknek 
polyváit az isteni igazság tüzével megégettessük. Azért szentséges felségednek 
ajánljuk a m i vallástételünket, melyet a legtudósabbak bírálata és Ítélete alá 
vetünk.« L . Kiss Áron 466—470; magát a hitvallást 476 — 500. 

» A magyarországi jámbor és keresztyén Áros nép« számára készített 
rövidebb hitvallás ajánló soraiban a többek között olvassuk: »Ti néktek 
azért ajánlom és dedikálom ez kis könyvet, hogy tanuljatok és tétova járván, 
tudjátok az eretnekek száját bedugni, k i k a szentháromságot, a Krisztus fiúi, 
valóságos Jehova istenségét, a Szentlélek személyét, Istenségét, Jehovaságát 
eretnekül tagadják.« L . Kiss Áron 520 — 524. 



Fehérvárra egy nagyobb szabású zsinatot, jobban mondva hitvitázó 
gyűlést hirdetett , mely a fejedelmi palota nagytermében folyt 
le s tíz napig tar tot t , a melyen jelen vo l t szakadatlanul a 
a király is Csáky kancellárjával, Békés Gáspár kamarással s az 
udvar összes főemberei v e i ; jelen voltak továbbá részint min t feje-
delmileg kinevezett vitázok, részint mint közbírák avagy m i n t hall
gatók a János fennhatósága alá tartozott lutheránusoknak, kálvinis
táknak ós háromságtagadóknak püspökei és kiválóbb hittudósai. 

A kálvinisták, élükön Meliussal, úgy hitték és állították, 
hogy sikerült ellenfeleiken diadalt aratniok, hiszen többször elakasz
tották Blandratát is, k i azután azzal iparkodott magát kivágni, 
hogy ő nem hit- , hanem orvostudor, és Melius sietett is e vi ta 
lefolyását megírni és közzétenni; de másrészt az ellenfelek gondolni 
sem akartak derekuk beadására, annyival is inkább nem, mert 
ekkor már a királynak hozzájuk hajolása eléggé sejthető v o l t ; így 
azután a vitát 10 nap múlva, az egyesülés reményének teljes meg
hiúsulásával, a király azon parancsa rekesztette be, hogy a h i t 
tudósok egymásnak akár nyilvánosan, akár magánosan szidalmazá
sától szigorú büntetés terhe alatt tartózkodjanak, mert nem keresztyén 
papokhoz illő egymást gyalázattal i l l e t n i ; másfelől azonban arra 
engedélyt adott a király, hogy országában vitatkozás végett ezentúl 
is szabadon összegyűlhessenek s a mérséklet határai között min
denki azt taníthassa, ami neki tetszik. 

Össze is gyűltek mindjárt a következett évben (1569 októ
ber 20.) N.-Váradon s pedig magának a királynak majdnem paran-
csolólag hangzó felhívására, megjelenvén ezen ismét maga a király 
is »az országbeli Nagyságos urakkal — min t Dávid F . írja — és 
minden udvara népével és minden sereginek nemes és vitézlő had
nagyaival ós vitézivel, és egyéb nagy sok jamborokkal«. A vi ta a 
király által elnökül vagy moderátorul kinevezett Békés Gáspár 
vezetése alatt hat napon át folyt , ismét az előbbi eredménnyel, t . i . 
a felek k i nem békülésóvel, de mégis azzal a különbséggel, hogy 
i t t inkább a király s különösen a Békés Gáspár által nyíltan pártolt 
háromság-tagadók érezhették magukat győzteseknek.1 

A váradi h i t v i t a után rohamosan terjedt János király alatt
valói között — de a szászok kivételével — az egységhivők, vagy 
min t a X V I . század végóig nevezték Erdélyben, a Dávidisták fele-

1 Lásd a Nagy Lajos és Simén Domokos által 1870-ben » A nagyváradi 
Disputatio« című igen érdekes s az egész vi ta tartalmát és lefolyását részle
tesen feltüntető munkát, és Balogh Ferenc >A magyar protestáns Egyház
történelem reszletei« című művének 109—113. 1. 



kezete. Melius, hogy legalább a tiszántúli részeken e terjedés elé 
újabb gátot emeljen, Csengerbe zsinatot hívott össze (1570.), amely
ben a megjelent lelkipásztorok egy hitvallást készítettek, az ú. n. 
Csengeri hitvallást, mely hitvallásban egyfelől a háromságtagadókkal, 
másrészt a Luther - követőkkel 
szemben határozottan Kálvin 
szellemében nyi la tkoz tak . 1 Az 
erdélyi részeken az 1570. év 
elejére hirdetett medgyesi rész
leges országgyűlésen hozatott 
ismét szóba az új tudomány, de 
i t t , nehogy azon már külföldön 
is terjesztett hír, hogy I I . János 
eretnek, vagy éppen hogy török 
hi te t vallana, megerősíttessék s 
nehogy ennek folytán a király
nak Miksa király egyik unoka-
hugával való házassági terve du
gába dőljön, oly törvényt hoztak, 
mely Dávid F . híveit látszott 
sújtani, kimondatván, hogy a 
király a mostan támadt eretnek
ségeket ós káromlásokat országá
ban nem tűri, hanem azoknak 
m i n d authorit, mind hirdetőit 

meg akarja büntetni. De az egy évvel későbben (1571 január 6) tar
t o t t marosvásárhelyi országgyűlésen — meghiúsulván ekkor már 
a célbavett házassági ós Miksával való békekötési terv — I I . János 

feltárta vallásos érzelmeit, 
s nyíltan követelte a ren
dektől a szabad vallásgya
korlat jogának az unitáriu
sok részére megadatását, sőt 
némelyeket, k i k az új hi tet 
becsmérelték, meg is akart 

büntettetni. A rendek, k iknek különben is tekintélyes része már 
ekkor hajlott az új irányhoz, készséggel helyt adtak a király izene-
tének és törvényileg kimondták, hogy az Isten igéje mindenütt 

JÁNOS ZSIGMOND. 
Egykorú metszet ö Felsége hitbizományi 

könyvtárában. 

JÁNOS ZSIGMOND ALÁÍRÁSA. 

1 E hitvallás a Heidegger zürichi tanár által kiadott s az összes kál
vinis ta egyházak hitvallásait magában foglaló »Syntagma Confessionum« 
című gyűjteményben tévedésből »Confessio Polonica« címen let t közzétéve. 



szabadon prédikáltassák, az confessioért senki meg ne bántassók, 
se prédikátor, se hallgatók. 

Hódításainak dólpontjára emelkedett az új felekezet. I I . János 
színvallásával uralkodó vallássá let t úgyszólván az unitárius vallás; 
az eddigelé még habozott, a még gyengébb avagy vastagabb 
álarcot viselők is — lelkészek és világiak — most már nyíltan 
csatlakozhattak az új apostolokhoz, innen és túl a Királyhágón 
gyülekezetekké szervezkedhettek és szervezkedtek is. Sem az uni
tárius egyházak, sem az ezekhez tartozott hívek számát megközelí
tőleg sem tudjuk, de az kétségtelen, hogy Erdélyben a magyarok 
és székelyek, sőt néhol a németajkú polgárok, valamint a főurak 
közül is számosan csatlakoztak Dávidhoz; voltak unitárius egy
házak a Szilágyságban, az errébb eső részeken pedig N.-Váradon, 
Békésen, Belényesen, Makón, Hódmező-Vásárhelyen, Szegeden, Simán
don vol tak jelentékenyebb egyházaik, e vidékről pedig elhatoltak 
e tanok Dunántúl déli részeibe, el egészen Pécsig. 

A szabad vallásgyakorlatot biztosító törvény meghozatala 
után pár hóval később (1571 márczius 14.) meghalt János király, 
és az ő halálával forduló ponthoz j u t o t t az unitárius egyház. A gyors 
fejlődóst rohamos hanyatlás váltja fel. Az új fejedelem, Báthory István, 
római katholikus vo l t s lelkén viselte egyháza érdekeit; csakhogy 
míg a két protestáns egyházzal szemben, po l i t ika i okokból, lehető
leg palástolta, kivált kormányzása első éveiben, erősebb katholikus 
érzelmeit, addig az egysóghívőknek mindjárt kezdetben érezniök 
kellet t az idők rosszra fordulását. Hiszen Báthorynak a fejedelmi 
szók elnyerésében egyik veszélyes vetélytársa az unitáriusok fő 
pártfogója ós pártfogoltja Békés Gáspár vol t , k i ezenkívül Miksa 
királlyal való összeköttetésénél fogva is veszélyes embernek tünt 
fel Báthory előtt. 

De vol t egy más körülmény is, mely a Blandrata és Dávid 
által alapított Egyházat alapjaiban megingatta s annak romlását 
előidézte. A ravaszságig óvatos olasz Blandrata és a mellé csatla
kozottak küzdöttek éveken át — m i n t láttuk — az ős-egyház által 
megállapított szentháromsági tant híven védelmező Melius és társai 
ellen, de azért Krisztus istenségét s öröktől fogva való létezését 
többé-kevésbbó burkol t értelmű hit-tételeikben ők is elismerték; 
míg ellenben Dávid F . álarcot nem viselt soha; ami felől meg 
volt győződve, azt k i is mondotta magyaros őszinteséggel, tekintet 
nélkül bármely mellékkörülményekre. Midőn a középkori egyház 
romlottságáról meggyőződött, lelkes apostolává lett Luthernek, később 
Kálvin gyökeresebb reformációja ragadja meg lelkét, s akkor annak 
lesz hirdetője, vezére; majd a szentháromság tana ellenében támad-



nak kételyek lelkében s akkor csatlakozik Blandratához, de miután 
ennek s társainak kétes értelmű hitnézetei, hímező-hámozó vallás
tételeik lelke kételyeit el nem oszlatták, ő habozás nélkül haladt 
a Blandrata által váltott irányban s elment annak végpontjáig; 
levonta a Blandrata és Socin által hirdetet t hitelveknek végső 
következményeit és kevéssel azután, hogy Báthory a fejedelmi 
széket elfoglalta, közelebbi hitrokonai közül is többeket megbotrán
koztató nézeteket kezdett vallani, tagadván Krisztusnak Istenségét 
s helytelenítvén az ahhoz való imádkozást. Ezzel a felekezet kebe
lében a szakadás magvait elhintette; másrészt a fejedelemnek s az 
országgyűlésnek e felekezet ügyeibe való beavatkozását elősegítette. 

A fejedelem az 1572. évben udvar i prédikátorrá Dávid helyett 
ennek régi ellenfelét, Alesius Dénest te t te ; a I I . János által az uni 
táriusoknak ajándékozott királyi nyomdát és annak jövedelmeit 
azoktól visszavette; vallásos könyveknek előleges vizsgálat nélkül 
való kiadását megt i l to t ta ; a főtisztviselőket felhatalmazta, hogy az 
engedély nélkül kiadott könyveket és írásokat, bárhol és bárkinél 
találjanak ilyeneket, azok javaival együtt lefoglalják. Az 1572 és 
1573-ban ta r to t t tordai és kolozsvári országgyűlések megújítják 
ugyan a négy bevett vallás szabadságát biztosító marosvásárhelyi 
törvényeket; de másrészt felhívják s feljogosítják a fejedelmet az 
újítók — az innovatorok — ellen való erélyes eljárásra; examináltassa 
meg a fejedelem — mondja a törvény — az újítókat a két szuper
intendens s ezek mellé ve t t tudós férfiak által, és ha azokétól eltérő 
hitnézeteket vallanak ós azokat makacsul védelmezik, rekesztesse k i 
őket az egyházból, sőt fogsággal ós halállal is büntethesse. 

Ez utóbbi jogával nem ólt ugyan a fejedelem, sőt bár az a 
körülmény, hogy Békési ellene 1575-ben fegyvert fogott s hogy e 
küzdelemben az egységhívők ennek oldala mellett harcoltak, fokozta 
a fejedelemnek e felekezet iránti ellenszenvét, mégis, minthogy a 
lengyel nemesség tekintélyes része is Socin felekezetéhez tartozott, 
a lengyel koronára való tekintetből pedig Báthorynak e nemesség 
jóindulatára szüksége vol t , óvakodott az erdélyi unitáriusok ellen 
erőszakosan fellépni. Ezért az 1576-iki medgyesi országgyűlésen 
hozott törvény Dávid Ferencnek szuperintendenssé let t választatását 
megerősítette, úgyszintén azt is, hogy utána vagy helyébe az egység-
hívők más szuperintendenst választhassanak, »csakhogy — Dávid F . 
vagy utóda — az religio dolgában semmit ne innoválhasson, hanem 
az miben találtatott, azon állapotban maradjon«. 

Az időknek rosszra fordulását felismerte Dávid is, — amint 
ez az erdélyi egységhivők egyik főemberéhez, az Olaszországból 
idemenekült Paleologus Jakabhoz 1573-ban intézett leveléből is 



kitűnik — azért fenntebb említett tanainak kihívóbb vagy fel
tűnőbb módon való hirdetésében éveken át türtőztette magát. 
Azonban 1578 tavaszára Tordára zsinatot hirdet, amelyen megjelent 
322 lelkész s i t t Dávid vezetése alatt — m i t sem törődve az újítók 
ellenében közelebb alkotott törvényekkel — kimondják, hogy a 
zsinati határozatokkal meg nem állapított h i t tan i kérdések felől 
szabad vi ta tkozni és prédikálni; ami voltakópen azt jelentette, 
hogy azon gyenge kötelék is, mellyel az egységhívők serege eddig
elé össze vo l t foglalva, széttépetik. Oldott kévévé lettek Dávid és 
társai. Az egyik újítást hozott be a tanokban, ós volt , k i helytele
nítette a gyermekkeresztséget is, vagyis az anabaptistaságot hi r 
dette, vol t , k i az eddig szokásos szertartásokat eltörölte, helyökbe 
újakat hozott be; Dávid pedig újra hol nyilvánosan, hol meghi t t 
barátai körében a kegyes füleket erősen megbotránkoztató tanokat 
hirdetett Jézus imádásáról, Krisztus helyettes elégtóteléről s az 
eleveelrendelósről; nemcsak, de egy könyvecskében is közzétette 
idevágó hittételeit,1 mely tótelekre Socinus Faustus is kénytelen 
vol t akként nyi latkozni , hogy Dávid és társai a zsidóságra térnek 
s Krisztust megtagadván, Mózest akarják az ekklózsiába behozni. 

Blandrata látta az e féktelen újítás folytán a felekezetre 
bekövetkezendő veszedelmet, azért ennek elhárítása céljából egyrészt 
Socin Faustot hívta be Lengyelországból, ak i félévet töltött Dávid 
Ferenc házánál, min t ennek vendége; másrészt az új fejedelemnél, 
Báthory Kristófnál működött o ly irányban, hogy az 1578-ban Kolozs
várra hirdetett országgyűlés az eddigieknél keményebben hangzó 
törvényeket alkosson az újítók ellen. Siker nélkül. Dávidot a lejtőn 
nem vo l t képes sem Socin, sem a törvény feltartóztatni; testileg 
ugyan felettébb elgyengülve, de lelkében meg nem törve haladt a 
tragikus véghez vezető úton. A fejedelem 1579 tavaszára, majd 
június elejére Tordára, illetőleg Gyula-Fehérvárra országgyűlést 
hirdetett , ezekre Dávidot megidézte, ez meg is jelent, de már csak 
baráti karoktól támogatottan; h i t t a n i álláspontját védte maga is, 
amennyire egy roskatag, szélütött ember védhette, de még inkább 
védte az ö megbízásából veje, Trauzner Lukács. Siker nélkül. Saját 
testvérei, tanítványai, lelkésztársai léptek fel ellene vádlókként, 
miként ezt a gyulafehérvári országgyűlés elnöke, a szintén egység-
hívő Kendi Sándor is szemére vetette Dávidnak; ós ha az ország-

1 Libellus Parvus X X X . Thesibus Blandratae oppositus, i n quo disse-
r i t u r Jesum Christum vocari nunc non posse Deum, cum non sit verus Deus; 
Jesum invocari non posse i n precibus; Justificationem et praedestinationem 
a Luthero et Calvino male fuisse intellectas . . . A . 1578 i n lucem emissus. 



gyűlésen jelenvolt nemességnek egységhívó' része kijelentette is, 
hogy Dávid F . nézetétől el nem tér s helyteleníti Krisztusnak 
segítségül hívását, de a jelenvolt unitárius lelkészek — egynek 
kivételével — mindannyian, még inkább a jelenvolt református s 
lutheránus hittudósok, min t szintén a fejedelem s fő tanácsosai 
kárhoztatták Dávid F . h i t tan i tételeit és azokban újításokat láttak. 
Az újítók ellen pedig — mint mondottuk — a Báthoryak alatt 
már szigorúan hangzó törvények hozattak s így most már csak 
alkalmazni kellet t e törvényeket. A Királyhágón innen fekvő részek
ből jelenvolt kálvinista lelkészek a büntetés szigorúbb nemét kérték 
alkalmaztatni, nevezetesen, hogy Dávid, min t istenkáromló hamis 
próféta, Mózes törvényei értelmében ölessék meg; de a fejedelem 
Kendi által a következő ítéletet mondatta k i : Megértette ő Nagy
sága ( t . i . a fejedelem) ezt az egész dolgot, miképen a te agyadtól 
koholt tudományodat követvén, elhagytad az ekklézsiai egységet, az 
istentelen, hallatlan, átkozott káromkodásra vetemedtél és az ország 
közönséges végzése ellen közönségessé tetted, újítóvá lettél. Azért 
ő felsége tégedet érdemed szerint másoknak példájára megbüntet, 
hogy afféle eszelős újításoktól elirtózzanak. A d d i g pedig, amíg tet
szik ő nagyságának a fejedelemnek rólad parancsolni, fogságban 
tartatok A dévai börtönben töltötte el Dávid élete utolsó négy 
hónapját, hol 1579 november 15-ón meghalt. 1 

A Dávidra kimondot t ítélet azon indokolása: »masoknak pól-
dajara«, hatásosnak bizonyult, mert midőn K e n d i e gyűlésben az 
egysóghívő lelkészeket felhívta, hogy tegyenek vallomást arról, 
hogy Krisztus öröktől fogva való Isten, kihez szívből imádkozni 
kell , 24 órai gondolkodás után vallomást tettek, az egy hóval 
későbben tar to t t kolozsvári zsinaton pedig, melyen minden erdélyi 
unitárius lelkész megjelent, Jézus Istenségéről, imádásáról, segítségül 
hívásáról ós a Krisztus országáról egy hitvallást készítettek s bo
csátottak közre Gonsensus ministrorum anno 1579 . . . cím alatt. 

Az unitáriusok szabad vallásgyakorlatát biztosító országos tör
vények érvényben maradtak továbbra is, fennmaradt az unitárius 
egyház is a Királyhágón túli részeken napjainkig, de az 1579-ik 
évvel fö életére látszott elmetszetni, a szabad fejlődóst, gyors fel
virágzást fonnyadás, hervadás váltja f e l ; azok a főnemesek, vagy 
legalább azok fiai és unokái, k ike t részben talán I I . János király 
s a körében szerepet v i t t főurak kegyének elnyerése utáni vágy is 

1 A X V I . század ez egyik kimagasló hittudósának küzdelmekben gazdag 
élete történetét legbővebben Jakab Elek írta meg a h i t rokoni rajongó szeretet 
és tisztelet tollával i l y cím alat t : Dávid Ferenc emléke. Budapest, 1879. 



ösztönzött az új tanok befogadására, a katholikus Báthoryak, még 
inkább a református fejedelmek idejében odahagyják Socin és 
Blandrata lobogóját, a köznépnek pedig Dávid F . szellemében az 
újítás terén tovább haladott része a X V I I . század elején a zsidós-
kodó keresztyének, az ú. n. Szombatosok táborába sodortatott. 

A tiszántúli részeken vol t unitáriusok felettébb megbotrán
koztak Dávid F. elitóltetésén, különösen pedig szókesfejérvári Kárácli 
Pál temesvári pap, ak i keserűen gúnyos s élesen metsző levélben 
fakadt k i a Dávidot cserben hagyott unitárius főbb hittudósok, a 
Basiliskusnak és Szamáriusnak címzett Basilius ós Szathmáry ellen, 
úgyszintén Socin, az insanus Italus, Blandrata a Maximus Caiphas 
és inconstantinissimus impostor és a többi Judások ellen. Nemcsak, 
hanem az e részeken lakot t egységhívők különszakadtak az erdélyi 
anyaegyháztól, Kárádit püspökükké választották s ennek az ú. n. 
»Alföldi püspöknek« kormányzata alatt állottak ennek a század vége 
felé bekövetkezett haláláig. Kárádi halála után az eddigieknél még 
gonoszabb idők következtek az ország e részeinek lakosaira álta
lában, de különösen az egységhívőkre, számuk rohamosan apadt s 
a X V I I . század első' évtizedeiben nyomuk vesz. 

Az unitárius tanok a hetvenes évek kezdetén behatoltak a 
török hódoltság dunántúli részeibe is, különösen Tolna- ós Baranya 
megyékbe. E részeken főbb apostolai vol tak: Alvinczi György, 
Tolnai Lukács, Válaszuti György, Jászberényi György, kiknek buz-
gólkodása folytán az elsőbb időkben Laskón, Tolnán, Nagy-Harsány
ban, majd Pécsen akadtak az új tanoknak nagy számmal hívei. 
De min t egyebütt, úgy e részeken is méliuszi buzgósággal igye
keztek a kálvinistaság őrállói s ezek élén Vörösmarti Illyés püspök 
a terjedő ár elé gátat emelni. F o l y t a küzdelem i t t is szóval és 
tol la l , a templomi szószékeken és hitvitákon, mely utóbbiak közül 
különösen nevezetesek a nagy-harsányi 1574, hol a legyőzött A lv incz i 
életével lakolt, és a budai basa előtt tar to t t budai v i ta 1575 elején, 
ahol meg Vörösmartit nyilvánította a basa legyőzöttnek és halálos 
büntetésre móltónak, aki t azonban a hívektől összegyűjtött váltság
pénz a kiszabott büntetéstől megszabadított. A Dunamellókón és a 
Dunántúl déli megyéiben vol t protestánsok lelkipásztorai az 1576-ik 
évben — min t fentebb mondottuk (101. 1.) — Hercegszőllősön 
zsinattá gyűltek össze, i t t határozottan a kálvini tanok híveiként 
nyilvánították magukat, az i t t alkotott törvényekkel körülsáncolták 
egyházukat; így azután, ha Pécsen s elszórtan a környéken marad
tak is egységhívő gyülekezetek, egészen a törököknek Magyar
országból kiűzetéséig s a katholikus püspöki hatalomnak Pécsett 
visszaállításáig, de a megerősödött kálvinistaságot többé nem zavarták. 



Végigtekintve azokon az általunk csak főbb vonásokban 
rajzol t túl-szenvedélyes harcokon, melyek a protestánsok és egység-
hívők között folytak, vagy nem bánom, mondjuk, amelyeket a 
kálvinisták az egysóghívők ellen vívtak, szükségesnek látok még 
•azokon felül, melyeket fenntebb a testvérek között dúlni szokott 
harcok indokolására felhoztam, pár körülményt felemlíteni. A Kálvin 
lobogója alá csoportosultak—mint láttuk — éppen azokban az években 
(1562—1567, a dunántúli részeken 1574—1576) voltak a kathol iku-
sokkal s még inkább a lutheránusokkal szemben külön kálvinista 
Egyházzá alakulandók, amikor Arany Tamás, E g r i Lukács, Bland
rata, Dávid, A l v i n c z i szentháromság-ellenes tanaikat elkezdették 
h i rde tn i ; vagyis az új próféták a kálvinista egyház születési pro-
cessusát zavarták meg, a születést pedig úgy a természeti, min t a 
szellemi világban egyébként is számos és komoly veszedelem fenye
get i . Elet-halálharca vol t ez a kálvinistaságnak. Ennek vezér-
emberei tudták is, de még inkább ösztönszerűleg érezték, hogy a 
háromság-ellenes apostolok diadala a kálvini egyház romlását, az 
általuk édesanyailag szeretett, ápolt gyenge magzatnak halálát 
vonná maga után. Ne vádoljátok az édesanyát, ha veszélyben 
forgó gyermeke életének megmentésében nem válogatja az esz
közöket. 

Es nemcsak szorosabb értelemben vett gyermeke, a kálvinista
ság forgott veszélyben, de abban forgott általában a reformáció 
ügye. A Jézus istenségéről ós a szentháromságról a négy első 
egyetemes zsinaton megállapított tanok alaptanaivá lettek az egész 
keresztyónségnek, és pedig nemcsak a h i t t an i könyvekben s hi t 
vallásos iratokban, mint néhol-nóhol manapság, hanem a reformá
ciót megelőzött ezer év folyama alatt bevésődtek azok a lehető 
legmélyebben az összes keresztyén népek lelkébe. Hiszen az egy 
Istent tisztelő zsidósággal és Iz lammal szemben éppen az említett 
tanok voltak a kiválóan jellemző keresztyén tanok. Igaz, hogy a 
középkor vége felé új életre ke l t antik pogányos műveltség vezér-
embereinek, az ú. n. humanistáknak lelkében a kiválóan keresztyén 
tanok gyökérszálain a kételkedés férgei rágódtak, de a nagy közön
ség egyházának az alapját a X V I . században is, akár ha a pápa 
fennhatósága alatt maradt, akár ha a Husz, majd Luther vagy 
Kálvin tanait fogadta is be, a régi kőszikla, a Krisztus istenségébe 
vetett tántoríthatlan h i t képezte. 

Ha most már a reformátorok köpönyegéhez hasonlító köpenybe 
burkol t tanítók az ős keresztyén tanok ellen prédikálni kezdenek, 
nemcsak, de prédikálnak oly férfiak, k i k egy-két évvel korábban 
Luthe r majd Kálvin reformációjának a hirdetőiként lettek ismére-



tesekké, avagy a nagyközönség eló'tt nem úgy tűnhetett volna-ó 
fel a német és helvét reformáció is, min t átvezető' híd a római 
katholicizmusból az antikeresztyénsóghez, a zsidósághoz vagy Moha
med vallásához; avagy nem lehetett volna-ó az az eredménye, hogy 
a nagyközönség hátat fordít a csak egy-két évtizeddel előbb nagy 
lelkesedéssel befogadott reformációnak s visszatér az ős keresztyén 
alaptanokat érintetlenül hagyott, sőt azokat az éppen ez időtájt 
(1563) bevégződött t r ien t i zsinaton újból megszilárdított római 
egyházhoz ? 

Hogy Jézus istenségének s a szentháromságnak tana m i l y 
erősen össze vo l t nőve a keresztyénség hitével, legerősebben tanú
sítják a szentháromság-ellenes tanok első hirdetői. Ezek ostrom alá 
veszik az ős keresztyénség említett alaptanait, szóval ós to l la l , 
templomokban ós hitvitákon, a Szentírásból és józan észből merített 
érvekkel cáfolják azok tarthatatlan voltát; de amikor arra kerül 
a sor, hogy tegyenek vallást hitökről, tárják fel őszintén meggyő
ződésüket, akkor érthetetlen kifejezésekbe, hittótelekbe burkolják 
gondolataikat s mikor végre Dávid F . őszintén kimondotta, ami t 
h i t t s voltaképp hi t tek a többi háromság-ellenesek is, azt egyhangú
lag — helyesebben egy hang kivételével — egyetemesen elítélték; 
és min t fenntebb említettük, a gyulafehérvári zsinaton jelen vo l t 
összes unitárius lelkészek ós hittudósok az általuk aláírt hitvallás
ban akként nyilatkoztak, hogy » Krisztus öröktől fogva való isten, 
kihez szívből imádkozni kell«. Ez nem őszinte vallástótel vol t . 
Mindkét protestáns egyház hívei azt tanulták mestereiktől, — az 
egyik Luthertől, a másik Kálvintól — hogy hitük, meggyőződésük 
nyilvánításában ne engedjék magukat sem emberi tekintélyek, sem 
fenyegető veszélyek által korlátoztatni. 

No de hagyjuk pihenni a rég kidőlt harcosokat. A m i tanítá
saikban emberektől való volt , azt az idő megsemmisítette, avagy 
megsemmisíti, ami pedig isteni eredetű vol t , azt vitákkal, zsinatok
kal, országos törvényekkel, porkolábbal avagy hóhérokkal végképen 
elnyomni, örökre elfojtani nem lehet. 



V I I I . 

A római katholikus egyház új életre keltése Ferdinánd 
alatt. Miksa uralkodása. 

A X V I - i k században megindult vallásjavítási mozgalmak éren 
találták hazánkban is a római katholikus egyházat. A z evangélium
ból kilövellett fénysugarak felvilágosították az elméket, az élő h i t 
erős gyökérszálairól táplálkozó bibl iai keresztyénség megragadta és 
betöltötte az élettelen szertartások és a külső jócselekedetek gya
korlása mellett üresen maradt kebleket. Tehetetlenül állott másutt 
is, hazánkban is a római egyház első megindulásakor a reformáció
nak ; azért ez — mint láttuk — gyors léptekkel haladt előre hódí
tási útjában. A fejedelmek adtak ugyan k i szigorúan hangzó ren
deleteket, az országgyűlések hoztak ugyan mindjárt kezdetben 
máglyával fenyegető törvényeket a vallásjavítás ellen, de ezek az 
evangéliomi szellem terjedése elé m i gátat sem emelhettek. 

A X V I . század közepe táján azonban, midőn a római egyház 
megerősítésére Európaszerte jelentékeny hatást gyakorolt t r i en t i 
zsinat megkezdte tanácskozásait s midőn a németországi protestán
sok felett a smalkaldeni háború befejeztével a császár teljes diadalt 
aratott, új életre ébredt hazánknak Ferdinánd uralma alatt állt 
részeiben is a római egyház, vagy legalább lerakattak azok az ala
pok, melyeken később felépülhetett ós megerősödhetett a pápa vára. 
Az egyetemes papság elvét teljesen elvető római egyház gerincét 
a papi rend képezi; ez a lelke, szelleme a római katholikus egy
ház szervezetének, a laikusok serege csak e szervezet hústömegónek 
tekinthető. A római egyházra a szó valódi értelmében i l l i k ez a 
b ib l i a i mondás: megverem a pásztort, és elszéled a nyáj. Hazánkban 
pedig a reformáció kezdetekor valóban meg voltak verve a pászto
rok. A mohácsi vész nemcsak hogy megüresítette a püspöki székek 
nagy részét, hanem — ami a fő baj v o l t — a püspöki javak leg
többjót világi urak birtokába ju t ta t ta , s ezáltal, meg a bekövetke
zett trón-feletti viszálykodások, p o l i t i k a i pártcserélósek által elmet
szette a főpapok hatalmának, tekintélyének, sőt többeknél — m i n t 



láttuk — a római egyházhoz való hű ragaszkodásnak is az óleterét. 
De meg voltak verve az alsóbbrendű pásztorok is. Már a mohácsi 
vész előtt is a kelleténél kisebb volt a katholikus papok száma, a 
vész után pedig nagyon sok egyház maradt pásztor nélkül, hisz a 
pécsi ós budai főiskolákat, a katholikus egyház papságának főbb 
veteményes kertjeit feldúlták a vad hódítók, a feldúlt kertek helyett 
újak alapítására nem volt mód, anyagi erő. Emellett a vo l t katho
likus lelkészek egy része és pedig éppen a fogékonyabb lelkű, a 
műveltebb része az evangeliom lobogója alá állott. Gyér ós gyarló 
sereg vo l t az, mely a század közepe táján hazánkban a római katho
l ikus Sión őrségót képezte. Gyarló vol t bibl ia i , h i t tani , tudományos 
képzettségét illetőleg; míg az e Siont ostromlók a bibliából, az ős 
keresztyénség történetéből merített ismeretekkel voltak körülövedzve, 
s az evangéliomi igazságoknak velőkig ható, kétélű fegyverével 
hadakoztak; gyarló vol t a beszédben és Írásban, míg az evan
geliom hirdetőit ókesszólókká tette a kebel, a lelkesedés, emellett 
to l la t ragadtak, i r t ak a tudósok, írtak az egyszerű nép nyelvén, 
írtak kötött ós kötetlen beszédben; gyarló vol t erkölcsi életében, 
amint efelől még a X V I I . század elején vizitáló katholikus espe
resek naplói is bizonyságot tesznek: 1 míg a vallásjavítás apostolai 
úgy predikálásaikkal, min t életükkel, példájukkal épp oly buzgóságot 
tanúsítottak az erkölcsi élet nemesítésében, min t az elmék felvilá
gosításában. 

K i ke l l emelni ez anyagilag, szellemileg, erkölcsileg sülyedt 
helyzetből a katholikus egyház felsőbb ós alsóbbrendű papjait, ha 
újból talpra akarjuk állítani hazánkban a római egyházat! Ez let t 
a meggyőződése a X V I . század közepe táján Ferdinándnak, vagy 
jobban mondva azoknak, kiknek ez időtájt befolyása alá került. 
E meggyőződés következményének tekinthető, hogy az országgyű
lések, több min t két évtized elmultával, 1548-ban ós a következett 
években ismét vallásügyi törvények hozatalával foglalkoznak; s e 
meggyőződós nyilvánul azokban a vallásügyi törvónycikkelyekben, 
melyeket 1548-tól 1564-ig, vagyis Ferdinánd haláláig alkottak, 
kivált a Királyhágón innen eső részében az országnak. 

így mindjárt az 1548-iki országgyűlés mig egyfelől kimondja, 
hogy az eretnekek mindenünnen eltöröltessenek, hozzáteszi a követ
kező cikkelyekben: Ez t pedig úgy gondolják a karok ós rendek 
helyesen történhetni, hogy ha az egyház főpapjai, legyenek azok 
akár püspökök, akár prépostok ós apátok, mielőbb egyházi s tudo
mánnyal ékeskedő férfiakból lesznek, akik mind maguk a reájuk 
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bízott nyájat szóval ós példával tanítsák, mind helyetteseiket s az 
alájuk rendelt papokat hivatalukban gyakoroltassák; küldjenek k i 
a főpapok haladék nélkül minden részekbe espereseket, alesperese-
ket s másokat, kiknek kötelességük a népet tanítani; akikhez, ha 
talán maguk nem elegendők, jó szónokok adassanak. A főpapok, 
tehetségökhöz képest, iskolákat állítsanak, melyekben a jó tudomá
nyok és az igaz vallás taníttassék, és a jó szónokok az országban 
elterjesztessenek, Papokká csak kipróbált életű és tudományos fér
fiak tótessenek s javadalmak ilyeneknek adományoztassanak. Maguk 
pedig a főpapok szakadatlanul egyházuknál lakjanak; akik pedig 
közhivatallal lóvén elfoglalva, egyházuk mellett nem lakhatnak, 
maguk helyett az egyháznál helyettest, egyházi s illendő férfiút 
tartsanak. 

Majd a törvénycikkely további pontjaiban k imondat ik : hogy 
a főpapok ekként körvonalozott hivatásukat minden tekintetben 
betölthessék, szükségesnek látszik, hogy az összes egyházi birtokok, 
jövedelmek, javadalmak, úgyszintén az apátságok, melyek a világiak 
birtokában vannak, azok kezéből azonnal kiszabaditassanak s azok
nak adassanak, akiket i l le t . Kimondat ik , hogy mivel több helyen 
az urak s nemesek engedélyével holmi rajongó emberek működnek 
prédikátorokként, a katholikus főpapok által kiküldendő esperesek, 
alesperesek gondoskodjanak az i l y emberek eltiltásáról, s ha azok 
kijózanodni nem akarnának, birtokaikból dobassanak k i , érdem sze
r i n t büntettessenek, valamint büntettessenek az oly földesurak is, 
k i k a kiküldött katholikus egyházi férfiakat az említett rajongó 
emberek (értsd: evangéliomi prédikátorok) zaklatásában nem támo
gatják ; majd hogy az elpusztult zárdák, monostorok, káptalanok 
bir tokai s jövedelmei a római katholikus vallástól eltértek vissza-
hódításában munkálkodó papok táplálására, vidéki iskolák felállítá
sára s felszerelésére, tudós ós jámbor tanítók tartására és végre a 
jó reményű ifjúságnak a tanulói pályán való támogatására fordít
tassanak. 

Ugyan i ly szellem nyi la tkozik Ferdinándnak az 1550-ik óv 
elején összehívott országgyűléshez intézett előterjesztésében ós az 
ez országgyűlésen a király sürgetése következtében hozott törvény
cikkelyekben. A törvényhozástól — mondja a királyi előterjesztés 
— csak úgy várható siker és eredmény, ha a vallás ügyében az 
egység ismét helyreáll ós az eretnekségek kiir tatnak, melyre azután 
a X I I . törvény eme visszhangot adja: minden módon oda ke l l 
törekedni, hogy az egész keresztyén világ által elfogadott s hely
benhagyott szent ós katholikus h i t az országban helyreállíttassék, 
kiirtatván mindenütt az eretnekek ós azoknak istentelen tudo-



mánya. A törvénycikkely többi pontjaiban ismételtetnek az 1548-iki 
intézkedések, nevezetesen, hogy a főpapok teljesítsék híven hivatá
sukat, egyházmegyéikben hirdessék buzgón az igaz tant stb., fel
kérvén egyszersmind a királyt, hogy a pápánál igyekezzék kiesz
közölni az általa kinevezett, de a pápai szók által meg nem erősített 
püspököknek ós helynököknek megerősítését, és pedig díj nélkül, 
mert hiszen a téves hittanoknak az ország némely részeiben könnyű 
szerrel való elterjedését éppen »a (papi) rendeket osztogató felszen
tel t püspököknek hiánya s a tanítóknak ós más egyházi szolgáknak 
csodálatos csekélysége és árvasága okozta«. 

A pár évvel későbben (1552) ta r to t t pozsonyi országgyűlésen 
Ferdinánd, tekintet tel egyfelől Németországra, ahol még akkor 
Móricz szász választónak a császár ós Ferdinánd ellen indított 
harca nem végződött be, tekinte t te l másrészt új alattvalóira, az 
erdélyiekre és tiszántúliakra, k i k között a reformáció ez időtájt 
már erősebb gyökeret vert s k iknek küldöttei — orátorai — is e 
gyűlésben resztvettek, kevósbbó erőszakoskodott a római vallás 
érdekében, megelégedett annak törvényben kimondásával, hogy a 
közelebbi országgyűléseken már elég törvény hozatott a vallás 
ügyében, ezek mellett az ország karai és rendéi minden hozzáadás 
ós elvétel nélkül most is megmaradnak, s tartassa meg azokat 
ő Felsége úgy az egyháziak min t a világiak részéről. 

De már az 1553-iki soproni országgyűléshez intézett előter
jesztésében szabad folyást enged Ferdinánd a türelmetlenségig elfo
gult katholikus érzületnek. A főfeladat ezúttal — úgymond — az 
országnak ós keresztyónségnek a török ellenében megvódelmezése; 
minden vállalat sikerének feltétele azonban az isteni félelem és az 
»igaz apostoli, katholikus vallás tanaival összhangzó istentisztelet« ; 
azért sújtják — a király hite szerint — e nemzetet a nehéz csa
pások, háború, pestis ós éhség, mert az ősrégi istentisztelet ós az 
igaz h i t helyébe új tanok sarjadzottak, s ennek folytán az összes 
magyarok fogókonyakká lettek minden gonoszra. Mindezekre ő már 
a korábbi országgyűléseken figyelmeztette a rendeket, de siker 
nélkül, sőt úgy tapasztalja, hogy a féktelenség egyre fokozódik; a 
katholikus főpapokat ós lelkészeket számos helyen gyalázattal eluta
sítják, a papi teendőket világiakra bízzák, a templomokat meg
szentségtelenítik és lerontják, az egyházi jövedelmeket pedig lefog
lalják. Nincs kétsége, hogy ezáltal az Isten haragját ós boszúját 
mindinkább felidézik az országra. I n t i azért a rendeket, hogy 
elhagyván az új tanokat és tévelygéseket, térjenek vissza őseik 
vallásához, engedelmeskedjenek főpapjaiknak, hagyjanak fel a papok 
zaklatásával, az egyházi jövedelmek bitorlásával és valamint ő az 



üresedésben levő püspökségeket és egyéb javadalmakat érdemes 
egyházi férfiaknak adományozta, úgy a rendek is, k i k netalán i fy -
féle javadalmakat bitorolnak, vagy kegyúri jogokat élveznek, köves
sék az ő példáját. E g y újabb királyi leiratban pedig a vallásügyi 
törvénycikkelyhez odacsatoltatni kívánta Ferdinánd még azt is, 
hogy ezentúl a nyomdászok és könyvárúsok csak oly könyveket 
adhassanak k i és árusíthassanak el, melyeket a püspökök meg
engednek. 

E királyi előterjesztések már eléggé tanúsítják, m i l y szellemtől 
vol t áthatva Ferdinánd, de egyszersmind tanúságot tesznek afelől 
is, hogy a vallásjavítási eszmék m i l y hódítást tet tek hazánkban, 
lent is, de fent a legmagasabb körökben is, hiszen Ferdinánd a 
rendeket hívja fel az új tanok ós tévelygések elhagyására. De éppen 
ez okból, ha a főrendiház papi tagjai részéről erős kifakadások 
hallatszottak is a »tevtanok« ellen, sőt némelyek fej- és jószág
vesztéssel kívánták volna az egyedül idvezítő egyház kebelébe 
visszatérni vonakodókat büntettetni, de a világi tagjai mindkét 
táblának megelégedtek az alkotott tör vény cikkely ben annak kimon
dásával, hogy úgy a főpapok, min t a világiak tegyenek eleget 
hivataloskodásukban az 1548-iki törvénycikkek tartalmának. A katho
likus vallás ós annak főpapjai ellen vakmerően vétkezők, tettökhöz 
képest, ö Felsége által büntettessenek. A téves könyvek nyomatása 
és kiadása felől — mondja a törvénycikkely — a karok ós rendek 
m i t sem határozhatnak, minthogy nincs tudomásuk arról, hogy 
bir tokaikon i l y könyveket nyomtatnának. 

A fentebbi királyi előterjesztések türelmetlenséget lehelő szel
leméhez hasonló szellem nyi latkozik Ferdinándnak az 1554., 1555., 
1556., 1557. és 1559-iki pozsonyi országgyűlésekhez intézett előter
jesztéseiben s leirataiban is, melyekben újból és újból sürgeti a 
hitegységet, az egyházi javak visszaadatását, a katholikus alsóbb 
ós felsőbb rendű egyházkormányzók jog- s hatáskörének minden 
rendű lelkészek- ós tanítókkal, tehát a protestáns tanítókkal is 
szemben visszaállítását ós szabadon gyakorolhatását; kimondja újból: 
az ország romlásának egyik főoka a protestantizmus. Erőszakosko
dástól azonban tartózkodnia kellett, mert hiszen csakhamar érezte, 
hogy koronájához gyenge kötelék kapcsolja Erdélyt és Tiszántúlt, 
mely kötelék 1556-ban el is szakadt; de meg a németországi protes
tánsokkal kötött s az ágostai hitvallás követését megengedett ágostai 
béke megkötésénél éppen ő szerepelt Károly császár helyett s ha 
Németországon szabad folyást engedett a reformációnak, mérsékelnie 
kelle magát hazánkban is az evangeliom híveivel szemben. Fő aka
dályul szolgált pedig lelke sugallatának keresztül erőszakolásában 



az, hogy az ország minden rendű lakosának jelentékeny százaléka 
az evangeliom szellemétől vol t ekkor már áthatva, hisz az 1554-iki 
országgyűlés a nádori méltóságot a vallásjavítás egyik oszlopembe-
róre, Nádasdy Tamásra ruházta. Ugyanezen országgyűlésen a szepes
ségi öt királyi város protestáns követői, hivatkozván a király elé 
még 1549-ben benyújtott s most az országgyűlés elé is beterjesz
te t t hitvallásukra, fennen kimondják, hogy ők nem új veszedelmes 
tanokat követnek, miként ellenfeleik állítják, hanem a keresztyónség
nek ős tiszta igazságait vallják; az ő lelkészeik nem lázítók, hanem 
kegyesek ós katholikusok, a k i k az evangéliumot h i rde t ik és a népet 
szelídségre s a felség iránti hűségre tanítják. 0 közöttük nem kell 
eretnekséget vagy szakadást keresni. Náluk a kolostorok megtüret-
nek, de húsz óv óta nincs azokban szerzetes a lakosságra nehezedő 
nagy nyomor és szegénység miatt . És a megyék — mint Lőcse 
város követei irják — mind mellettük nyilatkoztak. 

I l y körülmények között az említett országgyűlések újból és 
újból csak a korábban alkotott vallásügyi törvényekre hivatkoznak, 
mindössze is »az anabaptisták leggonoszabb társaságának« kiküszö-
böltetósét rendelik el ismételten. 

De mégis az 1559-ben hozott vallásügyi törvénycikkely végén 
van egy a protestantizmusra nézve komoly veszedelmet magában 
rejtő pont, az t. i . , hogy a főpap urak espereseiket vizsgálás cél
jából kiküldjék, zsinatokat tartsanak . . . és a zsinatnak akár álta
lános, akár részletes egybehívasának idején tartozzanak minden 
plébánosok és tanítók, bárkik legyenek, mind az urak ós nemesek, 
mind a szabad városok birtokaiból főpapjaiknak egybehívására, 
minden ellenkezés nélkül, üdvös tanítás hallgatása végett összejönni \ 
azok pedig, k i k a plébánosokat visszatartanák, szigorúan büntettes
senek. E pontot azonban a király, de aki már ekkor a császári 
koronát is viselte, s min t császár kényelmetlennek találta a magyar 
alkotmány korlátait, országgyűlésen kívül, saját hatalmánál fogva, 
tehát az alkotmány nyílt megsértésével — csatolta a törvényhez. 

A következett évben haladt Ferdinánd a megkezdett alkot
mányellenes úton tovább, s Bécsből 1560 ápr. 10-én, kétségkívül főpapi 
sugalmazásra s Forgács Ferenc nagyváradi püspök ellenjegyzése 
mellett újabb rendeletet bocsátott k i , melyben a király gondolko
zására kellő fényt vető ilyesféle gondolatok előrebocsátása után, 
^némelyeknek gonoszságok és setét elmével a Krisztus aklában 
való szabad és megátalkodott kegyetlen garázdaságok mellett min
den régi ós már kiküszöbölt, kárhoztatott eretnek tévelygések e 
században visszahozatvan«, — így folytatja: »Mi tehát hivatalunk
nál fogva, melyben Isten kegyelméből a császári méltóság leg-



magasb állására helyeztetvén, akarunk az igaz h i t védelme és meg
óvása végett módokról gondoskodni, nehogy az egyszer Istennek 
és annak tiszteletére szentelt egyházi birtokok világi használatokra 
fordíttassanak. Ezért is magunk és a velünk most is együttlevő 
főpap ós országnagy urak érett tanácskozása és megfontolása mel
le t t elhatároztuk, hogy az összes egyházi javak, bármiként nevez
tessenek, legyenek azok káptalané, vagy apácáké, prépostoké, kano
noké, perjeleké, szerzeteseké, kápolnásokó, akár királyi vagy főpapi 
adománnyal ellátottak, melyeket t . i . m i korábban akármely világi 
embernek adományoztunk volna, — mely adományt m i jelenleg 
visszaveszünk, eltörlünk — bármely rendű s állapotú világi embe
rek kezeiről azonnal és tet t leg elfoglaltassanak ós azoknak, k ike t 
azon javadalmak illetnek, visszaadassanak. — Tudták Ferdinánd 
tanácsadói, hogy a nagy kiterjedésű világi jószágok erős védelmező 
bástyái az »igaz« hitnek, erős érveket, éles fegyvereket nyújtanak 
az o ly apostolok ellen fo lyta to t t küzdelemben, kiknek nem hogy 
maguknak, de még Mesterüknek sem volt hova fejét lehajtani. 

Ferdinánd az »istentelen és képtelen eretnekségek s tarsulatok« 
iránt érzett ellenszenvének még egyszer kifejezést adott az 1563-iki 
— az ő életében utolsó — országgyűlés vallásügyi törvónycikke-
lyeiben; újból erősen hangoztatik a vallásban s istentiszteletben való 
egység; a szent atyák által helybenhagyott igaz tudomány, másrészt 
szigorú büntetéssel fenyegettetnek a királynak oly kapitányai, fel
ügyelői, katonái, akik az eretnek szónokokat, az arra nem hivatot
takat, a hitvány és istentelen tudományok miat t máshonnan elűzöt-
teket magukhoz venni, és többnyire várakban és királyi bir tokokban 
támogatni szoktak. 

Türelmesebb szellemet tanúsított, vagy jobban mondva a pol i 
t i k a i körülmények kényszerítő hatása alatt mérsékló magát Ferdi 
nánd a vallási ügyek terén az erdélyi rendekkel szemben azon hat 
év alatt , míg Erdélynek is fejedelme volt. í gy p. o. szentesítette 
az 1552-iki tordai országgyűlés X V — X V I I I . törvény cikkelyei t , 
melyekben kimondatott, hogy az evangélikus rész pártfogói a katho
l ikus rész ellenében ne igyekezzenek semmit tenni, de viszont a 
katholikus rész is óvakodjék a másik rész megsértésétől; kimonda
tot t , hogy a szókelyvásárhelyi lakosok közül mindazok, ak ik az 
evangéliomi hitet hallani ós t anu ln i akarják, szabadon alkalmaz
hassanak oly prédikátort, k i a szent evangéliomot hirdetni s m i n 
den szertartást Krisztus igéje szerint gyakorolni és a szentségeket 
kiszolgáltatni képes. így szó nélkül hagyta, hogy az általa Erdély 
egyik vajdájává kinevezett Kendi Ferenc, midőn az 1553-iki tordai 
országgyűlésen min t vajda esküt tett, nem esküdött a szentekre, 



valamint arra sem, hogy a lutheránusokat üldözni fogja, hanem 
csak általánosságban az igaz apostoli h i t védelmére. Szó nélkül 
hagyta, midőn a következett évben a besztercei káptalan papsága 
határozottan visszautasítja a Ferdinánd által püspökké kinevezett 
Bornemisza Pál eretnekítő rágalmait. Szó nélkül hagyta az 1554-ben 
Medgyesen összejött rendeknek a vallásügyben hozott eme határo
zatát : Ámbár a keresztyén hi t csak egy, mégis, minthogy az ország 
lakosai úgy a szertartásokra, m i n t a szentségek kiszolgáltatására 
nézve is eltérnek egymástól, rendeltetett, hogy míg a várakban 
lesznek alkalmazva, minden résznek saját papjai és prédikátorai 
legyenek, ós se a papok, se a lakosok közül senki ne merészelje a 
másikat i l le t len szavakkal sérteni. 

Hasonlóképen türelmesebb s a reformáció iránt kevósbbó elfogult 
szellem nyi la tkoz ik Ferdinándnál a t r i e n t i zsinatra küldött főpapok
hoz intézett utasításaiban, de ugyancsak a magyarországi főpapoknak a 
t r i en t i zsinaton te t t nyilatkozataiban. A király is, a főpapság is 
elismerik, hogy a római egyházban csakugyan sok reformálni való 
van, s ezzel félig-meddig igazolták Luthernek és társainak a vallás
javítás terén kife j te t t munkásságát; figyelmezteti Ferdinánd a 
zsinatra küldött követeket, hogy a zsinatra meghívott ós ot t meg
jelenni reményit protestánsokkal szelíden bánjanak, azoknak a netán 
felhozandó indokaikat, ha azok helyesek, jogosultak, figyelembe ke l l 
venni, ha pedig alaptalanoknak találtatnának, meg kell azokat 
cáfolni; a lényegtelen hitágazatokban engedmények teendők; a 
hagyományokból és szertartásokból mindaz eltávolítandó, avagy 
megjavítandó, ami babonának tűnik fel s a népnek inkább meg
botránkozására, mint épülésére szolgál. Különösen óhajtották Fer
dinánd is, a magyar főpapok is, hogy a zsinat törölje el a papnőt-
lenségi törvényt s engedje meg az úrvacsorának két szín alatt való 
kiszolgáltatását.1 Ámde ha a zsinat minden ilyesféle reform-gon
dolatot figyelmen kívül hagyott, az az elv nyervén diadalt a zsinati 
atyák között, hogy az eretnekség ördögének nem szabad semmi 
engedményt tenni, nehogy ha a kisújjat elnyerheti, az egész kart , 
s az egész szervezetet magához ragadja, — Ferdinánd is, a magyar 
főpapok is, engedelmes jó pápista keresztyénekhez illőleg meghajol
tak a zsinat végzései előtt s megmaradt előttük a vallásjavítás 
min t »veszélyes dögvész«, mint az ország romlásának, mint Isten 
haragjának egyik fő előidézője. 

Hogy Ferdinánd, a most említett pár esetet kivéve, 1548-tól 
egész haláláig az országgyűlésekhez intézett előterjesztéseiben, 

1 L . Fraknói: A magyar főpapok a t r i en t i zsinaton. 



királyi rendeleteiben oly kitartó szívóssággal küzdött a római egy
ház új életre keltésében, a hitben és szertartásokban való egység 
helyreállításában s ezzel kapcsolatban a vallásjavítási törekvések
nek az ország általa b i r t részeiben való teljes meghiúsításán, ez 
első sorban Oláh Miklós esztergomi érseknek tulajdonítható. Az ő 
lelke visszatükröződik Ferdinánd vallásügyi intézkedéseiből, viszont 
az ő lelke s erélye öntött életet ez intézkedésekbe. 

Oláh Miklós iskoláinak N.-Váradon bevégezte után I I . Ulászló 
udvarába került min t apród (1516), de pár óv múlva papi pályára 
lépett, előbb pécsi, majd esztergomi kanonok l e t t ; 1526-ban I I . Lajos-'' 
nak, a mohácsi vész után pedig özvegyének — Máriának — let t 
kegyelt titkára, k i t azután min t V . Károly helytartóját Német
alföldre is elkísért 1531-ben s ot t tartózkodott 1542-ig, mely idő 
alatt kora több kiváló humanistájával, így Erasmussal is érdekes 
tudományos levelezést 1 folytatott . I I . Lajos eleste óta folyvást 
Ferdinánd párthíve volt, de külföldről hazatérte után még erősebben 
csatlakozott hozzá, viszont Ferdinánd is ez idő óta kegyeivel elhal
mozta s egyik legbizalmasabb tanácsadójává fogadta; 1543-ban 
kinevezte zágrábi püspökké ós kanczellárrá, majd egri püspökké, 
1553-ban esztergomi érsekké s az ország prímásává, 1562-ben egy 
időre királyi helytartóvá, k i azután e magas egyházi és országos 
méltóságok birtokában kétségkívül sokat tehetett a római egyház 
új életre keltésében. És te t t is ; annyival is inkább, mert nála a 
kiváló l e l k i tehetség, a tudományos ismeretekben való gazdagság 
r i t k a gyakor la t i érzékkel, mély belátással, a poli t ika minden fogá
sában való nagy jártassággal, a király és általában a szerepet vivő 
országos emberek lel ik világának közelről való ismerésével vol t 
párosulva. Méltán tek in t ik és nevezik őt hitfelei a római egyház 
megmentőjének. Valóban Oláh vol t az, ak i a Ferdinánd által bírt 
részeiben az országnak a reformáció hódító árja elé először erős 
gátakat emelt, sőt azon árt több helyütt visszaszorította; ő tet t oly 
intézkedéseket, melyek következtében, ha nem is az ő életében, de 
később, a po l i t i ka i körülmények kedvezése mellett, a római egyház 
majdnem korábbi fényében ragyoghatott. Célja féle haladtában 
vérpatakok ugyan nem fakadtak nyomában, de a kisebb erőszakos
kodás fegyvereit miként fentebb részletesen említettük, eléggé sűrűen 
használta, ós használta volna még sűrűebben, ha az ország akkor i 
viszonyai, majd Miksa felvilágosult szelleme megengedték volna. 
Miksáról szólva álljunk meg a római egyház új életre keltése, vagy 
ha úgy tetszik, az ellenreformáció érdekében tett fejedelmi s 

1 L . Ipolyi: Oláh levelezését 1876. 



főpapi intézkedések felsorolásában. Miksa 12 éves uralkodása alatt 
hazánk felett nem a hegyek túlsó feléről eredő — nem ultramontán — 
szellem lengedezett. 

Miksát igyekezett ugyan atyja, Ferdinánd, a római egyház 
hű fiává neveltetni, azonban egyik tanítója, Schiefer (Severus) 
Farkas, k i előbb Melanchton tanítványa volt, már ifjúsága kora 
éveiben felkeltette Miksa lelkében a római egyház némely babonás 
hittételeitől és a papuralomtól való idegenkedés, másrészt a német
országi hitjavításhoz való vonzódás érzelmeit. Ugy, hogy midőn 
Ferdinánd a schmalkaldeni szövetségesek ellen táborba vo l t indu
landó (1547 febr.), szükségesnek látta az ekkor 20 éves^'Miksát, 
szabad szellemű gondolkodásáért, a mellé adott vezetők tanácsának 
mellőzéséért komoly hangú levélben inteni ós kifejteni előtte azon 
hét okot, melyek miat t neki ós testvérének a vallás újítók szakadásá
hoz csatlakozniuk és a Habsburg ház jó hírnevén csorbát ejteniök 
nem szabad. S hogy egy-két évvel később Ferdinánd Miksát Spanyol
országba küldte, annak egyik oka talán az volt, hogy kiverje ennek 
fejéből a lu ther i gondolatokat, mely cél sikerülni is látszott. Miksa 
i t t oly jó katholikusnak mutatkozott, hogy császári nagybátyja és 
apósa Csehországba akarta őt küldeni az eretnekség kiirtása végett. 
Midőn azonban észrevette Miksa, hogy a császár saját fiának, a 
spanyol ós vakbuzgóságáról ismert Fülöpnek törekszik, Ferdinánd 
és Miksa rovására, a császári móltóságot megszerezni, azonnal meg
változott Miksa vallásos gondolkodása, ós egyfelől erősen német 
érzelmeivel, másrészt protestáns hajlamaival kezdett tüntetni. így 
kérdést intézett egy ízben a német prot. fejedelmekhez, mitévő 
legyen, ha atyja kényszeríteni akarná a misére, melytől »undorodik«, 
s m i l y támogatást várhat tőlük a császár ós a pápa el len; majd 
Frigyes pfalzi v. fejedelemhez intézett egyik levelében (1560 apr. 2.) 
akként nyi la tkozik , hogy ő az ágostai vallástételben foglalt keresz
tyén tudományt helyesnek és igaznak tartja, ennek ellenfeleit pedig 
az ördög szolgáinak nevezte; a már előbb a császártól evangéliomi 
iránya miat t elcsapott s megnősült Pfauser Sebestyén papot udva
rába fogadta, ennek evangéliomi szellemű egyházi beszédeit házi
kápolnájában udvar i embereivel együtt órákig hal lgat ta ; több 
h i t t an i kérdésre nézve Melanchtontól kért felvilágosítást. 

Miksának a római egyháztól való elidegenedése csakhamar 
ismertté lőn Magyarországon i s ; midőn az 1559-iki országgyűlésen 
atyja helyettesekónt megjelent, a protest. városi követek bizalommal 
fordultak hozzá, s kérték, hogy vallási szabadságukat vegye oltal
mába. És Miksa jóakaratúlag fogadta őket, »Legyenek nyugodtak, 
— monda — nem mindig az »oláh« (t. i . az érsek) kedve szerint 



fognak menni a dolgok s királyi atyja sem fog mindent (t. i . amit 
a főpapok kérnek és ajánlanak) elfogadni.« 

De még nyi l tabban fellépett Miksa vallási tekintetben szabad 
szellemű gondolkozásával s még több keserűséget okozott lutheránus-
ságával atyjának ós a pápának a 60-as évek elején. Ferdinánd, 
tekitet tel előrehaladott korára, házának érdekeire, másfelől azon 
felettébb elmérgesedett viszonyra, mely uralkodása utolsó éveiben 
közte és a magyar nemzet között kifejlődött, szerette volna fiát, Miksát, 
az 1561-ik óv közepére meghirdetett, de később »fontos akadalyok« 
mia t t elhalasztott országgyűlésen megkoronáztatni. A fontos aka
dályok egyike az vol t , hogy a nemzet — szemben Ferdinánd akara
tával — élni kivánt királyválasztási jogával; a másik nem kevósbbé 
fontos akadályt pedig Miksának vallásos nézetei képezték. Neveze
tesen midőn Miksával a szokásos koronázási szertartásokat közelebb
ről megismertették, és midőn ennek folytán meggyőződött arról, 
hogy neki ünnepélyesen, ország-világ előtt oly vallási cselekvónyeket 
kellene teljesíteni, o ly esküt kellene tennie, melyek vallásos meg
győződésével ellenkeznek, határozottan kijelentette, hogy ő az egy
ház némely követelményeinek és szertartásainak nem vet i magát 
alá; így jelesen nem tartja meg a koronázást megelőző napokon szoká
sos böjtöt, t i l takozot t az ellen, hogy neki az úrvacsorája egy szín 
alatt szolgáltassák k i , s hogy ő Máriára és a szentekre esküt tegyen. 

Hogy üljön i l y gondolkodású ember Szent István királyi 
székébe, mely széknek elfoglalója a római katholikus egyház védője 
tartozik lenni ? Az ez ügyben egyedül beavatott spanyol követ jelen
tése szerint Ferdinánd kifejtette fia előtt, hogy Ő minden jót, tisz
tességet ós szolgálatot kész megtenni, amire az atya fia iránt, k i t 
annyira szeret, kötelezve van, nem habozna fiáért vérét, életét 
kockáztatni; de viszont sem Miksa, sem összes gyermekei ós unokái 
kedvéért nem hajlandó semmi olyast tenni, a m i becsületével és 
lelkiismeretével ellenkezik. Azért visszautasítja Miksának amaz 
indítványát is, hogy a pápától az úrvacsorának két szín alatt való 
kiszolgáltathatására nézve engedély volna kieszközlendő.1 Egyelőre 
sikertelen maradt Ferdinándnak fiával szemben nyilvánított h i t 
térítői buzgósága. Bízni kel l az időre, gondolta Ferdinánd, de ezt 
ajánlották főpapi tanácsosai is, azután meg be k e l l várni a harmad
ízben ez időtáj t összeült t r i en t i zsinat eredményét. így azután a 
koronázó országgyűlés elmaradt az 1563-ik évre, amikorra a vallási 
ellentétek a király és fia között kiegyenlítődtek, legalább látszólag, 
mindössze is a koronázási ünnepélyek egy mozzanatánál tört k i 

1 L . Fraknói: Magyar orsz. gyül. emlékek I V . k. 386—388. 1. 



Miksából a reformáció szelleme, az eskümintának e szavai he lyet t : 
»a boldogságos szűz Máriára és minden szentekre« ezt mondotta, 
és pedig jó hangosan, »az evangeliomra« (esküszöm). 

Amely szellemet Miksa trónörökös korában tanúsított, meg
őrizte a királyi szóken is 12 évi uralkodása alatt (1564—1576.) A z 
országos móltóságok s fő katonai tisztségek betöltésénél m i tekin
tet tel sem vol t az illetőknek h i t t an i álláspontjára. í gy felsőmagyar
országi hadainak vezére és egyik legbizalmasabb embere Schwendi 
Lázár ha külsőleg nem lépett is át az evangélikus egyházba, de 
tényleg ennek fővódelmezőjeként szerepelt. Ehhez i r ta Miksa azon 
megszívlelésre nagyon is méltó figyelmeztetést, hogy »a vallási 
ügyeket nem lehet karddal eldönteni, . . . Krisztus ós az apostolok 
másként tanítottak; az ő kardjuk a nyelv, a tanítás, az Isten igéje 
ós a keresztyónies élet vol t«. Az 1566. évi hadjárat alkalmával 
behívott birodalmi sególyhadakban szolgált protestánsok szabadon 
tarthat tak evangélikus istentiszteletet, s ahol hosszabb ideig tábort 
ütöttek, p. o. Győrben s vidékén, szabadon hintegethették az evan
géliomi magvakat. M i k o r fiát, Rudolfot megkoronáztatni szándékozott, 
azt is reá akarta bírni, hogy az eskümintából hagyja k i Máriát ós a szen
teket. Másfelől a főpapság erőszakos térítését határozottan kárhoztatta; 
Oláh M . érseket, midőn ennek zaklatásai miatt a protestánsok hozzá 
folyamodtak, komolyan megintette, hogy jövőre minden illetéktelen 
vizsgálattól tartózkodjék. Oláh M . halála után (1569) esztergomi 
érsekké Veranchich A n t a l t nevezte k i , aki m i n t tudós ós állam
fórfiú kiváló szolgálatokat te t t hazánknak és királyának, de egy
háza irányában annyira közönyös, vagy mondhatjuk annyira szabad
szellemű volt , hogy az első miséjét csak érsekké kineveztetóse után 
65 éves korában mondta el, ekkor is kétségkívül a pápai megerő
sítésre való tekintetből. Ennek 1573-ban bekövetkezett halála után 
pedig az érseki széket Miksa betöltetlenül hagyta, mely azután 
így is maradt két évtizeden keresztül. 

I l y fejedelem uralkodása alatt a vallási türelmetlenség fegyve
rei t kevésbbó villogtathatták Róma lovagjai, legalább az ágostai 
hitvallást követők ellen, k i k ekkor különben is nagy többségben 
vol tak a Miksa jogara alatt álló országrészben. De csakis azok 
ellen; mert nem ke l l felednünk, hogy Miksa a vallásjavítási eszmé
ket kizárólag a wi t tenbergi forrásból merítette ós így a kálvinisták
kal , keresztsógismótlőkkel, szentháromság - tagadókkal éppen oly 
kevéssé rokonszenvezett, min t a németországi igazhitű lutheránusok. 
De meg po l i t ika i okokból is inkább vonzódott Miksa a német
országi, min t a helvét vagy Socin-féle reformációhoz. Mert hiszen 
tudvalevő dolog, hogy a nemzet szabadságának, alkotmányának 



megsemmisítését, másfelől a fejedelmi önkényuralmat illetőleg ő is 
azon ösvényen haladt, melyet előde tört s melyet utódai is száza
dokon át tapostak. Már pedig a lu ther i reformáció, mely a német 
protestáns fejedelmek hatalmát s vagyonát öregbítette, sokkal elő
n y ösebbnek tűnt fel az önkényuralomra törekvő fejedelmek előtt, 
m i n t a köztársasági talajon kifejlődött s szervezetében a közszabad
ság elvét érvényre juttató helvét vagy olasz reformáció. Ezekből 
magyarázható k i , hogy míg a római szentszéknek (1568-ban) hozzá 
intézett azon kívánságát, hogy az ágostai hitvallást követő feleke
zetet irtsa k i , határozottan visszautasította, addig a többi reformáló 
felekezetek ellen, ha tényleg erőszakos intézkedéseket nem tet t 
is, — eltudva a szentháromság tanát ostromló E g r i Lukács elfoga-
tását — de papiroson szigorúan hangzó rendeleteket bocsátott k i . 
í g y mindjárt 1567-ben egyik parancsában a kálvinistaságot veszé
lyes ós kárhozatos eretnekségnek s az országban meg nem türendő-
nek mondja; 1570-ben a könyvvizsgálatra, de egyszersmind az eret
nekek üldözésére nézve ad k i rendeletet. Verancsics esztergomi 
érseknek és a megyéjebeli egyházi férfiaknak megparancsolja, hogy 
ezen új trinitáriusok, szakramentáriusok vagy Zwingliánusok eretnek
ségeit magukban foglaló könyvek eladóit ós terjesztőit nyomozzák 
k i és nem csak a náluk talált ilynemű könyveket foglalják le, de 
az i l y könyvek árulóit, m in t szintén azokat, akik az i l y eretnek
ségeket nyilvánosan prédikálják, királyi karhatalommal s az illető 
polgári hatóságok segélyével elfogatni, börtönbe záratni s testileg 
is nyilvánosan megbüntetni tartoznak. Ugyani ly szellemben írt 
Miksa az 1572-ben összehívott rendekhez, felhíván Őket az eretnekek 
ellen hozott törvények megújítására, melyek azután »egyertel-
muleg« azt határozták, hogy az áriánusokat vagyis háromság
tagadókat, ha elfogatnak, könyveikkel együtt meg ke l l égetni; 
mely végzést a király elfogadott, de válasziratában azt a szakramen-
táriusokra is kiterjesztetni kívánta. 

Az ágostai valiástótelt követőkhöz — min t mondottuk — 
kora ifjúságától kezdve jó indulat ta l viseltetett Miksa, kivéve talán 
azon időt, melyet Spanyolországban töltött. De azért korántse 
véljük azt, mintha talán Miksa lelkét Luthernek evangéliomi erős 
hi te töltötte volna be. 0 is, min t a X V . század humanistái ós min t 
a X V I . századnak a legtöbb katholikus fejedelme, elégedetlen vol t 
kisebb-nagyobb mórtékben a középkorban kifejlődött katholicizmussal, 
óhajtotta abba némi reformoknak behozatalát, kivált a fejedelmi 
korlátlan uralmat feszélyező papi és pápai hatalomnak korlátozását; 
de valami nagy súlyt a h i tbe l i meggyőződésre, a lélek szomjának 
kielégítésére szolgáló bibl ia i igazságokra nem helyezett, önmagának 



ós házának po l i t i ka i érdekeit a hitfelekezeti érdekért soha sem 
kockáztatta, sőt ezeket amazokért feláldozni percig sem habozott. 
Midőn fiát, Rudolfot az 1572-iki országgyűlésen királylyá koronáz
ták, előzőleg azt kivánta tőle, hogy katholikus módon, legfeljebb 
magánlakásán gyónjon és áldozzék, de nyilvánosan, tekintettel az 
ország lakosságának többségére, két szín alatt vegye fel az úrvacsorát; 
vagyis űzzön játékot a szentséggel. Néha, min t láttuk, az ágostai 
hitvallás igaz hívének vallotta magát, s annak vallóit hathatósan 
védelmezte, másszor meg, a pápa kegyét megnyerendő, azt a taná
csot adta a protestánsoknak, hogy maradjanak inkább a régi egy
házban. A pápához intézett leveleiben ismételve biztosította azt, 
hogy minden igyekezete, faradsága és gondja oda irányul, hogy 
megtartsa az igazi hi tet Magyarországban, hol az sokféleképpen 
el van nyomva. Uralkodásának utolsó pár óvóben pedig erősen 
munkálódott egész következetességgel azon, hogy a római egyházat 
a protestánsok ellen indítandó harcra képessé tegye. 

De ám vezérelték legyen Miksát bármely érdekek ós indokok 
a vallás ügyében te t t intézkedéseinél, a protestánsok hálával eltel
ten tekintettek vissza az ő uralkodására, melynek végeztével nagyon 
szomorú idők következtek úgy a magyar nemzetre, min t a hazai 
protestáns egyházakra. Kitört a vihar, mely megsemmisítéssel fenye
gette a nemzetet is, ennek alkotmányát és szabadságát, de a tiszta 
evangeliomot is. Megindul t egész erővel, szerte az egész országban 
az ellenreformáció. 



I X . 

Rudolf uralkodása és az ellenreformáció. 

A Habsburg-ház jogara alatt álló részében az országnak 
szabad tért nyílt a vallásjavítás elleneinek. Rudolfot hitbuzgó 
édesanyja már gyermekkorában buzgó r. katholikussá nevelte, jezsuita 
nevelői pedig a vakbuzgó I I . Fülöp spanyol király udvarában, hol 
Rudol f ifjú éveit töltötte, a vallásos buzgóságot bigottsággá, türel
metlenséggé fejlesztették. U g y hogy ő a protestánsok iránt avagy 
csak némi jóakaratot is soha sem szívből, sem színből nem tanú
sított. Talán még királlyá választatása alkalmával (1572) ha muta
to t t is némi türelmet az ágostai vallástételt követők irányában, de 
az őt üdvözlő rendeknek adott válaszában már határozottan kije
lentette, hogy az áriánusok, zwingliánusok és szakramentáriusok 
minden kegyelem nélkül megégetendők. Koronáztatása alkalmával 
atyja azon kívánságának teljesítését, hogy az eskűmintából a 
»Maria ós minden szentek« kifejezés hagyassák k i , határozottan 
megtagadta, az úrvacsora felvételére vonatkozó kívánságát pedig 
úgy játszotta k i , hogy az oltári szentséget az udvar i kápolnában 
ugyan, de n y i t o t t ajtók mellett, nagyszámú urak és nemesek jelen
létében vette fel. Már csak e körülmények is világosan megértették 
a vallásjavítás ellenzőivel, hogy a vallási állapotokat illetőleg nagy 
változás fog bekövetkezni s hogy a trón köréből, ha azt az új 
király foglalandja el, az eddigitől eltérő szellem fog az országban 
szétáradni. De a változást jelezték egyéb körülmények is. 

Anyjától a hitbuzgóságot örökölte Rudolf, atyjától pedig a 
korlátlan uralkodásra való hajlamot. E hajlamot a zsarnok I I . Fülöp 
udvara még inkább fokozta Rudolfban. Igen, de a magyar nemzet 
vezérfórfiai, ha protestánsok, ha katholikusok voltak, hőn buzogtak 
az ország alkotmánya, a nemzet őseredetű jogai szabadsága mellett, 
így a király zsarnoki szelleméből önkényt következett a magyar 
nemzettől nagyobb mértékben való elidegenedése, majd annak 
meggyülölóse; mivel pedig a világi vezórférfiak legnagyobb része 
protestáns volt , hisz az összes főúri családok között a l ig maradt 
ez időben három hű a római egyházhoz, mive l továbbá a pro-



testáns felekezetek mindegyike, de kivált az e század utóbbi 
harmadában egyre erősbödő kálvini felekezet a pol i t ika i szabadság 
s az alkotmányosság szellemére is ólesztőleg hatott, a király gyű
lölete kiválóbb mértékben a protestánsok ellen irányult, míg ellen
ben a katholikus egyházban, ennek a korona által kinevezett s 
ettől függő főpapjaiban, még inkább az ezek oldala mellett, sőt 
nem ritkán ezek élén harcoló jezsuitákban a korlátlan királyi 
hatalom erős oszlopait vélte felismerni. 

A korlátlan uralom után való vággyal együtt hazahozta 
Rudol f a túlrideg, feszélyes udvari szokásokat, melyek a király 
ós nemzet között az eddiginél sokkal magasabb válaszfalat emeltek, 
melyek a trónon ülőt majdnem földi istenként tüntették fel . 1 

A magyar nemzetben megvolt a király iránt az őszinte szeretet ós 
tisztelet érzése, de a gerinctelen udvaroncok szolgalelküsóge, az 
aljasságig menő hízelgés, kétszínűség nem fért össze a természetével. 
A Mátyás király életéből, udvarából fennmaradt ekkor még al ig 
egyszáz éves hagyományok messze elütöttek a Rudo l f udvarában 
uralkodóvá let t szokásoktól, a király s a nemzet szíve ós gondol
kodásmódja között támadt üreg egyre szélesedett. Etelköz ós Madrid 
távol esnek egymástól, az ősmagyar alkotmányos szellem ós a 
I I . Fülöp udvarában kifej le t t és onnét hazánkba áthozott korlátlan 
ura lmi szellem s udvar i szokások nem vol tak összeegyeztethetők. 

De vol t még Rudolfnak egy felettébb szerencsétlen öröksége 
őseitől: szópunokája vol t ő apai-anyai ágon az eszelős Johannának, 
s az a l e lk i baj, mely ezt évtizedekre élő-halottá tette, Rudolfban 
eleinte félénkség, búskomorság alakjában, majd hova-tovább veszé
lyesebb módon nyilatkozott . Ezért az a 32 óv, mely alatt ő a 
magyar királyi székben ült, kiválóan szerencsétlen szakasza hazánk 
történelmének, kivált 1581 után, amikor a sok betegeskedés követ
keztében kedély világa mindinkább elborult. »Magyarország trónusán 
idegbeteg király ült, kinek cselekedeteit és azok indító okait 
inkább a patholog ós az elmegyógyász, min t a történetíró világít
hatja meg. Uralkodásában lélektani fejlődós, kül- ós belpolitikájában 
elv, irány, következetesség nincs . . . egyénisége teljesen érthetetlen 
maradna, ha szem előtt nem tartanok, hogy betegsége megfosztotta 
erkölcsi és értelmi beszámíthatóságának teljes birtokától.« 2 

1 Rudolf mintaképét s rokonát, I I . Fülöpöt emberfia nem látta nevetni 
avagy mosolyogni, i l le t len dolognak tűnvén fel az udvar felfogása szerint, 
hogy a királyi felség mosolyra nyissa ajakát; legelső minisztere megállapított 
távolságban térden állva tehetett előtte jelentést az állami ügyekről. 

s L . Acsády: »Magyarorszag három részre oszlásának törtenete.« Millen. 
Tört. V . k. 431—432. 1. 



A mondott időtől fogva a világtól úgyszólván elzárkózott, 
prágai várába visszavonultan, az érzéki örömöknek, tudományos és 
áltudományos szenvedélyeinek ólt, kiváló szeretettel foglalkozván a 
csillagászattal, a csillagokból való jóslással, a vegytannal, ennek 
fattyúkinövéseivel, a bölcseség kövének feltalálásával vagy óra-
csinálással; országainak kormányzását pedig testvéreire, — bár 
ezek iránt is bizalmatlan vol t — még inkább aljas, hízelgő, je l lem
telen, kincssovár, erőszakoskodó, a magyar nemzetet és a protes
tantizmust gyűlölő tanácsosaira bízta. 

I l y fejedelem uralkodása alatt, i l y körülmények között újult 
erővel foghattak hozzá a vallásjavítás ellenségei a kathol. egyház 
felépítéséhez-, fokoztatván erejük és buzgóságuk annak tudata által 
is, hogy az egykori egyházi javaknak a főpapság kezeibe teljes 
mértékben való visszajutása az evangéliomi felekezetek megtöré
sétől függ; de fokozta annak tudata is, hogy ők nem magukban, 
nem szórványosan küzdenek, hanem az ellenreformáció nagy mun
kája megindult Európa-szerte. Bevégződvén ugyanis a t r i en t i zsinat 
1563-ban, ez, bár végzéseivel egyelőre a műveltebb katholikusok 
közül is többen elégedetlenek voltak, új erőt s önbizalmat öntött 
a vallásjavítás által erősen megingatott pápás egyházba. Annak a 
nagy épületnek, melyet középkori Egyháznak nevezünk, már Lu the r 
fellépte előtt repedeztek i t t -o t t a falai, tágultak eresztékei, recsegtek-
ropogtak szúette gerendái. A t r i e n t i zsinat kitatarozta az avul t 
épületet amennyire csak lehető volt . Azokat, akikben erősebb v o l t 
a régi intézményhez való ragaszkodás, vagy akiket világi önző, 
hata lmi érdekek Kómához kapcsoltak, azokat erős kötelékkel egy
máshoz fűzte, azokra nézve ezentúl lehetetlenné vált az ingadozás, 
a tétovázás. A k i az egyház által megállapított h i tc ikkelyeket 
elfogadja, az jó kerestyén, ak i azok közül csak egynek az igazságát 
is kétségbe vonja, az — mondja a t r i e n t i zsinat — legyen átkozott, 
vagyis az olyan nem tagja az egyháznak. így létrejött s megvan 
manapság is a római egyházban a hitegység. Megvolt és megvan 
a szertartásokra nézve az egység, hisz a világ mind az öt részé
ben az istentisztelet nyelve a la t in , szabályozója a breviárium; 
megvan az egység a kormányzatra ós az egyház szervezetére nézve. 
A z összpontosítási és a korlátlan hatalmi elv keresztül van víve 
teljes következetességgel. Egy központból — Rómából — vezeti 
az abszolút hatalmú pápa az egész r. kathol. egyház kormányzását, 
egy főpap — érsek vagy prímás — áll mindegyik ország vagy 
tartomány egyházának az élén. A z alárendeltek a felsőbbekkel 
szemben feltétlen engedelmességgel tartoznak viseltetni. Hatalmas 
rendszer. Megvolt s az idők haladtával, a tudomány és felvilágo-



sultság erősbödésével hovatovább meglesz káros hatása is ; de egy
előre nagy szolgálatot tett Rómának s a reformáció által oly 
erősen megingatott középkori egyháznak. 

A helyreállított egység erőt adott a római egyháznak, és 
midőn a X V I . század vége felé megújult erejének érzetére ébredt 
s midőn a po l i t ika i küzdelmek mezejón is hatalmas támaszokra 
vélt találhatni, megkezdte a római egyház Nyugot-Európa majd 
mindegyik államában az ellenreformáció ádáz munkáját. A hazai 
katholikus főpapság e támadásával szemben éppen nehéz helyzete 
volt a magyarországi protestáns egyháznak. Három egymással 
ellenséges lábon álló világi fejedelem fennhatósága alá tartoztak a 
hazai protestánsok s már csak e körülménynél fogva sem küzdhettek 
volna közös erővel a közös ellenség ellen; három főbb, egymással 
versengő, egymás meggyengítésére vagy éppen megsemmisítésére 
törő felekezetre (lutheri, kálvini, unitárius) voltak szétszakadva; az 
ugyanazon felekezet híveit sem foglalta együvé semmiféle külső 
erősebb kötelék, mindegyik egyházkerület, sőt némely vidékén az 
országnak minden egyházmegye (tractus vagy senioratus) egymás
tól független, önálló testületet képezett ; az egyes felekezetek 
körében is néha mérges vitákat előidéző h i t t an i vagy egyéb kér
dések merültek fel. Például az ágostai h i tva l l . egyház kebelében a 
nyolcvanas évek kezdetén erős meghasonlást idézett elő azon 
kérdés, hogy a Németországon készített »Egyseg-alakzatot« (Formula 
concordiae-t) aláírhatják-ó a lelkészek avagy nem? De már ezt 
megelőzőleg is k i enyhébben ragaszkodott az ágostai hitvalláshoz, 
inkább Melanchtonnak s a filippistáknak lóvén híve, k i szigorúbban, 
vagy talán túlszigorúan. A világ szerint tekintélyes, hatalmas, 
gazdag róm. kath. főpapság dárdadöfései ellenében az apostoli 
egyszerűségben, szegénységben ós sokszoros zaklattatások között 
munkálódó prédikátorok paizsa m i védelmet sem nyújtott; a gazdag 
és hatalmas protestáns főurak pedig, k i k előbb a vallásjavítási 
eszmék behozatala, meggyökereztetése, az evangéliumot prédikálok 
pártfogása tekintetében oly áldásos szolgálatot tettek, s k i k az egye
temes papság elvéből folyólag az evangéliomi egyháznak világi 
fegyverekkel le t t megtámadtatásakor hivatásos megvódelmezői tar
toztak volna lenni, az ország ekkori szerencsétlen helyzetének 
gyógyítása és az ostrom alá vett alkotmány megvédelmezóse érdeké
ben kife j te t t munkásságuk, küzdelmeik, az előttük lebegő po l i t ika i 
célok, néha önző érdekeik miatt kevés erőt fordíthattak az Úr Sioná-
nak megvódelmezésére. A két fél nem egyenlő fegyverekkel küzdött 
s nem egyenlően kedvező hadi állásból; érthető, ha az evangeliom 
harcosaira csakhamar gonosz idők következtek. 



A támadó tábor meg se várta, bogy Miksa szemeit behunyja, 
megkezdte a harcot. Telegdi Miklós, k i az irodalom terén korábban 
is v i l log ta t t a fegyverét a protestánsok ellen, midőn Verancsics 
halála után átvette a hosszú időn át betöltetlenül hagyott eszter
gomi érsekség kormányát, a tudomány-nyújtotta fegyverek helyett 
világi erőszakos eszközökkel, törvénytelen zaklatásokkal, börtön
büntetéssel való fenyegetésekkel lépett fel a protestáns papok s 
azok védelmezői ellen. Az 1576-ik évi országgyűlésen megjelent protes
tánsok a királyhoz intézett feliratukban elősorolják a sérelmeket. 
Ne engedje Felséged, — mondják — hogy a vallás dolgában 
egyenetlenség támasztassák; hogy Telegdi M . az ágostai hitvallású 
lelkészeket több megyéből az esztergomi szentszók elé idézze ós kar
hatalommal fenyegesse; . . . nem tűrhetjük, hogy az egyházi 
ügyészek, k iknek tisztét a törvény eltörölte, lelkészeinket, sőt a 
földesurakat és jobbágyokat is idézésekkel zaklassák, a nemesi 
vagyis vóduri jogokba avatkozzanak. Kívánjuk, hogy jószágainkon 
szabadon tarthassunk prédikátorokat, m i n t eddig tar tot tunk. Ennél
fogva az összes világi rendek, a főrendek ós nemesek, a királyi 
és bányavárosok könyörgünk felségednek, méltóztassék bennünket 
az ágost. hitvallásban, melyben nagyobb részt születtünk, neveltet
tünk, ós amelyhez mindnyájan régtől fogva ragaszkodunk s éltünk 
fogytáig ragaszkodni akarunk, megtartani ós megengedni, hogy 
azon hitvalláshoz tartozó plébánosokat ós prédikátorokat tarthassunk. 

De bizony már ekkor siker nélkül maradt a könyörgés. 
A kérvényt — nem lévén jelen az országgyűlésen a király — 
Rudol f vette át, ez közölte azt a főpapokkal, akik a felhozott 
panaszokra a tényállások elferdítésével, a korábbi vallásügyi tör
vények elcsűrésóvel-csavar ásával feleltek s e felelet alapján oly 
királyi válasz adatott, melyet a világi rendek — eleve értesülvén 
annak mitsem mondó tartalmáról — be sem vártak, hanem a 
nádori helytartó elé óvást adtak be s abban kijelentették, hogy 
Telegdit és utódait az ügyész által indítandó perek tárgyalásától 
és elintézésétől eltiltják és a netán hozandó ítéleteknek nem fognak 
engedelmeskedni. 

Ez idő után egyre szaporodnak úgy a magyar hazafiaknak, 
mint a protestánsoknak a sérelmei. A l i g hogy elfoglalta Rudol f a 
trónt, a magyar rendek sürgetik az országgyűlés összehivatását, de 
a király az erre kitűzött határnap többszöri megváltoztatásával 
csak 1578 elejére hívta össze a rendeket. Rudol f az ez ország
gyűléshez intézett propozicióiban a protestánsok nagy zöméről még 
hallgat, hanem csak azt kívánja, hogy a háromság-tagadók ellen 
hozott 1572. évi törvények újíttassanak meg s egyszersmind azok 



a keresztségismétlőkre is terjesztessenek k i . A rendek e felhívással 
szemben azon óhajukat nyilvánították, hogy a zsidók ós keresztség-
ismétlők közül azok, akiknek házuk van, az adót és a többi terhet 
kétszeresen viseljék, így akarván azokat — miként k i is fejezték — 
az országból való kivándorlásra kényszeríteni. Beleegyeztek abba 
is, hogy a háromságtagadók és az azok könyvei ellen hozott tör
vények megújíttassanak; de másfeló'l ama kóróst intézték Rudolfhoz, 
hogy a többi felekezeteknek, miként egyéb országaiban, úgy 
Magyarországon is engedjen szabad vallásgyakorlatot. E határozati 
javaslatnak törvénybe iktatása ellen sietett egyrészt a r. kathol. 
főpapság óvást tenni, másrészt Rudol f is felszólalni, kijelentvén 
második leiratában, hogy a rendek tévedésben vannak, ha azt hiszik, 
hogy az ő többi országaiban a protestánsoknak szabad vallás
gyakorlatuk van. Nincs, tehát Magyarországon sem engedhet meg 
efféle újítást, t i l t j a koronázási esküje. T i l t o t t a ; de azért még a 
pol i t ika i viszonyok, a nemzetnek, országos rendeknek a prágai 
udvar alkotmányellenes intézkedései mia t t majdnem a kitörésig 
fokozódott elégedetlensége, az alkotmány és vallásszabadság védő 
bástyájaként szolgáló erdélyi fejedelemség, no meg a török hódítá
sokra való tekintet pár évtizedig még jórészt lezárva tartot ta a 
protestánsokra zúdulandó n y i l t erőszakoskodások zsilipjót. 

H a le t t volna is a protestánsoknak több-kevesebb okuk a 
panaszkodásra, a nemzeti sérelmeknek egyesűit erővel leendő orvoslása 
céljából hallgattak, tűrtek. A nyolcvanas években tar to t t országgyű
léseken mindössze is két ok mia t t akasztották össze a tengelyt a 
prot. rendek r. kath. főpapokkal és a fejedelemmel. E g y i k ok az 
új naptár volt . X I I I . Grgely pápa a Julius Caesar idejében készült 
ú. n. Julianum-kalendáriumot kora kiváló csillagászaival kijavíttatta, 
és annak befogadását elrendelte. Rudolf, k i — mint mondók — nagy 
kedvvel foglalkozott a csillagászattal, örömmel fogadta az új nap
naptárt s elrendelte a .^fejedelmi jogara alá tartozó országokban és 
tartományokban annak használatba vételét. Hazánkban Draskovics 
•György győri püspök ós királyi helytartó rendelte el, hogy 1582. évi 
október 4-ikétől kezdve az új naptár szerint kel l az időt számítani. 
A z új naptár, mely a réginek 16 század lefolyása alatt keletkezett 
hibáit kijavította, kétségkívül jobb volt a réginél, igen, de ha 
jobb is, hogy fogadják ezt be a protestánsok fő ellenségeiknek, a 
pápának, érseknek és a császárnak parancsára? Megindul t a küz
delem a két tábor között. A soproni evangélikus lelkész a templomi 
szószéken kel t k i az új naptár behozói ellen, ezért hivatalából 
kitették; a követek, k i k lelkészük érdekében Bécsbe mentek, bör
tönbe kerültek. Midőn a király az 1583-iki viharos országgyűlés 



ideje alatt az új naptár behozatalát sürgette, a rendek hallani sem 
akartak róla; a főpapok ellenben kerületeikbe behozták. Ezzel 
szemben Forgách Imre trencséni főispán a megyéjében lévő prot. 
papoknak megt i l to t ta az új naptár használatát. Példáját követte 
a szepességi nemesség és papság, mely Bornemisza Gergely n.-váradi 
püspök és szepességi prépostnak az új naptár behozatalát meg
hagyó rendelete ellen óvást emelt. A megyei rendek annyira buz
gólkodtak az új naptár ellen, hogy midőn 1585-ben Ernő főherceg 
a magyar tanácsosokkal afelől tanácskozott Bécsben, hogy az 
országgyűlést miként kellene botrányok előidézése nélkül össze
hívni, abban törtónt megállapodás, hogy az országgyűlés össze-
ülésének ideje a királyi meghívókban kétfólekópen, vagyis a régi 
és új naptár szerint tétessék k i , mert csak így lehet remélni, 
hogy a rendek megjelennek.1 E küzdelemnek az 1587-iki ország
gyűlés vetett véget, amely a királynak ez országgyűléshez intézett 
kívánságához képest az új naptárt elfogadta, de annak a világos 
kinyilvánítása mellett, hogy »egyedül a király és senki más tekin
télye alapján.« A z országnak Erdélyhez tartozott részeiben azonban 
még néhány évig megmaradt az ellenzés; így 12 prostáns egyház
megyének N.-Károlyban összeült képviselői 1591-ben még erősen 
t i l takoztak hi telveikre való tekintetből a naptár befogadása ellen; 
azonban az 1597-ben tar tot t tasnádi zsinat már kevésbbó nyakas 
az újítással szemben, kimondván első végzésében, hogy azoknak a 
lelkészeknek, ak ik a régi naptárt tartották, szabad és jó le lk i 
ismerettel megengedtetik törvényes meghívás mellett oly helyekre 
is elmenni, ahol az új naptárt tartják, de csendben, nehogy az 
láttassék, mintha az egyház aláírásától elállott volna. 

Feltűnő lehet első pillanatra, hogy éppen a protestánsoknál, 
k i k a haladás elvét vallják, s ak ik ez elvből folyólag a reformok
nak született pártolói, a javított naptárral szemben i l y ellenséges 
állást foglalnak el. Igazolásukra meg ke l l említenünk, hogy az új 
naptárhoz kapcsolt bullában a pápa magát az egyetemes Egyház 
fejéül, pásztorául mutatja be, ós azt az ő kebele mélyéből merített 
naptárt apostoli teljhatalmával parancsolja rá az egész egyházra; 
azt állítja e naptárról, hogy az a breviárium kiegészítő része s a 
t r i e n t i zsinat kiegészítéséül rendeltetett oly célból, hogy az ünnep
napok rendesen tartassanak és hogy nem csak a húsvét ünnepel
tessék meg a kellő időben, hanem hogy a szenteket is az év azon 
meghatározott napjaiban tisztelhessék, amelyeken azok életüket 

1 L . Fraknói : Magy. orsz. gyűl. Emi. V I I . 174. és Zsilinszky: Magy. 
orsz. gyűl. vallásügyi tárgyal. 197. 1. 



bevégezték; különben azok tisztelete igen fogyatékos lesz s méltó
ságukból levonatik. Ezért is az Úrtól neki adatott hatalommal 
kór, követel és i n t minden hatóságot, felsőket és alsókat, a felséges 
Rudo l f római királyt, min t szintén a többi fejedelmeket, ós meg
parancsolja, hogy ezen ő naptárát adják k i ; gondoskodjanak, 
hogy azt minden ő alájuk vetett népek is tartsák meg sértetlenül, 
még pedig a kiközösítés büntetése alatt. ím, i lyen kisérő levéllel 
jelent meg az új naptár, nem csoda, ha a protestánsok egyelőre 
hallani sem akartak róla. Hi t t an i , felekezeti, egyházfőnöksógi kér
désekkel vol t ez kapcsolatban, amint ezt a N.-Károlyban zsinatolt 
protestáns lelkészek alaposan kifejtették.1 

A másik okot a vallási vitára a jezsuiták behozatala okozta. 
Esz és pénz, szellemi és anyagi javak legtöbbször hatalmas 
emeltyűi, erős oszlopai a földi intézményeknek. A középkorban 
Isten országa jórészt földi intózménynyó lett, világi eszközökkel 
tar ta to t t fenn. A hajdani római imperiumtól örökölt kormányzói 
erélye, eszélyessége s államférfiúi bölcsesóge az egyház vezér
embereinek, másfelől azon nagy vagyon s gazdag jövedelem, mely 
az Egyház rendelkezésére állott, tették a középkori r. katholicizmust 
oly erőssé s jó ideig meg nem rendíthetővé. Igen ám, de szellemi 
s kivált a theológiai tudományok bányaiból aknázható kincsekben 
szegény vol t a hazai kathol. egyház már a mohácsi vész előtt is, 
ama vész után még szegényebbé le t t ; az alsóbbrendű papok szellemi 
ós erkölcsi kincstára pedig éppen igen szegényes volt , erről még az 
elfogult r. kathol. írók is felettébb sötét rajzot adnak. 

De nagy romlás érte a katholikus egyházat a mohácsi vésszel — 
m i n t láttuk — a világi javak tekintetében is, ebből azonban 1548 óta 
mindinkább kezdett felépülni. Miért is a katholikus egyház nagyobb 
szabású vezóremberei külföldön is, hazánkban is, figyelembe vévén a 
t r i e n t i zsinatnak papképző intézetek felállítását sürgető intézkedését, 
avagy erre a pápai szék által figyelmeztettetvón, — kiváló gondot 
fordítanak arra, hogy a protestánsoknak a bibliában s a theológiai 
tudományokban jártas, apostoli buzgósággal küzdő harcosok ellenébe 
ha nem is az evangeliom kohójában edzett, de azért erős fegyve
rekkel ellátott s harcra kész férfiakat állítsanak. I l y törekvést látunk 
hazánkban a katholikus egyház egyik kimagasló oszlop-emberénél, 
Oláh Miklós prímásnál, aki az 1566-diki nagyszombati megyei 
zsinaton a pápa figyelmeztető levelét s felolvastatván, kijelentette, 

1 L . Kiss Áron: Reform, zsinatok 698—700. 1. 
2 L . Lányi-Knauz I I . k. 148. 1., és a prímási levéltárban i l y c. i r a to t : 

»Limitatio pro seminario etc. Tyrnaviae 1566.« 



hogy 10 ifjú eltartására szándékozik alapítványt tenni s lelkész-
képezdét felállítani. Miksa király helyeselte is az érsek e szándékát, 
de egyelőre csak szándék maradt ez, az érseki jövedelmek meg
csappanása miat t nem lóvén képes az érsek e szándókát még a 
kanonokok támogatása mellett is megvalósítani. 

No de segítségére jött e tekintetben a római katholikus egy
háznak Loyola Ignác ós az általa 1540-ben alapított s pár évtized 
multával kebelében számos tagot számláló jezsuita-társaság. E tár
saság tagjai — miként ez köztudomású — maguk elé egyedüli célul 
a protestantizmus, — vagy az ő nyelvükön szólva — az eretnekség 
megtörésével a pápai hatalom visszaállítását, megszilárdítását, s ezzel 
együtt saját uralmuknak s befolyásuknak a biztosítását tűzték. 
Hogy e célt m i l y fegyverek használásával, nemes avagy nemtelen 
eszközök alkalmazásával közelítik-e meg, náluk nem képezte kérdés 
tárgyát. E g y i k kiváló eszközük vol t az iskola. Kétségkívül nemes, 
igaz keresztyénhez illő eszköz az iskola, tekintve ennek eredeti 
hivatását, mely is abban áll, hogy az ifjú nemzedék ismeretköre 
tágíttassék, szive nemesíttessék, erkölcsi tettereje fejlesztessók, szilár-
díttassék. De lehet ám az az iskola felettébb káros intézmény is. 
Az iskola padjain ülő gyermekek s ifjak szivét ügyes mester viasz
ként tudja idomítani; a gyenge keblek fogékonyak a jóra is, de 
talán még fogékonyabbak a rosszra. Eszes, de lelkiismeretlen neve
lők sok konkolyt , maszlagot behinthetnek azokba. 

A jezsuitaiskolákban elsajátíthatta a növendék a tudományos 
pályához megkívántató előismereteket, elsajátíthatta és pedig nagyobb 
mértékben min t más, kivált puritán szellemű s jellemű tanítók veze
tése alatt álló tanintézetben, a világias műveltséget, a magasabb 
körökben honos s megkövetelt illemszabályokat, modort, udvarias
ságot, előzékenységet, a nagy világ fiai ós leányai előtt már száza
dokkal ezelőtt is talán kelletinól többre becsült élőnyelveket. De 
hol van a honszeretet, a fajához, nemzetéhez való hő ragaszkodás 
érzete, az ősök által szerzett alkotmány, a nemzet szabadsága, függet
lensége iránti lelkesedós, áldozatkészség? A jezsuita előtt — mint 
mondók — csak egy cél lebegett, neki csak egy hazája vol t , egynek 
a szabadságáért, vagyis korlátlan uralmáért lelkesedett: Róma, Róma 
ós Róma. E z t szeresse, ezért lelkesüljön egyedül a növendék is ; 
szeretetét, kegyét csak azokra árassza, k i k jó római katholikusok; 
nyomja és üldözze azokat — még ha testvérei, vérrokonai, a nemzet
nek leghívebb fiai, a leghasznosabb polgárai is, de nem az egyedül 
idvezítő Egyház fiai. Inkább akarok feldúlt, pusztává tett , mintsem 
eretnek ország királya lenni, mondotta a jezsuiták egyik koronás 
növendéke, és az e szavaival eléggé érthető bizonyságot te t t afelől, 



hogy a jezsuita nevelés a vallási türelmetlenség szellemével mi ly 
mértékben árasztotta el növendékei lelkét. 

A jezsuita nevelésnek e fonák iránya s ádáz hatása, valamint 
a jezsuiták más téren való működésének is az eredménye Rudolf 
uralkodásának kezdetén kevéssé volt még ismeretes a magyar nem
zet előtt. De az a kevés is, amit ez róluk egyelőre hal lot t s amit 
azoknak első apostolaitól tapasztalt, elég volt , hogy idegenkedjék 
tőlük, ellenezve azoknak az országba betelepítését. 

Oláh Miklós te t t először kísérletet a jezsuitákkal, kieszközöl
vén ezek betelepítésére Ferdinándtól az engedélyt s egyszersmind 
azok részére a széplaki apátságot 1560-ban; de miután sem Miksa, 
sem a nemzet nem viseltetett irányukban rokonszenvvel* s miután 
nagyszombati társházuk is leégett, 6 óv múlva elhagyták az országot. 
Pár évtizeden át ment volt tőlük hazánk. Azonban midőn Dras-
kovich György kalocsai érsek s győri püspök a római katholikus 
egyháznak, de egyszersmind Rudolfnak is ez egyik túlbuzgó s az 
új naptár behozatala mellett erősen fáradozó híve a bíbornoki süveget 
elnyerte ós ennek első feltevése alkalmával Ernő, Mátyás és Miksa 
főhercegeket Bécsben fényesen megvendégelte (1586), ez ünnepély 
emlékére a főhercegek közbenjárásával Rudolfnál kieszközölte, hogy 
a jezsuitákat újból betelepíthesse az országba. Rudolf, k i ezt meg
előzőleg is a jezsuiták hálójába került s bennük pol i t ika i ós vallási 
törekvéseinek legkiválóbb előmozdítóit ismerte fel, a betelepülhetósi 
engedély mellett megajándékozta őket az ekkortájt üresedésbe jött 
túróci prépostság javaiva l is, egyszersmind külön királyi iratokban 
hathatósan ajánlotta az új rendet több püspöknek és főispánnak. 

A jezsuita rendnek ez újból behozatala, de különösen a pré
postsági javakkal való megajándékozása azonnal erős súrlódásokra 
szolgáltatott okot az 1587 végére összehívott országgyűlés ós a király 
között s okozójává le t t az országgyűlés végén a király egyik alkot
mányellenes intézkedésének. Az országos rendek ugyanis eléggé 
előzékenyek voltak a királyi propoziciókra adott válaszukban a 
katholikus egyház iránt, felkérvén ebben a fejedelmet, hogy az 
elzálogosított egyházi javakat váltsa k i ós adja át az egyházi rend
nek, de másrészt hozzátették, hogy az idegeneknek adományozott 
javakat vegye vissza és adományozza érdemes magyar papoknak, a 
túróci prépostságot pedig adja egy új prépostnak, a hiteles hely 
visszaállításának kötelezettségével. Azonban a király helyettese, Ernő 
főherceg, midőn a magyar és német tanácsosokkal a szentesítés alá 
terjesztendő törvénykönyv szerkesztésével foglalkozott, a túróci 
prépostságra nézve kijelentette, hogy azt a király nem adományoz
hatja senkinek, mert azt már a nagyszombati jezsuitáknak engedte át. 



De a rendek ragaszkodtak előbbi határozatukhoz ós most már 
a magyar tanácsosok is igyekeztek a főherceget meggyőzni, hogy 
a rendek egyértelmű végzésén többé változtatni nem lehet. így 
azután fel is terjesztette a főherceg, bár jelentékeny módosításokkal, 
a többi országgyűlési végzésekkel együtt a túróci prépostságra 
vonatkozót is. De Rudol f egy másik végzéssel együtt ezt az általa 
szentesített törvénycikkelyek közül egész önkényüleg kihagyta, azon 
egyszerű indokolással, hogy »e javadalmat kollégium, gimnázium 
és papnevelőintózet alapítása céljából a jezsuitáknak adományozta«. 
A király ez önkényes eljárására több megye azzal felelt vagy leg
alább fenyegetődzött, hogy mivel a király e tette által voltaképpen 
az összes törvény cikkely eket érvénytelenekké tette, megtagadják az 
adóbehajtást; több főúr ós a ny i t r a i püspök pedig a főherceg közben
járása mellett Rudolfot igyekeztek reávenni egy a megyéket meg
nyugtató királyi leirat kibocsátására, melyben Rudol f kijelentette 
volna, hogy a rendek határozatát a túróci prépostságra nézve tisz
teletben tartja és a jezsuitákról másként fog gondoskodni. De Rudolf 
hajthatatlan maradt, hiába hozták fel, hogy emiatt komoly zavarok 
támadhatnak.1 

Hajthatat lan maradhatott, hisz ekkor már a magyar alkot
mány s a protestáns vallásszabadság hatalmas ós Rudol f által rette
gett erődje — Erdély — alá vol t aknázva s az aknamunka legjelen
tékenyebb részét éppen a jezsuiták végezték. A jezsuitákat Erdélybe 
először Báthory István küldötte be, aki , bár hű fia vo l t kora ifjú
ságától kezdve a római egyháznak, de m i n t óvatos, a körülményekkel 
számot vető fejedelem, addig, míg az erdélyi fejedelmi székben ült, 
óvakodott az igen nagy részükben protestáns erdélyi rendeket ezeknek 
nem tetsző vallásügyi intézkedésekkel megháborítani, sőt annyira 
alkalmazkodott, hogy még Károli Péter kolozsvári református lelkész 
prédikációját is végighallgatta. Midőn azonban a lengyel koronát 
elnyerte (1B76) s közte ós a pápai udvar között főként Possevini 
A n t a l jezsuita diplomata befolyása következtében benső barátság 
fejlődött k i , megkezdette Erdélyben, melyre fejedelmi gondoskodását 
egészen haláláig kiterjesztette, a protestáns egyház megtörését célzó 
intézkedéseit, hathatósan buzdítván testvérét, az ő eltávozása után 
Erdély vajdájáiíl megválasztott Báthory Kristófot a »sok rettenetes 
eretnekseg« kiirtására. Az 1579. évben a lengyelországi jezsuita tarto
mányfőnököt felhívta, hogy 12 válogatott, ügyes, tapasztalt jezsuitát 
vezessen be Erdélybe, k i k ott a gyermekek és ifjak neveiésót vezes
sék, nekik adományozván egyszersmind a kolozsmonostori apátságot. 

' L . Fraknói: Orsz. gy. V I I . k., 22. 1, 



Igen, de István király is, Kristóf vajda is tudta, hogy a 
jezsuitáknak térítési munkája csak a magyarországi katholikus párt 
támogatása mellett sikerülhet. Ezért is Kristóf felajánlotta egyik 
követe által Rudolfnak a maga részéről a barátságot, mely aján
latot Rudo l f örömmel fogadott, de egyszersmind felhívta a vajdát, 
hogy a keresztyénség, vagyis a római egyház ügyét ne tévessze 
szem elől. Elkészült az egyik akna. 

Gyorsan következett a másik. Báthory Kristóf, a különben is 
beteges ember, nejének, Bocskay Erzsébetnek elhunyta által erősen 
lesujtatván s mintegy érezvén élete végének közeledését, az 1581-diki 
országgyűlés által megválasztatta fejedelemmé fiát, a még csak 
9 éves Zsigmondot. Végrendeletében pedig gyermeke nevelését vol t 
gyóntatójára, Leleszy János jezsuitára ós Gálffy Jánosra bízta. 
Kristóf e választás után néhány napra meghalt ós így a gyermek
fejedelem egészen a jezsuiták kezébe került, k i k azután a több 
rendbeli testi és le lk i bajok csíráit magában hordozó gyermek eszét 
és szivét egészen tetszésük szerint idomították s folyvást hatalmuk
ban tartották; de egyszersmind elérkezettnek látták az időt egy
felől arra, hogy egész erővel hozzákezdjenek a protestáns egyház 
megsemmisítéséhez, másrészt az erdélyi és prágai udvarok között 
a jó viszonynak erősítéséhez s ezen a réven a Habsburg-házat a 
fejedelmi székhez vezető útnak egyengetóséhez. 

De csakis hogy hozzákezdettek. A céljukhoz vezető út előtt 
erős akadályok állottak egyelőre. Nevezetesen az erdélyi rendek 
gyanakodva fogadták Jézus társaságának tagjait mindjárt első fel
lépésük alkalmával s az 1579-diki országgyűlésből fel is írtak a 
fejedelemhez, hogy ha az ifjúság oktatása céljából jezsuiták telepít
tettek is be bizonyos helyekre, de »csak abban viseljék magukat, 
a tanításokon kívül ne menjenek . . . az különböző tanítók között 
háborúság ne következzek«. 

Amíg Báthory István élt, addig az ő óvatos, mérsékelt intéz
kedéseinek megfelelőleg az általa beküldött s később is kegyeiben 
részesült jezsuiták óvatosabban jártak e l ; de azért már egy évvel 
későbben, midőn Báthory Zsigmondnak fejedelemmé választása ügyé
ben a rendek összejöttek, szükségesnek látták ezek kikötni, hogy 
a fejedelem Kolozsváron, Monostoron és Gyula-Fehérváron kívül 
»újabb helyekre, városra avagy falukra afféle tanítókat sem erővel, 
se fenyítékkel ne szállítson*. István király halálával (1586) azonban 
eltűnt a mérséklő kéz, a gyermek-fejedelem óretlensége, Rudo l f király 
jóakarata s Draskovics érsek fentebb említett intézkedése azt a 

1 A r t i c u l i dominorum Transsylv, Szilágyi S.: Erd. orsz. I I I . , 142. 1. 



meggyőződést keltette Loyola tanítványaiban, hogy elérkezett az ő 
idejük. Hogy m i t tet tek rövid pár év alatt, mutatja a rendeknek 
az 1588 végén tar to t t medgyesi országgyűlésből Zsigmondhoz inté
zett felterjesztésük, melyben kijelentik Zsigmond amaz óhajtásához 
hozzájárulásukat, hogy nagykorúnak tekintessék s maga kezelhesse 
a kormányt; de követelik, hogy a jezsuitákat »mint a haza ellen
ségeit, Isten és ember előtt gyűlölet tárgyait, űzze ki« . »Mert ezek — 
mondják a rendek — éppen nem tartották magukat illő határok 
között. A nevelés határát túllépve, vallásukat erőszakkal terjesztették, 
utcán, templomban, körjárdalatok által oly helyeken is, hol az nekik 
meg volt t i l t va . Váradon elfoglalták a reformátusok templomát s a 
keresztnek fegyveres kézzel való körülhordozása által majdnem n y i l 
vános zendülésre adtak okot. Kozmáson a papra rohantak, kikerget
ték lakásából, könyveit szóttépték . . . Példát vehetünk a szomszéd 
népektől, — mondják folytatólag a rendek — mert ahova betették 
a jezsuiták lábukat, mindenüvé veszélyt v i t t ek maguk után.« »De 
saját magunk is tapasztaltuk, hogy a jezsuiták nemcsak hivatalból, 
de minden időben Nagyságod körül vannak, ha ellenük szólunk, ezt 
úgy tüntetik fel, mintha felségsértés volna; Nagyságod személyét 
tőlünk elfordítják s m i mia t tuk nem vagyunk bátorságban«. Fel
hoznak ezeken kívül a rendek több más okot, hivatkoznak az 1556 
után hozott törvényekre, úgyszintén arra is, hogy már 1586-ban is, 
vagyis azon évben, melyben a magyarországi rendek is a jezsuiták 
ellen síkra szállottak, — mennyire sürgették e rencl eltávolítását. 

Zsigmond látva a rendek e nagy felháborodását, hosszas töp
rengés s a jezsuitákkal tar tot t tanácskozás után kész volt bele
egyezni abba, hogy a jezsuiták, Monostor kivételével, minden más 
helyről távolíttassanak e l ; de a rendek gyökeres orvoslást kívántak 
vagyis a gyűlölt rendnek az országból teljes eltávolítását; s figyel
meztették egyszersmind a fejedelmet, hogy ne dacoljon a rendekkel, 
mert ezek könnyebben kapnak maguknak fejedelmet, min t ő magá
nak országot. 

Ez eléggé érthetően vol t mondva. A rendekhez intézett újabb 
válaszát ezzel végezte: »nem tagadhattam meg, hogy kívánságtok 
szerint^ ne válaszoljak s jogomról lemondván, k i ne mondjam, hogy 
a jezsuiták összesen ós egyenként egész országomból — úgy Erdély
ből, min t a magyarországi részekből — 25 nap lefolyása alatt tar
toznak örökre eltavozni«. Kitörő lelkesedéssel fogadták a rendek a 
fejedelem izenetét s ennek értelmében alkották meg a vallásügyi 
törvényt. Kora i vo l t a nagy öröm, a kitörő lelkesedés. Nem tudták 
még ekkor a rendek, hogy m i l y lélek lakozik a jezsuiták növendé
keiben. Zsigmond csak politikából, a fejedelmi hatalomnak teljes 



mértékben való megszerezhetése végett engedett a közáramlatnak. 
»Tudom én, hogy m i t cselekszem«, — mondta a jezsuitáknak, mikor 
száműzetésüket aláírta. A Rómában székelő jezsuita-generálistól egy 
titkos levélben »könnyek közt térdelve« kért bocsánatot azért, hogy 
a jezsuitákat elbocsátotta s egyúttal engedélyt kér arra, hogy a 
maga számára alkalmas gyóntatót választhasson, ak i annak idején 
a most elűzött rendet ismét bevezethesse Erdélybe; 1 a pápának 
pedig ugyanakkor — lerajzolván előtte kényszerhelyzetét — azt 
írta, hogy életét jövőre is a jezsuitáktól nyert példa ós tsmulság 
szerint fogja intézni. 

Ez t az igéretét meg is tartotta. Hogy az eredménye e példá
nak ós tanulságnak m i lett, fekete lapokra írt sorokban beszéli el 
Magyarország és Erdély történelme. Elég legyen ebből néhány főbb 
vonást felemlítenünk. Carillo jezsuita közbenjárásával Zsigmond 
szövetségi szerződóst kötött Rudolffal (1594), ebből folyólag a török 
udvarral, ha most még nem is egészen nyíltan, szakított. Mikor e 
szakítás miat t az előhullámai becsaptak Erdélybe ama vérözönnek, 
mely Zsigmond politikája miat t csakhamar az egész kis országot 
elborította, lemondott a fejedelmi székről Báthory Boldizsár javára; 
de lemondását még útközben visszavonta s anyai nagybátyja, Bocskay 
István támogatásával ismét visszaült a fejedelmi székbe. Mive l a 
főurak legnagyobb része nem helyeselte a Zsigmond által folytatott 
politikát, azért ez azok közül a legaljasabb módon 17-et elfogatott, 
Báthory Boldizsárt, a Kendi testvéreket, összesen 10 főurat kín
padra vonatott, vadállathoz illő kegyetlenséggel kivégeztetett; ezek
nek is, az életben hagyott hét főúrnak is lefoglalta összes vagyonát. 
A 220 mázsát tevő ezüstneműeket 25 szekér szállította Zsigmond 
udvarába. Az 1598. évben s megint Carillo jezsuita közbenjárásával, 
lemondott újból a fejedelemségről, most meg Rudo l f javára, egy
szersmind a Habsburg-ház egyik hercegnőjével, Mária Krisztinával 
kötött házasságának felbontásán fáradozott. De mielőtt Rudol f öccse, 
Miksa átvette volna Erdély kormányzását, Zsigmond visszaült a 
fejedelmi székbe, így a rendek, k i k néhány héttel előbb letették az 
esküt Rudolfnak, ismét Zsigmondnak hódoltak. Zsigmond újból 
Rudolffal alkudozott Erdély átadása iránt, de a mikor .követe, 
Bocskay, megkötötte Rudolffal az egyezséget (1599), átadta Erdélyt 
unokatestvérének, Báthory Endre bíbornoknak. Ez még ez év őszén, 
a Mihály oláh vajdával vívott ütközet után meggyilkol tatot t ós 
most már Mihály ós Rudolfnak beküldött vezére, az olasz szárma
zású, vitéz, de kegyetlen Básta György lettek a szerencsétlen Erdély 

1 L . Vészeli K . : Egyháztört. Adatok 222. 1., és Zsilinszky id . m. 217. 1. 



urai, miután pedig Mihály vajdát Básta meggyilkoltat ta (1601), 
az ellene fegyvert fogott nemeseket legyőzte, s az életben maradt 
főbb nemesek egy részét a török hatalom alatt álló magyar részekre 
menekülni kényszerítette, egyedül folytatta kegyetlenkedéseit a 
Rudo l f részére fegyverrel meghódítottnak mondott ós tekintet t 
ország leigázott lakosai között. 

Hogy hova j u t o t t Erdély, elképzelni is bajos. » A sok háború 
ós változás — irják 1603-ban Rudolfhoz ennek erdélyi biztosai — 
egészen feldúlta ós pusztává tette az országot. A mezővárosok és 
falvak leégtek, a legtöbb ember ós marhája leöletett, vagy elhajta
tott.« Az emberek által húzott vagy to l t kétkerekű talyigát ekkor 
nevezték el Básta szekerének, a kapát Básta ekéjének. A nép fa-hajból 
ós korpából készített kenyérrel táplálkozott, sőt elterjedt az ember
hús-evés is. Az éhezők gyermekeiket ölték le, a holttesteket felfalták 
s Enyeden nyilvánosan mérték az emberhúst, mígnem azt külön 
törvénnyel megtiltották. 

Ez iszonyú szenvedésekhez jöttek még a*1 vallási bajok is. 
Báthory Zsigmond már 1595-ben, mikor az általa elkövetett aljas 
vérengzések által a rendeket megrémítette, a jezsuiták ellen alko
to t t 1588-diki törvényt eltöröltette, s kimondatta az országgyűlés 
által, hogy a jezsuiták Kolozsvárra, Monostorra, Gyula-Fehérvárra 
bemehetnek; de Váradra és más helyekre nem. Három év multával 
azonban már Váradra is bevitte őket, bár ellenük egyelőre az egész 
őrség fellázadt, sőt ugyanekkor felállította az erdélyi püspökséget 
is s abba Náprágyi Demetert kinevezte. Igaz, hogy midőn Székely 
Mózes fejedelemmé választatása után Kolozsvárra bevonult (1603), 
az i t ten i polgárok kiverték a jezsuitákat, k i k óriási záporban, haja
don fővel, felső ruha nélkül menekültek; de Básta magával hor
dozta a jezsuitákat, s győztes seregével amerre ment, mindenünnen 
elűzte a protestáns lelkészeket, a Dévára összehívott rendekkel pedig 
törvény alakjában kimondatta, hogy azon városokban, melyek Rudolf 
iránt a Székely-féle felkelés idején hűtlenekké lettek, a római katho
likus valláson kívül semmiféle más vallás gyakorlata nem enged
te t ik meg; a kolozsváriak pedig köteleztetnek, hogy a templomot 
ós iskolát minél elébb átadják a jezsuitáknak a leromboltak helyébe, 
így törekedett Básta Rudo l f akaratának érvényt szerezni, k i t egy
felől V I I I . Kelemen pápa tüzelt a római katholikus vallásnak Erdély
ben visszaállítására,1 másrészt Náprágyi püspök látott el tanáccsal 
az iránt, hogy az Erdélyben lakó különböző nemzetiségek között 
mi ly sorrendet kövessen a javított vallás kiirtásában. 

1 A pápa 1603 január 15-ről kelt levelét 1. a bécsi állami levéltárban. 



Az erdélyi fejedelmi szék recsegése, majd teljes összedólése 
aggodalmat keltő visszhangot támasztott Magyarországon is. 
A X V I . század utolsó és a X V I I . század első éveiben recsegett-
ropogott i t t is úgy a magyar nemzet 700 éves alkotmánya, mint 
Krisztusnak újból épített temploma. Kantár nélkül rohant most 
már a po l i t ika i reakció és az ellenreformáció rég előtte lebegett 
céljai felé. 

Kidőlvén a régi jeles magyar főurak, Pálífy, Nádasdy s több 
mások, a kormányzat oly egyének kezébe ment át, k i k a király 
engedelmes szolgái, mindenre kész eszközei voltak, k i k nemcsak 
vakon követték a Prágából kiadott parancsot, de maguk serkentet
ték a királyt az államcsínyre, az erőszakoskodásra. A tanács általá
ban papi intézménnyé vált s például 1601-ben 14 püspök mellett 
csak 6 világi tagja volt . E főpapok közül csak egy-kettőnek volt 
egyházmegyéje, a többi a király kegyéből, vagy jogtalanul szerzett 
jövedelemből élt. »Nóma kutyák maradtak, — miként ezt egy a 
pápa számára készült s így a katholikus forrásból eredő emlékirat 
mondja — mikor az ország jogainak megvédéséről vol t szó,« melye
ket különben sem ismertek. 1 Nem vol t az a törvénytelenség, az a 
jogtiprás, melyet ne helyeseltek volna — mondja Acsády; — a 
világi tanácsosok egy követ fújtak velük, s a királyi tanácsnak 
egyházi és világi magyar tagjai 1604 áprilisi nyilatkozatukban 
a magyar királyt korlátlan uralkodónak nyilvánították, kinek 
a többek közt joga van minden templomot elfoglalni; egyszersmind 
a királyt »véres« harcra hívták fel a r. katholikus vallás érdekében2 

» A prágai német tanácsosok — mondja a pápához intézett emlék
irat — a magyar püspökök hatalmát nem az egyház érdekében 
növesztették oly nagyra, hanem azért, hogy e püspököknek, mint 
saját teremtvényeiknek a segélyével kényük-kedvük szerint és a 
maguk zsebe javára foszthassák k i a lakosságot.« 

A magyar kamaráknak élén, melyekben a magyarok »romlasunk-
nak fő feszket« látták s melyek szerintük »minden gonoszságnak 
kútfejei, ezekből buzogván k i minden törvényünknek, szabadságunk
nak romlasi»,3 főpapok állottak, p. o. Kutassy János esztergomi 
érsek, ennek halála után Pethe Márton, Migazzi Vilmos váradi 
püspök és Szuhay, ez erősen megbélyegzett főpap, k i »vas iga alá, 
a Szuhay királysága alá vetette az orszagot« — mondja Illésházy 

1 L . Károlyi Árpád : A korponai országgyűlés c. művében és a Magy. 
Orsz. gyűl. Emlékek X I . köt. 

8 L . A magyar nemzet tört. V. köt. 569. 1. 
3 Bocskay Istv. 1605. j u l . 17. békepontjai. L . Károlyi és Magyar Orszgy. 

Emi. X I . köt. 43. 1. 



hozzátéve, hogy ez egymaga többet vétkezett, mint együtt sok 
gonosztevő', ak i akasztófán vagy karóba húzva végezte életét; 1 k i 
Rudolfnak 1603-ban azon tanácsot adta, hogy nem kell többé ország
gyűlést tartani , hanem csak a vármegyéknek egyszerűen megparan
csolni, hogy az adót hajtsák be; aki a fő eszköz, a fő bűnös vol t 
abban, hogy számos magyar főnemes ezidőben birtokától aljas 
úton-módon megfosztatott, avagy nagy összeg váltságdíj fizetésére 
köteleztetett. 

I l y emberek töltvén be a tanácsosi tisztet s az országos főméltó-
ságokat, idején valónak látta Rudolf, hogy a pápa és a magyar-
katholikus főpapok buzdításainak engedve, hozzákezdjen Magyar
országon is a katholikus vallásnak fegyveres hatalommal való vissza
állításához. Merész vállalkozás volt . Hiszen a fentebb említett katholikus 
tollból eredt emlékirat szerint 2 az egész magyar-horvát-szlavon-erdólyi 
területen nem rúgott az összes katholikus lelkészek, szerzetesek, 
püspökök száma 300-ra. A fő- ós köznemesek sorában elvétve akadtak 
a római egyháznak hívei, a jobbágyok követték földeuraik vallását, 
a szab. k i r . városok úgyszólván egyetemesen a javított vallást 
fogadták be. 

M i t törődik az ármány ós erőszak az akadályokkal ? A m i t az 
ostrom alá vesz, annak pusztulni kel l . 

Rudo l f a század fordulópontján szövetséget kötött a pápával 
és több katholikus fejedelemmel, mely szövetkezésnek egyik legfőbb 
célja a protestantizmus megtörése, s amennyiben lehető, annak teljes 
megsemmisítése volt. Hazánk főpapjai készséggel vállalkoztak a 
közreműködésre. Kutassy János esztergomi érsek és királyi hely
tartó »az újító lelkeszeket« hivataluk folytatásától el t i l totta, »a 
hittévedésben« elhaltakat nem engedte beszentelt földbe.- vagyis 
rendes temetőkbe eltemettetni. Példáját követte Pethe Márton püs
pök. De főként magasan lobogtatta az ellenreformáció lobogóját 
úgy is min t hatalmas főpap s nagykiterjedésű javaknak ura, úgy 
is s még inkább mint Rudolfnak nagybefolyású tanácsadója: Forgács 
Ferenc n y i t r a i püspök, az evangélikus vallású hős bajnok, Forgács 
Simon fia, k i jezsuita-nevelés folytán ifjú korában áttért a római 
egyházba s k i élte fogytáig a hitváltoztatókat jellemző tűzzel és 
türelmetlenséggel harcolt előbbi hi t rokonai ellen. Előbb tol la l inté
zett támadást, gyűlöletet lehelő könyvet írván az eretnekség féke
zéséről ; 3 majd több társával együtt egy erős országos katholikus 

1 Károlyi Árpád: Illésházy Istv. hütlenségi pöre. 211. 
2 Károlyi: Magy. Orszgy. Emi . X I . 230. 
3 De compescanda petulantia haereticorum. L . Purpura Pannoniea 59. 1. 



A KASSAI RÉGI REFORMÁTUS TEMPLOM. 

párt szervezéséhez fogott, oly célból, hogy e párt kezet fogva a 
világi hatalom kezelőivel, egyszerre, ha kell , véres harcok árán is 
megtörje a protestantizmust. 

A prágai udvar, megkezdett dolgai Erdélyben dűlőre jutván 
az 1603. óv végén, még nyíltabban lépett fel. Először a szab. k i r . 
városok protestánsai ellen fordult, azon reménnyel kecsegtetvén 
magát, hogy a nemesség, mely a városokkal szemben többnyire 
ellenséges állás foglalt el, szemet huny az azokban elkövetendő erő
szakoskodások előtt. A Kassára főkapitányul kinevezett Barbián Jakab 
belgiojosoi gróf a királytól vett parancs folytán 1604 jan. 7-én 
ágyúval és katonasággal megrakatta a főpiacot s felhívta a tanácsot a 
templom kulcsainak átadására. A tanács egy ideig habozott, de 
estére kelve, meghajolt az erőszak előtt, átadta a kulcsokat. Forgács 



Á KASSAI REFORMÁTUS EGYHÁZ EDÉNYEI. 
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Ferenc püspök másnap birtokba vette, felszentelte a már több min t 
félszázad óta az evangélikusok birtokában vol t templomot, ós által
ad ta — Rudol f parancsához képest — az Egerből Kassára költözött 
káptalannak. A következett napokban elfoglalta Barbián a többi 
kassai protestáns templomot is, a protestáns lelkészeket a városból 
kiutasította, bet i l tot ta a magánistentiszteletet is, legfeljebb egyes 
gazdag polgároknak, jó pénzért ha engedélyt adott arra, hogy egy-
szer-másszor házi istentiszteletet tarthassanak. Lefoglalta ezenkívül 
a Kassa város birtokában volt 20 falut is. E katonás eljárás nagy 
örömre gyulasztotta a katholikus köröket, sietett Caril lo szerencse-
k i vánatait Szuhaynak az egri püspöknek kifejezni. 1 

Kassa után bizton sejthetőleg következtek volna a többi fel
vidéki városok. Ezek kezet fogva Kassával, követséget küldtek 
Prágába, mely azonban hiában ácsorgott hónapokon át a királyi 
palota ajtaja előtt, hiában igyekezett jelentékeny pónzáldozatok 
árán is Rudol f kapzsi udvaroncainak kegyét k inyerni . Még csak 
annyi sem engedtetett meg neki, hogy a király elé terjeszthesse 
keserves panaszait. így azután e városok is, miként a nemesek, az 
országgyűléstől várták a protestáns egyházon ós a magyar alkot
mányon ejtett sebek orvoslását. 

Igen, várták! sőt mondjuk: követelték, amennyiben legtöbb 
megye ós város utasításul adta követeinek, hogy addig semmiféle 
más kérdés tárgyalásába ne bocsátkozzanak, amig a vallási üldözé
sek, erőszakoskodások megszüntetése ós a protestáns felekezetek 
szabad vallásgyakorlata felől biztosítást nem nyernek. A karok és 
rendek, a városi követekkel egyetértőleg, ez utasítások szellemében 
léptek fel a Pozsonyban 1604. évi március elején megnyílt ország
gyűlésen, hevesen kikelvén a közelebbi időkben okozott sérelmek 
és kivált a kassai templom erőszakos elvétele ellen és sürgették e 
sérelmek orvosoltatását. De miután Forgács és a vele tartó főpapok 
Rudo l f eljárását helyesnek, sőt szükségesnek nyilvánították, mert 
hiszen a tévelygőket az ő nézetük szerint erőszakkal is jó útra 
kel l tere lni ; s miután nyilvánvalóvá lett, hogy az erősen ellentétes 
nézetek kibékítése nem remélhető, a többségben lévő protestáns
párt felhagyott a céltalan vitatkozással, hanem egy fel i ra tot készí
te t t Rudolfhoz s annak felterjesztésére s egyszersmind ez ügyben 
a királynál közbenjárásra ennek az országgyűlésre küldött helyet
tesét. Mátyás főherceget kérte fel. 

E feliratban élénk színekkel rajzolja a protestáns párt azt a 
sok szerencsétlenséget, mely a törökök és az ezek ellen behívott 

1 Levelét közli Fejérpataky László: Történeti tár 1879. 813. 



külföldi zsoldosok garázdákodása következtében e szerencsétlen 
országra zúdult; azt a nyomort, mely a sok vérontás, gyújtogatás, 
rablás, fosztogatás, a ragályos pestis és a rendkívüli éh-inség követ
keztében az országot elárasztotta. E világi bajokhoz járultak leg
közelebb — mondja a felirat — a vallási háborgatások', a protes
tánsok templomainak, egyházi javainak elraboltatása, lelkészeiknek 
gyalázatos módon elűzettetóse ós azok helyébe oly papok rendelte
tése, k i k a híveket lelkiismeretükben megháborítják. Min thogy pedig 
a vallásnak ilyetén megzavarása csak gyűlöletet, szakadást idéz 
elő, holott az ország helyzete azt kívánná,] hogy keresztyéni indu
lat ta l közös ellenségük, a török ellen szövetkezzenek, kéri »Magyar
ország karainak ós rendéinek többsege« a vallási sérelmek meg
szüntetését. 

Mátyás főherceg, k i a királyi korlátlan hatalom megszerzése 
és a protestantizmus megsemmisítése iránti törekvéseket illetőleg 
egy húron pendült ugyan királyi bátyjával, de ak i másfelől ez idő
ben már azon meggyőződésre ju to t t , hogy Rudo l f esztelen s erő
szakos intézkedéseivel nem csak saját trónját, de az egész uralkodó
ház érdekeit veszélyezteti s ak i erre és a beállható, pár óv múlva 
be is állt változásokra, országos mozgalmakra való tekintetből, a 
protestáns rendek jóindulatát is a maga részére biztosítani akarta, 
a hozzá intézett feliratra kicsinyes és kitérő választ adott. A ren
dek új feliratot nyújtottak be hozzá, melyet azután akarva nem 
akarva felterjesztett Prágába. Ezek után az országgyűlés hozzá
fogott a királyi propoziciókban foglalt ügyek tárgyalásához. Miután 
azonban a protestáns rendek más oldalról is, de különösen Kassa s 
a felvidéki városoknak Prágában időző követei t i t k o n küldött levelei
ből meggyőződtek, hogy feliratukra Prágából választ nem nyerendenek, 
Istvánffy Miklós nádori helytartó előtt, maguk és küldőik nevében 
ünnepélyesen óvást emeltek vallásügyi jogos kívánságaik megtaga
dása miat t és kijelentették, hogy minden vallásháborítás és templom
foglalás ellen élni fognak törvénybiztosította jogaikkal . 

A király válasz nélkül hagyta a protestánsok feliratát, hanem 
az országgyűlés által hozzá szentesítés végett felterjesztett 21 tör-
vónycikkelyhez Mátyás főhercegnek, Forgács püspök sugalmazása 
folytán készült s az utolsó órában érkezett előterjesztése értelmében1 

önkónyüleg egy új c ikke ly t csatolt, az annyira nevezetessé let t 
X X I I . törv. cikkelyt . Ebben elmondatik, hogy ő felsége, követve 
elődeinek, úgy a római császároknak, min t a magyar királyoknak 
példáját, a rómaikatholikus hitet vallja, s azt, min t más országaiban, 

' L . Károlyi Á . : » A X X I I Articulus« c, munkáját. 



úgy különösen Magyarországban uralkodó vallásnak kívánja tekinteni, 
azt, uralkodói tiszténél fogva, az eretnekségtől megtisztítva, meg 
akarja védelmezni. — »Ennélfogva ó' felsége mind saját ösztönéből, 
mind királyi hatalmának teljességénél fogva az általa kiadott külön 
törvónycikkelyben kegyelmesen jóváhagyja, megerősíti Sz. István
nak s más Istenben boldogult királyoknak, a római-katholikus h i t 
érdekében bármikor kiadott törvényeit, határozatait . . . És nehogy 
ezután az ország gyűléseiben bárkinek szabad legyen a közügyek 
tárgyalását a vallási ügyek felhozásával késleltetni, szigorúan 
parancsolja, hogy az i lyen zavargó emberekre szigorúan alkalmaz-
tassék a régibb artikulusokban megszabott büntetés.« 

Mondjatok le minden reményről! — visszhangzik e törvény-
cikkelyből — t i is, alkotmányotokért lelkesülő magyarok, t i is, val
lástok mellett buzgólkodó protestánsok. E törvénycikkelyt csak a 
horvátok fogadták örömmel, akik a protestánsok iránti vak gyűlö
letükben e cikkelyért köszönetet mondottak Rudolfnak, s el is ren
delték azonnal a protestánsoknak az országból kiűzését. No meg 
örömmel fogadták a katholikus főpapok, k i k közül Pethe Márton 
karhatalommal ment Lőcsére, hogy i t t , s általában a szepességi 
városokban a protestánsok templomait elszedje, lelkészeiket elűzze. 
A lőcseiek ellenállása miat t azonban siker nélkül kellett ismételten 
is visszatérnie. 



X . 

Bocskay István felkelése, a bocsi béke s ennek az ország 
törvényei közé beiktatása (1608). 

A z 1604-ik év tavaszával bizonyára válságos idők következtek 
be úgy a nemzetre m i n t a protestáns egyházra. Felvetődött mind
kettőre nézve a »lenni vagy nem lenni« kérdése. E kérdésre békés 
úton kedvező felelet nyerését nem remélhették. Eleget kértek, 
könyörögtek a királynál s ennek helyettesénél; eléggé feltárták 
igazaikat a közelebb berekesztett országgyűlésen. Sehol sem találtak 
kedvező fülekre. 

De a nemzet kezében még ott vol t az utolsó ütő-kártya, az 
arany-bulla által biztosított ellentállási jog. S csakugyan a felső-
magyarországi rendek kevéssel az 1604-ben hozott törvények k ih i r 
detése után Kassán összegyűltek s a szepesi kamara előtt t i l takozva, 
kijelentették, hogy a X X I I - i k c ikkelyt törvénynek el nem ismerik 
semmikópen, Gálszécsen tar to t t gyűlésükből pedig erős szemre
hányást tettek Barbiánnak a vallásháborításért s midőn az némileg 
meghökkenve, azzal válaszolt, hogy »magamtól semmit sem csele
kedtem, csak szolga vagyok,« figyelmeztették, hogy ők a fegyveres 
önvédelem terére lépnek, ha támadásait folytatja. És nemcsak ők, 
így vélekedett. így érzett minden jó hazafi s velük együtt minden 
jó protestáns. 

Igen ám! De k i vezesse őket az önvédelem terére ? K i rántsa 
k i először a kardot, hogy az diadallal legyen forgatható ? A török 
hódoltságba menekült erdélyi főurak, közöttük az ekkor még fiatal 
Bethlen Gábor, Bocskay Istvánra vetették szemüket. 

Kismarjai Bocskay István (szül. 1557.) Erdély egyik leggazda
gabb főura, széles látókörű s az 1595-ik óv, vagyis az oláhok ellen 
vezetett hadjárat óta hadvezéri babérokkal is ékesített állam-
fórfia volt . Ifjú korában néhány évet Miksa király udvará
ban töltött; ennek halála után visszatért Erdélybe, hol reá, 
kivált az időtől fogva, hogy nővérének fia, Báthory Zsigmond 
Ült a fejedelmi székbe, fontos hivatás várakozott. Ennek trónját 
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voltaképpen Bocskay tar tot ta fenn, s ő segítette ebbe vissza 
Zsigmondot két ízben is. Családjában hagyományos vol t a 
Habsburg-pártiság. Rudolfnak is hű embere vol t ő; éppen ezért, 
midőn attól Zsigmond elfordult s Erdélyt Báthory Endrének adta 
át, szakított Zsigmonddal s az ekkor uralkodóvá le t t párttal, de 
viszont e párt, valamint kissé később a Székely Mózes, majd a fel
kelt nemesség pártja Bocskayt megnótázta, vagyis a hűtlenség 
bűnében marasztalta el, jószágait lefoglalta. Ekkor Bocskay Rudolf 
udvarába ment s erdélyi ügyekben ezt szolgálta tanáccsal, de ami
kor egyszersmind jó alkalma vol t Rudolffal s ennek léha, kapzsi, 
jellemtelen udvaroncaival közelről megismerkednie. E szolgálataira 
való tekintetből a király intézkedett (1599), hogy Bocskaynak bihar
megyei jószágait ne bántsák; 1604-ben pedig erdélyi b i r tokai t is 
visszaadatta. 

Dacára azonban a Prágából iránta tanúsított jóakaratnak, nem 
érezte magát biztonságban Bocskay sem erdélyi, sem biharmegyei 
jószágain. Básta is, Barbián is könnyen találtak okot a gazdag 
zsákmánnyal kecsegtető magyar főurak megtámadására; amint hogy 
Barbián le is foglalta, Bocskay tiltakozása ellenére, a biharmegyei 
tizedet. A m i a t t pedig, hogy ez megtagadta a Barbián által köve
telt 20.000 fo r in tny i országos kölcsönt, nagyon is magára vonta 
Barbián haragját. De azért mikor az erdélyi menekültek, a feje
delemség felajánlása mellet t felhívták a felkelés zászlajának kitűzé
sére, részint mivel erős érzéke volt a törvényesség iránt, idegen
kedett a jognak fegyverrel kelni védelmére, részint mive l a körül
mények latbavetóse után a felkelésnek szerencsés kimenetelét nem 
remélte, a hozzá intézett felhívást Bethlenhez küldött levelében, 
indokainak elősorolása mellett, visszautasította. Bocskaynak e. levele 
a király zsoldjában állt hajdúknak Lippánál a török előőrsök ós 
az ot t levő erdélyi menekültek ellen intézett sikeres megtámadása 
következtében, sok más zsákmánnyal ós Bethlen Gr. ruhájával együtt 
a hajdúk kezébe került s ez úton tudomást nyert arról Barbián is, 
a váradi kapitány, Concin is. • 

Ez utóbbi azon az alapon, hogy az erdélyi menekülőkkel 
levelezett Bocskay, ezt lázadónak nyilvánította, megrohanta hadaival 
ennek jószágait, kezére kerítette Szent-Jobb várát, azután Kereki 
ellen i ndu l t ; ez alól azonban, segítségére menvén a vár kapitányá
nak 300 hajdú, véres fejjel kellett visszavonulnia. E k k o r Concin 
Barbiánhoz fordult segítségért, aki kapva kapott a rég várt 
alkalmon és most már minden oldalról szedte össze fegyvereseit, s 
készült Bocskayt »ő felsége ágyúival és emberei által« — mint 
maga mondja — sólyomkői várában megtámadni. í gy azután 



leszoríttatván Bocskay a törvényesség teréről, erélyesen hozzáfogott 
serege szervezéséhez. » A szent Isten a magyar nemzettségnek szívét 
felinditotta.«1 Első sorban is felindította a vitéz és szerencsétlen, 
de egyszersmind ez időt megelőzőleg sok ezer szerencsétlenséget 
okozott hajdúk szívét, k i k »nem akartak nemzetük hóhéri lenni« 
s k i k közül vagy 3000-en azonnal Bocskayhoz csatlakoztak, s k ik 
nek segítségével azután, mielőtt Barbián seregét egyesíthette volna, 
ennek egyik ezredesét — Petz-et — Álmosd mellett (1604 október 
15.) megtámadta, 3500 emberből álló seregót megsemmisítette. 

E fényes győzelem híre még inkább fellelkesítette a népet, 
ezerek és ezerek csatlakoztak hozzá, valamint az erdélyi menekültek 
is. Barbián nem mert vele megütközni, hanem visszavonult raka-
mazi táborából Tokajba, onnan pár nap múlva szókhelye, Kassa 
alá ment, de nagy meglepetésére a kassaiak a vár kapuit előtte 
bezárták, a hajdúk pedig folyvást nyomában voltak, úgy, hogy a 
20.000 emberből, kiknek még 3 héttel előbb parancsokat osztogatott, 
alig maradt mellette 50, amikor Szepesvárba ért, hol lélegzetet 
vehetett. A kassaiak példáját követte legtöbb szepességi város, csatla
koztak Bocskayhoz, majd néhány hóval későbben csatlakoztak hozzá 
az egy ideig várakozó állást elfoglalt felsőmagyarországi főnemesek 
is. A felkelés erősbödésekor Budol f kiszólította Erdélyből Bástát, 
aki Ostyán- és Edelénynél győzött is, és még egyszer kitölthette 
boszúját az ellene tömegesen felkelt hajdúkon; de pár héttel később 
(dec. 5.) Kassánál vitéz ellentállásra találván, kénytelen vol t mene
külni. A hajdúk s az ezekhez csatlakozott parasztok űzték, csíp-
destók a hátráló sereget, mely éhesen, rongyosan, megtizedelve 
érkezett Eperjes alá, hol, miután Básta biztosította az öt felső
magyarországi várost az evangélikus vallás szabad gyakorlása felől, 
a város megnyitotta előtte kapuit. 

Bocskay az álmosdi győzelem után pár hétre a szomszéd vár
megyék rendéit összehívta Kassára tanácskozásra és hogy »az igaz 
hitért s országunk szabadságáért« a szükséges intézkedéseket jó 
módjával megtegyék. A gyűlés* készséggel szavazott meg hadi adót 
s katonai segélyt. E g y héttel későbben pedig (nov. 20.) török követ 
érkezett Kassára s tudatta vele, hogy a szultán öt Erdély fejedel
mévé nevezte k i , s hogy egyszersmind a szövetkezés jeléül küldött 
neki kardot, zászlót, királyi pálcát s övet; 1605 elején a mellette fegy
vert ragadt székelyek és erdélyi nemesek kiáltották k i Erdély fejedel
mévé; ugyanez időtáj t (ápr. 20.) a szerencsi templomban tar tot t 
országgyűlés választotta meg Bocskayt Magyarország »felséges* 

1 L . Thaly Kálmán: Bocskay leveles könyve* Magyar tört. tár. X I X . 102. 



fejedelmévé; az óv nyarán pedig, a szebeniek kivételével, az 
erdélyi szászok is csatlakozván hozzá, mind a három nemzet őt 
kiáltotta k i a súlyos iga alól felszabadított Erdély fejedelmévé, 
melynek kormányzásával ez Rákóczy Zsigmondot bízta meg. 

E közben Bocskay csapatai Rhédey Ferenc hajdukapitány 
vezetése alatt diadalról diadalra mentek. A tavasz kinyiltával 
urává let t Bocskay a dunáninneni résznek Pozsonyig, a Csalló
köz nagy részének, majd Sopron vidékének; sőt a törökkel szapo
rodott hajdúk ellepték a szomszéd örökös tartományokat is, a Bécs 
közelében vo l t császári kerteket feldúlták, valamint korábban betör
tek a hajdúk Sziléziába, Morvaországba. 

De Bocskayt nem hódítási vágyak, nem a fejedelmi címek 
ós koronák után való sóvárgás indította a fegyerfogásra; ő »hitünk-
és törvényeinkben megromlott szabadságunkéra húzta k i hüvelyé
ből a kardot. E célt ő sohasem tévesztette szeme elől. A szerencse, 
a fényes siker nem kábította, nem ragadta el. 0, aki kora ifjúsá
gától kezdve a hazája érdekéből, az akkori viszonyok között, szük
ségesnek találta a Habsburg-házzal való szövetkezést, aki , mint 
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mondottuk, erősen a törvényesség embere volt , főcélul azt tűzte 
k i , hogy méltányos megegyezés alapján a pol i t ika i és vallási 
szabadságot biztosítsa nemzete számára. »Magyarországban senki
nek sem szabad koronát viselni mindaddig, míg a király él«, mondta 
Bocskay Lol la Mohamed török nagyvezérnek Pest alatt, midőn ez 
a szultán megbízásából az ide hívott és fényes kísérettel megjelent 
Bocskay oldalára értékes kardot övezett, jobb kezébe drágaköves 
királyi pálcát, baljába zászlót adott, fejére pedig szépmívű koro
nát te t t . 1 

így azután érthető, hogy Bocskay, amikor legfényesebben 
ragyogott is szerencsecsillaga, következetesen ragaszkodott a tör
vényes megoldáshoz, a békés kiegyezéshez. De Prágában egyelőre 
békés kiegyezésről hallani sem akartak, azon nézet emelkedvén ott 
túlsúlyra ezúttal is, hogy a magyar törvény szerint az eretnekeket 
tűzzel-vassal ke l l i r tan i , de meg a spanyol király és a pápa, k ik 
Rudolfot háborúiban nagy összegekkel segítették, valamint az 
udvarában vol t jezsuiták erősen elleneztek minden békítő kísérletet, 
sőt a pápa még azzal is fenyegetődzött, hogy Rudolfot ós országait 
egyházi átok alá veti , ha a protestánsok szabad vallásgyakorlatát 
biztosítja. Mátyás főherceg és Forgács hasonlóképen álnok fogások
kal törekedtek a békés tárgyalások elől kitérni. De miután Bocskay 
fegyverei egyre fényesebben ragyogtak s miután az uralkodóház 
kebelében is, különösen Rudolf ós Mátyás között aggasztó egyenet
lenségek támadtak, kénytelen lett az udvar is szelídebb húrokat 
pengetni. 

Egy évi kísérletezés, kölcsönös puhatolódzás ós alkudozás 
után végre a Bocskay, másrészt a császár, illetőleg az ez ügyben 
teljhatalommal felruházott császári helyettes, Mátyás főherceg által 
kinevezett követek, akik között a főszerepeket a királypárti Thurzó 
György, Forgács Zsigmond és a lengyelországi bujdosásából a 
szabadságharc alatt visszatért s Bocskay mellé állt Illósházy István 
vitték, a kassai országgyűlésen megállapított feltételek alapján a 
békeszerződóst Bécsben elkészítették és 1606 június 23-ikán aláírták. 

E békeszerződésnek a vallásról szóló első pontjában kimondatik, 
hogy a király az ország rendéit, az urakat és nemeseket, a váro
sokban, mezővárosokban és végvidékeken lakó polgárokat ós katoná
kat hitükben sem maga bántani nem fogja, sem mások által hábor
gat ta tni nem engedi, ellen nem állván a régebbi határozatok, az 
1604-iki utolsó törvénycikkely pedig, amely országgyűlésen kívül 
hozatott, eltöröltetvén. A rendeknek tehát szabad vallásgyakorlat 

1 E koronáról 1. Thallóczy L . Archeol. Ért. I V . 



A SZERENCSI REFORMÁTUS TEMPLOM. 
(Rajzolta Cserna Károly.) 

engedtetik mindenütt az országban, de a római katholikus vallás 
sérelme nélkül. A két részró'l kiküldött követek közt létrejött 
megállapodásokat azonban, hogy azok órvényesekül tekintessenek, 
Rudolfnak is, Bocskaynak is alá kel let t írni. Mindkettőnek a vallás
ügyről szóló pont ellen voltak erősebb kifogásai. Rudol f vissza
borzadt attól a gondolattól, hogy ő szabad vallásgyakorlatot biz
tosítson, azért azon jezsuitás záradókkal erősítette meg a hozzá 
küldött egyezséget, hogy ennek a vallási és egyházi kérdésekre 
vonatkozó pontjai úgy értelmeztessenek, hogy azok az ő koronázási 
esküjével ne ellenkezzenek. E záradókot azonban Mátyás főherceg 
félre tette. Bocskayt meg nyugtalanította a római katholikus val 
lásra vonatkozó betoldás, melyre nézve azután Mátyás egy biztosító-



levéllel nyugtat ta meg, melyben kijelenti , hogy valamint az egész 
békeszerződés jóhiszemüleg és utógondolat nélkül szerkesztetett, 
úgy e szavak is a »római katholikus vallás sérelme nelkül« nem 
rossz szándékból vi te t tek be ama cikkelybe, hanem a végett, hogy 
hitében, vallása gyakorlásában egyik fél se zavartassák. De meg 
— mondja Mátyás — a felmerülő nehézségek a közelebbi ország
gyűlésen eloszlathatok lesznek. 

Minthogy a bécsi béke pontjait országgyűlésen kellet t meg
erősíteni, s i t t kellett azok egynómelyikére nézve érdemleges és 
végleges határozatokat hozni, azért Bocskay a teendő módosítások 
megbeszélése végett a pártjához tartozó főurakat, kapitányokat s 
megyéket 1606 december közepére Kassára összehívta. Néhány nap 
alatt a teendő javaslatokra nézve a bizottság megállapodott. De 
hat nap múlva (december 29-én) Bocskay bevégezte életét, Kátay 
kancellárja által megmérgeztetvén az óv május havában, mely gaz
te t t már akkor majdnem kioltot ta a nemes életet.1 Bocskay halála 
után Erdély ós a hozzácsatolt megyék fejedelmévé az erdélyi 
rendek Rákóczy Zsigmondot választották; ennek egy év múlva 
törtónt lemondása után pedig a reformáció áldozatkész pártfogói
ként szerepelt, de k iha l t ecsedi Báthoryak javainak örökösét, a 
kótszinüsködésével mindenik pártot maga iránt megnyert vitéz, de 
erőszakos s feslett életű Báthory Gábort. 

Rudo l f — mint láttuk — oly kikötéssel erősítette meg a 
békekötést, amely mellett azt, de kivált annak a vallásszabadságra 
vonatkozó pontját bármikor megszeghette volna. Rajta is vol t , 
hogy úgy a bécsi békét, mint a Bocskayval szövetségben volt 
törökökkel az 1606-ik év végén kötött zsitvatoroki bókét felbontsa. 
Előbb is, de főként Bocskay halála után a német birodalmi ren
deknél s főként az 1608-iki regensburgi gyűlésen minden követ 
megmozdított, hogy tőlük a törökök ellen és a magyarok megtöré
sére pénzbeli és fegyveres segítséget nyerjen, más szóval, hogy 
a hüvelyébe még egészen be sem dugott kardot a magyarokkal, 
hajdúkkal és ezek szövetségeseivel ismét előrántassa. Másfelől 
Rudolfnak Mátyás főherceg iránti régi ellenszenve ós gyanakodása 
a bécsi béke megkötése ós Mátyásnak ez alkalommal a protestánsok 
iránt tanúsított, voltaképen a kényszerhelyzet által kierőszakolt 
engedékenysége mia t t annyira fokozódott, hogy azt úgy a királyi, 
m i n t a császári korona örökölhetési jogától megfosztani törekedett, 
és így ezt a saját maga, de az uralkodó-ház érdekében is erélyes 

1 Holttestét fejedelmi pompával bevitték Gyula-Fehérvárra, Kátayt 
pedig a boszus hajdúk Kassa piacán vagdalták össze. 



fellépésre kényszerítette. Ezek mellett a prágai udvar is, a magyar
országi főpapok is, élükön a most már esztergomi érsekké és királyi 
helytartóvá kinevezett Eorgáoscsal, oly intézkedéseket tettek, oly 
erőszakoskodásokat követtek el, melyekkel a bécsi békének úgy a 
magyar nemzet, min t a protestánsok szabadságára vonatkozó pontjait 
teljesen figyelmen kívül hagyandóknak tüntették fel, s melyekkel 
a pislogó tüzet mindenfelé élesztették. 

I l y körülmények között Mátyás, hogy véget vessen e szégyen
letes állapotnak s hogy megakadályozza a lázadás kiütését, R u d o l f 
tudta nélkül országgyűlést hirdetett Pozsonyba 1608 elejére, az 
örökös tartományok rendéit pedig, amelyek között szintén nagy 

I I . MÁTYÁS KIRÁLY. 
(Bél Mátyás Netitiájának metszete után.) 

számmal valának a vallási zaklatások ellen segítséget keresők, a 
magyarokhoz való csatlakozás és biztosok kiküldése céljából pár 
héttel előbb összehívta. Rudol f a pozsonyi országgyűlést, amint, 
értesülést nyert róla, azonnal beti l tot ta, de az ennek dacára 
összeült, megkezdte a sok sérelmi ós kivált vallási ügyek tárgya
lását. Mátyás igyekezett eljárását R u d o l f előtt is, a német biro
dalmi rendek előtt is igazolni, de miután mindez sikerhez nem 
vezetett, fegyveres erővel indul t számos magyar főúr és magyar 
vitéz kíséretében Csehországba és mikor már Prága felé közeledett, 
az ellentállásra készületlen és tehetetlen Rudol f átadta neki a 
magyar koronát, átengedte Morvaországot. Nagy öröm támadt erre 
a magyar táborban. Thurzó György és Lépes Bálint az u r i rend 
ós az egész ország nevében azonnal üdvözölték Mátyást, min t 



»kiralyi« fenséget, egyszersmind biztosították, hogy a bálás nemzet 
királyául fogja megválasztani és megkoronázni. 

Ez ígéretet az 1608 október 27-ikón megnyílt országgyűlésen 
váltotta be a nemzet; úgy azonban, hogy a rendek előbb tárgyalás 
alá vették az 1606-ban kötött két békeszerződést, főként a bécsit 
s első sorban ennek ezúttal is még erős küzdelmekre alkalmat szol
gáltató vallásügyi pontjait, megállapították 23 törvénycikkelyben 
azon feltételeket, melyek mellett Mátyást királlyá választani ós 
megkoronázni hajlandók. Es miután Mátyás a püspöki karnak a 
protestánsok vallásszabadságát biztosító törvénycikkely ellen beadott 
tiltakozása dacára ünnepélyesen megígérte, hogy e 23, később úgy
nevezett koronázás előtti s a gyakorlatban alaptörvények jelentő
ségére emelkedett törvénycikkelyeket elfogadja s megkoronáztatása 
után szentesítendi, az országgyűlés Mátyást kitörő lelkesedéssel 
királlyá megválasztotta (november 16-án), három nappal később 
pedig megkoronázta. 

A koronázás előtti tör vény cikkelyek első pontjába bevétetett 
a bécsi bókének ide vonatkozó pontja, amennyiben kimondatott , 
hogy a római katholikus és a két protestáns felekezetnek minden 
rendű és rangú hívei vallásukat az egész országban szabadon, 
senkitől nem gátoltatva gyakorolhatják; a bécsi béke ama záradéka 
azonban: »de a római katholikus vallás sérelme nelkül« k ihagyato t t ; 
másfelől »a karok ós rendek közötti bármely gyűlölség és vissza
vonás elhárítására megállapíttatott, hogy minden vallásfelekezetnek 
saját felebbvalói vagy szuperintendensei legyenek«. Mely utóbbi 
intézkedés folytán a protestáns lelkészek, a katholikus püspökök, 
egyházi ügyészek szentszékek hatósága alól törvényesen kivétettek, 
az azok részéről az utóbbi két-három évtizedben ellenük intézett 
embertelen zaklatásoktól, * a reájuk jogtalanul kimért büntetésektől 
megszabadultak. 

A I I I . pontban kimondatott, hogy a nádori szók betöltése 
céljából a király két római katholikus és két protestáns egyént 
jelöljön, k i k közül azután az országgyűlés legjobb belátása szerint 
választ. Mátyás az országgyűlésen a protestánsok közül Illésházy 
Istvánt és Thurzó Györgyöt jelölte, a rendek az előbbit választot
ták meg, ennek egy óv múlva bekövetkezett halála után pedig 
Thurzó Györgyöt. 

A V I I I . pont a jezsuitákról szól. Bocskay pártja a bécsi béke 
megkötésekor is, az ezután tar to t t kassai értekezleten is, az 1608-iki 
országgyűlésen is úgyszólván egyhangúlag azt sürgette, hogy a 
jezsuiták az országból távolíttassanak el »nyugtalansagok miatt«, 
vagy min t más alkalommal indokolják, amiatt, »mert a jezsuiták 
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nemcsak országunk törvényét, szabadságát, de ezeknek és csendes-
sógre való állapotunknak a fundamentumát, oszlopát háborítják és 
impediálják«. A főpapok azonban erősen védelmezték őket, de 
főként nagy hatást tet t az ez országgyűlés alkalmával először feltűnt 
Pázmán Péternek emlékirata, úgy hogy a V I I I . pont érvényben 

f 

BOCSKAY I S T V Á N SZOBRA B U D A P E S T E N . 

hagyta a bécsi béke ide vonatkozó határozatát, melyben a jezsuitákra 
nézve csak az vol t mondva, hogy az országban semmi állandó 
bir tokokat és birtokjogokat ne bírhassanak. Az erdélyi rendek 
azonban az 1607-iki gyűlésen újból kimondották, hogy a jezsuiták 
»az Nagyságod birodalmából minden helyekről kimenjenek, ós soha 
ez a szerzet többé az országban be ne vétessék ós senki se jószá
gában, se házában az féle szerzetöt ne tarthasson«. 



A X . c ikk szerint az ország tanácsába és kormányzó testü
leteibe csak magyarok alkalmaztassanak valláskülönbség nélkül. 

A bécsi béke ós az ennek kiegészítésére szolgáló 1608-iki 
törvények a római katholikus ós a két protestáns egyház jog i 
helyzetének és azok egymáshoz való viszonyának megállapításánál 
a jogegyenlőség ós viszonosság elvéből indulván k i , egyelőre ama 
reményt ébreszthették, hogy a nyolc évtizeden keresztül folyt ádáz 
vallási versengések, felekezeti zaklatások véget érnek, hogy a 
szabad vallásgyakorlatot nyer t egyházak békéjét nem fogják durva 
erőszakoskodások, jogtalan fosztogatások zavarni, hanem a magukat 
Krisztus híveinek vallók a szeretet munkáiban, a valláserkölcsi 
élet nemesítésében, az iskolák, a tudományok, az általános művelt
ség fejlesztésében fognak ezentúl egymással versenyezni. Másfelől 
ama béke és törvények visszaadván Magyarországot önmagának, 
amennyiben azt úgy katonai, mint pénzügyi tekintetben az idegen 
befolyás alól felszabadították, intézkedtek a nádori szók betöltésé
ről, ennek hatásköréről; visszaállították a magyar királyi tanácsot, 
valamint rendezték a változott szükségleteknek megfelelőleg az 
ország és a korona között való közjogi viszonyt: azon édes h i t t e l 
távozhattak hazánk törvényalkotói az 1603-iki országgyűlésről, 
hogy oly irányba terelték a nemzet hajóját, melyben az haladva, 
dacára a zátonyoknak, dacára az országban ez időtájt dúlt viharok
nak, szerencsés révpartra juthat . 

Igen ám! H a ! Ha egyfelől az úgynevezett uralkodó egyház
nak a nagy hatalmat és gazdagságot fél évezreden át megszokott 
főpapjai k i tudtak volna bókülni a lelkiismeret szabadságának 
gondolatával ós furfangos tőrökkel át- meg át- nem lyuggatták 
volna azon megpecsételt ós királyi eskükkel szentesített pergame
neket, melyekre a két protestáns egyház szabadságát biztosító tör
vények voltak felírva; ós ha másfelől az ós annak utódai, akivel 
Bocskay a békét megkötötte, belátták volna, hogy a győztes sza
badsághős nemcsak hitét, nemzetét és ezek szabadságát szerette, 
de a hazája felett uralkodó háznak, a Habsburg-háznak az érdekeit 
is híven munkálta; ha belátták volna, — mint ezt R u d o l f király
nak egyik késő, bölcs utóda közel háromszáz év multával belátta — 
hogy Bocskay nemcsak arra szerzett érdemeket, hogy hitrokonai 
s a magyar nemzet igaz fiai híven őrizzék annak áldott emléke
zetét lelkükben háromszáz éven keresztül, hanem arra is, hogy az 
uralkodóház ércszoborral örökítse meg emlékét. 



X I . 

A protestáns egyház külső története. Magyarhoni 
és erdélyi országgyűlések. Bethlen Gábor és a Rákócziak. 

1608-1711. 

E korszak a protestantizmus védekezésének korszaka. Véde
kezés a külső po l i t ika i és katholikus támadás, védekezés a belső 
szakadás ellen. A z országgyűléseken is, melyeken a vallási kérdések 
folyton napirenden forognak, sőt sokszor első helyet foglalnak el, 
szintén csak a védekezésre szorítkoznak. A z ellenreformáció, mint 
fentebb említve volt , úgy hazánkban, min t a külföldön a jezsuita 
rend szervezésével veszi kezdetét. Hozzánk 156 i-ben Oláh Miklós 
telepítette be. Voltakép innen kellene keltezni a protestantizmus 
ellen megkezdett harcot, ha a protestánsok mindjárt észrevették 
volna az őket fenyegető veszedelmet. De a sereg szervezése, a 
támadás megindítása között hosszú idő tel t el, helyesebben szólva, 
sok idő te l t el, míg a támadó sereg nyílt ütközetre is elszánta 
magát, mert t i tkos támadások, aknák elhelyezése stb. az a rend 
betelepítésével rögtön megindult. A katholicizmus és protestantiz
mus nyílt összeütközésének kora a tizenhetedik század. Az ütközet 
színhelye — noha nem egyedül és kizárólag — az országgyűlés 
volt . Az alkotmány védelme alatt folyt a támadás ós a védekezés. 
Mindkét oldalon tekintélyes had áll, sőt lehet mondani a protestáns 
oldalon kezdetben sokkal tekintélyesebb főúri phalanx áll (ismeretes 
Pázmány nyilatkozata a térítési akciója megkezdése előtti állapotok
ról), a nemzet rokonszenve is mellettük van, mert a támadás egy
szerre fo ly t a protestantizmus és a nemzeti jogok ellen. És még 
sem a protestantizmus volt erősebb. Nem, mert pénz, hatalom, 
befolyás a reakciót támogatta, — nem, mert a protestantizmust 
belső egyenetlenség emésztette. Erdélyben az unitarizmus leverése 
ellen folytatot t ádáz harcot, Magyarországon kálvinisták ós luthe
ránusok torzsalkodtak s a két felekezet szakadását akkor mondták 
k i (1598), midőn az egyesülés kimondása le t t volna életfeltételük. 



A z előbbi korszak történetében fent ismertetve vol t Belgiojoso 
karthausi generális, Felső-Magyarország kapitányának támadása a 
kassai templom ellen, a közingerültség, melyet e támadás ország
szerte szült, Bocskay támadása, fellépésének sikere: a bécsi béke 
(1606. j u n . 23.). 

A bécsi udvar a bécsi békét a kényszerű helyzetben kicsikart 
engedménynek tartotta s komolyan nem gondolt annak megtar
tására; különösen nem, mikor annak legerősebb védője, Bocskay 
hirtelen elhalt (1606. dec. 29.). A protestánsok pedig a bécsi békével 
(ha annak pontjai pontosan megtartattak volna is) nem voltak 
megelégedve: így a közingerültség közepette hívta össze Mátyás 
főherceg 1608 január 11-ikére a pozsonyi országgyűlést, mely nem 
törődve R u d o l f betiltó rendeletével, tárgyalás alá vette a vallási 
sérelmeket s Mátyást az ausztriai rendekkel szövetkezve Magyar
ország kormányzójává kiáltotta k i s még azon évben szeptemberben 
a pozsonyi országgyűlésen királlyá is megkoronázta. Ez ország
gyűlés a bécsi bókét nemcsak megerősítette, hanem némileg k i is 
bővítette, kimondván a vallásgyakorlatnak szabadon hagyását; 
hogy mindenik vallásnak saját hitű felügyelői legyenek s nádorrá 
is a protestáns Illésházy Istvánt választotta meg. 1 

De Mátyás uralkodása sem hozta meg sem a nemzetnek, sem 
a protestánsoknak az óhajtott bókét. Nevezetesen csakhamar kitűnt, 
hogy az események kényszerűsége alatt létrehozott béke nem nyug
szik biztos alapokon. Sem a protestánsok, sem a katholikusok nem 
voltak teljesen megnyugtatva. A Bocskay-mozgalom idején birtokaiktól 
megfosztott egyesek ós testületek csak alkalomra vártak, hogy 
valódi, vagy vélt jogaikat érvényesíthessék. A király is kényel
metlen helyzetbe ju to t t az által, hogy a protestáns vallás védel
mezőjének tűnt föl; különösen a német kath. fejedelmek ós a pápa 
előtt.2 Ez az oka, hogy ő egész uralkodása alatt ingadozó v o l t : 
néha úgy tűnt föl, min t a protestantizmus barátja, néha min t annak 
ellensége. A magyar klérus folyton zaklatta tiltakozásaival a protes
táns vallás ellen. A l i g hangzottak el az 1608-iki vallási viták s ime 
már 1609. tavaszán újra megindult a mozgalom minden irányban; 
márcz. 28-án kelt feliratukban a rendek csudálkozásukat fejezik k i , 
hogy a ka th . egyházra nézve sérelmes 1608-iki végzéseket meg
erősítette s kérik legyen patrónusa a katholikus egyháznak ós 

1 Lásd Zsil inszky: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai 
a reformatiótól kezdve. I . kötet. Bpest, 1880. 317. kk. 1. 

2 Nemzeti Múzeum levéltára 5057. fol . lat. (Colleota Monum. Hist . 
Eccl. Prot.) 



vallásnak a Hármas-könyv értelmében, m i által isten előtt nagy 
érdemeket fog szerezni.1 Azonkívül mozgolódtak, hogy a legközelebbi 
országgyűlésen az előbbi országgyűlés határozatait érvénytelenítsék. 
Ez országgyűlés szüksége csakhamar, különösen Illésházy nádor 
halála mia t t (1609. máj. 5.) bekövetkezett. I t t ismét a protestáns 
Thurzó György lett a nádor s i t t vették tárgyalás alá a protestan
tizmus egy nagy sérelmének, melytől általánosan a reactio hivatalos 
megindítását keltezik, t. i . a nagyszombati protestáns üldözésnek 
tárgyalását.2 

Forgách Ferenc bíboros érsek, nem törődve az ország törvé
nyeivel, semmikópen sem akarta megengedni, hogy az ő szókvárosá-

NAGYSZOMBÁT A X V I I . SZÁZADBAN. 

ban eretnek templom ós iskola legyen. A város tanácsa, mely 
nagyobb részben katholikusokból állott, Forgách tanácsára, t i l takozot t 
az ellen, hogy Nagyszombatban a protestánsok befészkelhessék 
magokat; fenyegetőzött, hogy a kálvinistákat szabad királyi városi 
szabadalmánál fogva a városból k i fogja űzni, templomukat pedig 
be fogja záratni, iskolájukkal egyetemben. Illésházy nádor, akihez 
a protestáns hitközség folyamodott védelemért, meghagyta a város
nak, hogy a protestánsokat ne merje háborgatni vallásuk szabad 
gyakorlatában. A város tanácsa inkább hallgatott az egyházfőre, 

1 Orsz. levéltár. Acta Diaetalia. 
9 I p o l y i : Veresmarti élete 372. kk. 



mint a távollakó nádorra s követelte, hogy a pap és tanító hagyják 
el a várost. Ezek bízva a nádor tekintélyében ós a törvény erejében, 
nem mozdultak. Erre a felizgatott tanács erőszakhoz nyúlt. Rátkai 
Gtyörgy református prédikátort ós Makai Máté tanítót törvényszék 
elé idézte s midőn megjelenni sem akartak, szept. 27-én egy durva 
tót poroszlót küldött órettök. A törvényszék mind a kettőre 
kimondta az Ítéletet, hogy három nap alatt hagyják el a várost. 
Következett a végrehajtás. Október 16-án, írja a megtámadott 
protestáns pap és tanító, »hatalmasul rákerekedtek a prédikátor 
házára a polgárok és feldühödve megesküdtek, hogy addig sem nem 
isznak, sem nem esznek, míg a prédikátort ós az iskolamestert k i 
nem ve t ik a városból. Négy tanácsbeli, a fertálymesterek és dara-
bantok jelenlétében odarendelt szekerekre rakatták portókájokat, 
felrakván azután felesegével, gyermekeivel a prédikátort is s azon-
kópenaz iskolamestert. A felekezet hívei megjelenvén, nemmulaszták 
el rószvótöket tanúsítani, de a nagyszámú katholikusok fennhangon 
kiáltozák: csak menjenek oda, ahonnét jöttek; senkisem adott nekik 
engedelmet arra, hogy i t t megtelepedj enek.« 1 A város határából 
k i v i t t prédikátor és tanító ügyét akkor az összes magyar protestáns 
rendek karolták fel. A nagyszombati reformátusok ügyöket az 
országgyűlés elé hozták, sérelmük orvoslását mind a királytól, mind 
az új nádortól Thurzó Györgytől követelték. A nádor erélyesen 
fogta a dolgot. Megígérte, hogy k i fogja hallgatni a vádlott városi 
tanácsot, illetőleg annak követeit és azután k i fogja mondani az 
ítéletet. A z országos rendek Pozsonyban decz. 16-án foglalkoztak 
ez üggyel s hasztalan védelmezte Forgách eljárását, a hangulat 
ingerült vo l t s ezt látva Forgách a többi főpapokkal elhagyta az 
üléstermet. A rendek pedig kimondták, hogy az elűzött lelkészt ós 
tanítót vissza kel l helyezni, a város pedig bírságot fizessen. A visz-
szahelyezós december 28-án csakugyan megtörtónt. De az ellenkezés 
még i t t nem ért véget. Forgách a királyhoz fordult s követelte, 
hogy ne tűrje azt, hogy egy eretnekember ítélhessen igazhitű 
katholikusok fölött ós azok vallási érdekeik ellen. A nádor se 
maradt tótlen. Értesülve a Forgách fondorlatairól, december utolsó 
napján az országgyűlést megismertette azzal. Feltárta a helyzetet, 
hogy ő végrehajtotta a rendek határozatát s ime, ezért Forgách 
bepanaszolta ő felségénél, hogy önkényesen ós jogtalanul Ítélte el a 
nagyszombati katholikus elöljáróságot. Ennélfogva hivatkozik az egész 
országra, hogy az valótlan állítás ós egész erkölcsi felháborodással 

1 I p o l y i : Veresmarti élete 372. 1. V . ö, Szenczi Molnár Alber t naplója. 
Bpest 1898. 335, 463, s köv. 11. 



kiáltotta a rendek előtt, hogy az, aki azt a király előtt mondotta, 
legyen az főpap, püspök, bibornok, földesúr, nemes vagy bárki más, 
az hazudott min t egy gazfickó, áruló . . . Az egész ország azt kiál
tot ta : úgy van, úgy van ; a bíbornokot k i kell dobni az ablakon 
és megkövezni.1 A nádor azután, midőn ekként teljes elégtételt 
nyert a rendek részéről, lecsillapítá a kedélyeket. A protestáns 
lelkész csakugyan visszatért Nagyszombatba, bármily nehezen akart 
is ebbe Forgách belenyugodni. 

Forgách nem elégedett meg azzal, hogy Magyarországon 
intézett támadást a protestantizmus ellen, hanem Erdélyre is kive
tette hálóját. Báthory Gábor jelleme csakugyan olyan vol t , hogy 
úgy látszott, miként Forgách tervei elé nemcsak akadályt nem gör
dít, de sokkal inkább eszközül fog szolgálni terve megvalósítására. 
Hiszen Báthory ígéretet tet t neki, hogy ha fejedelemmé lesz, vissza
állítja a katholikus vallást ós az egyházi javakat s örökre aláveti 
magát a magyar koronának s az ausztriai háznak.2 Csakhogy 
Báthory kétszínű játékot űzött: a katholikusok előtt a protestán
sokat, ezek előtt pedig a katholikus »bálványozókat« szidta. Eleinte 
katholikusok ós protestánsok egyaránt felültek neki s midőn mind
ketten csalódtak benne, e csalódás a katholikus főurakat, a két 
Forgáchot, Kendy Istvánt, Kornis Boldizsárt és másokat összeeskü
vésre késztette Báthory megbuktatására. Az összeesküvés kiderült 
s az összeesküvőkön kívül a katholikusok is megszenvedtek miatta, 
mert sokan a jezsuiták működésének nyomát látták benne s ennél
fogva a besztercei országgyűlésen megújították az 1588-diki 
meggy esi tör vény cikkely eket, melyek a jezsuitákat kizárják az 
országból; kimondták, hogy ezután senki se kényszeríthesse jobbá
gyát a misére; hogy Tövisen, Fejórváron, Monostoron, a somlyai 
jószágban, Székely-Udvarhelyen s általában e székben nem tartóz-
kodhatik katholikus lelkész. A kevéssel később Gyulafehérváron 
tar to t t országgyűlés pedig minden katholikus papot k i t i l t o t t Erdély
ből.3 Ezzel a protestánsokat ugyan maga részére hódította, de midőn 
a magára haragított bécsi udvart azzal akarta kiengesztelni, hogy 
a pozsonyi országgyűlésre (1613.) küldött követei által Mátyással 
t i tkos szerződést kötött a jezsuiták visszafogadására s ígéretet te t t 
a katholikusok teljes vallásszabadságának biztosítására: ezek is 
elfordultak tőle. Azzal pedig, hogy e t i tkos szerződésbe bele vette 
a török ellen való segítséget is, ha Mátyást megtámadnák, a török 

1 Lőcsei követek jelentése. 
3 Forgách levele. Prága, 1607 -július 22. Bécsi titkos levéltár. 
» Erd. tört. Ad. I I I . 125. 



haragját is magára zúdította, menekülnie kellet t s 1613 október 
27-én a hajdúk ölték meg Nagyváradon. 

A feslett életű Báthory Gábor helyébe egy komoly, tehetsé
ges, jellemes ós tevékeny férfiú ült a fejedelmi székbe Bethlen Gábor 
személyében. 

Bethlen fellépésével Erdélynek legdicsőségesebb kora követ
kezett be. Senki sem küzdött oly erős meggyőződéssel ós oly fárad
hatatlan buzgalommal ezen kis ország függetlenségéért, m in t Bethlen 
Gábor. A po l i t ika i szabadság soha sem vol t o ly szoros összefüg
gésben a vallási szabadsággal, min t ezen fejedelem uralkodása alatt. 
Kora ifjúságától fogva a közügyek terén mozgott: mint bátor 
katona, min t fejedelmi tanácsos ós éleseszű államférfiú. Bocskayt 
egykor ő ajánlotta maga helyett fejedelemnek és most a szeren

csétlen Báthory által okozott közveszóly idején ismét feléje fordult 
a közbizodalom. Október 23-ikán egyhangúlag fejedelemmé válasz
tották az erdélyi rendek. A fejedelmi conditiók között, melyeknek 
megtartását esküvel kellett fogadnia, ott vol t a legelső helyen a 
vallás kérdése is e szavakkal: »Hogy minden rendeket személy
válogatás nélkül szabadosan megtart religiójokban és annak szokott 
exercitiumába az articulusok tartása szer ént.« 1 

Midőn Bethlen a pol i t ika i küzdőtérre lépett, szemben látta 
magát egy megrögzött pol i t ika i áramlattal, melynek leghatalmasabb 
szövetségesei mindenkor a római katholikus főpapok valának. 
A bécsi kormánynak ós a katholicizmusnak érdekei közösek voltak. 
Innét van, hogy a nemzetben a kormány elleni indulat a római 
katholikus egyház elleni gyűlölettel együtt fejlődött; innét van. 
hogy Bethlen, midőn a bécsi kormány ellen fellépett, ugyanakkor 

BÁTHORY GÁBOR ALÁÍRÁSA. 

1 Szilágyi S. Erdélyi országgyűlési eml. V I . 358. 1. 



önkénytelenül az európaszerte üldözött protestantismusnak is védője 
lőn. Ebben áll az ő hatalmas szereplésének t i tka . A. kor eszméi 
benne kifejezőre találtak. 0 le t t a forrongó vallási mozgalomnak 
ós az azt mozgató szabad eszméknek főhőse. Azzal nőtt és azzal 
fogyott az ő hatalma. Neve, lángesze, dicsősége, koronája, becsülete 
mind ezen eszmékkel van összeforrva. 

A vallás ügye Bethlen egész uralkodása alatt napirenden 
vol t tartva s így természetesen az 1615-iki kolozsvári országgyűlés 
foglalkozott vele, melyet Bethlen hívott össze. Pártatlanságának 
bizonyítéka, hogy hajlandó vol t a katholikusoknak minden jogos 
igényét kielégíteni; hajlandó vol t figyelembe venni a katholikus 
hívek többségét egyes községekben ós ahhoz képest igyekezett 
igazságot szolgáltatni a perlekedő hitfeleknek; hajlandó vol t vissza
adni a tövisi ós kolosmonostori templomokat, természetesen úgy, 
hogy az illető katholikus urak ne kónyszeríthessók protestáns val
lású jobbágyaikat a katholikus templomba járni. Hajlandó vol t más 
kérdéseket is tisztába hozni, de mindig úgy, hogy ne csak az egyik 
fél, hanem lehetőleg minden felekezet megelégedjék. 

Bethlennek nagy előnyére szolgált, hogy a nádori tisztet ekkor 
Thurzó György viselte, ez a lángoló hazafiságú és erős hitbuzgalmú 
férfiú. M i n t hazafi rendületlen hűséggel ragaszkodott az ország 
törvényeihez és alkotmányos szabadságaihoz; e részben sem a 
királyi kegy, sem a demagógok szidalma nem tántorította meg. 
Békés természete mellett az engesztelő, a békítő nehéz szerepét 
vállalta magára, anélkül, hogy elveiből egy hajszálnyit is lealku
dott volna. A protestáns vallásnak nem volt őszintébb híve, erősebb 
támasza és lelkesebb vezére, mint ő. De a más felekezetűek iránt 
is türelmes vo l t s csakis akkor használta hivatalos tekintélye 
hatalmát, ha valaki erőszakosságaival közbotrányt okozott. Meg-
vesztegethetetlen jelleménél fogva nemcsak a hazában, hanem annak 
határain kívül is úgy tekintették Őt, mint bókebírót, m i n t az egy
más ellen agyarkodó hitfelekezetek kibékítőjét. Felekezetének ter
mészetes jogait, vallásának szabad gyakorlatát igen súlyos körül
mények között védelmezte ós midőn annak lételót törvényileg 
biztosította, egyúttal arról is gondoskodott, hogy egyháza belszer-
vezetónek megalapítása által annak fejlődését is előmozdítsa. Nagy
kiterjedésű uradalmaiban számos egyházat ós iskolát alapított. 
A tudománynak és művészetnek kedvelője volt. Istvánffy Miklóst, 
a történetírót jó tanáccsal ós anyagi segéllyel támogatta s ő maga 
is szívesen írt s nejéhez írt kiadott levelei nem csupán a szerető 
hitves gyöngédségének tanúbizonyságai, hanem nyelv tekintetében 
is e korszaknak legfigyelemreméltóbb alkotásai közé tartoznak. 



BETHLEN GÁBOR. 
(Kilián Farkas eredeti rézmetszete után.) 



Azon kor szellemének megfelelően, leginkább a vallási irányit 
művekben gyönyörködött. Hogy m i l y erős meggyőződós honolt 
lelkében a protestáns vallás igazsága felől, mutatja az a körülmény, 
hogy végrendeleteben azon utódait, k i k atyai tanításairól ós inté
seiről megfeledkezve, az ágostai evangéliomi hitvallástól eltérnének,, 
az örökösödésből kirekesztette. 

Sajnos, nem sokáig ólt a protestáns egyház ez erős támasza,, 
meghalt, mielőtt Bethlen uralma megszilárdult volna. Bethlen 
fejedelemsége ugyanis még sokáig ingadozott. Mátyás mindent, 
elkövetett, hogy őt kivesse belőle, s nem átallotta Homonnai Györ
gyöt is ellene felbujtani, azzal biztatta, hogy őt emeli Bethlen, 
helyébe, ha azt sikerülni fog megbuktatni. Bethlen egy darabig 

követei által tárgyalt Mátyással elismer
tetése ügyében, de midőn Homonnai e l 
fogott leveleiből Mátyás célja eléggé vilá
gos le t t előtte, szakított eddigi békés, 
politikájával s a tet t mezejére lépett. 
A protestánsok csatlakozásáról eleve biz
tos lehetett. Ezek az 1618-diki ország
gyűlésen folytatot t sikertelen küzdelmek
ből, melyekkel még azt sem tudták ke
resztülvinni, hogy a vallás gyakorlata, 
a templomokhal együtt (una cum templis) 
mindenütt szabad légyen: belátták, hogy 
sem Mátyástól, sem I I . Ferdinándtól, az. 

H O M O N N A Y GYÖRGY PECSÉTJE, ingolstadti jezsuiták ezen növendékétől 
nem sok jót várhatnak. 0 oly tervet v i t t 

a trónra — mondja Horváth Mihály katholikus püspök — mely 
mia t t egész uralkodásának idejét vérengző háborúk töltötték be. 
E terv, melynek végrehajtását 1600-ban Lorettóban ünnepélyes 
esküvel fogadta, nem vala más, mint hogy a római katholikus val
lást az evangélikus felekezetek romjain hajdani uralmára emelje föl. 
I I . Ferdinánd lelke ezen eszmétől annyira át vol t hatva, hogy nem 
habozott annak mindent alávetni, érette szintúgy a maga nyugal
mát, m i n t népei boldogságát feláldozni. Többször haliák tőle bizo
dalmasabb emberei ama nyilatkozatot, »hogy kész volna pallos 
alatt végezni életét, ha vérével az eretnekséget eltörülhetné s a. 
katholikus egyház kebelébe minden alattvalóit visszaterelhetné.« 
A protestánsok ingerültségét még inkább növelte Pázmány Péter 
erőszakos térítő politikája. A protestáns szülőktől származott ifjú 
13 éves korában két kolozsvári híres jezsuita ösztökölésóre tért a. 
katholikus vallásra s állott be a jezsuiták közé s egész életét. 



a protestánsok visszatérítésének s a katholikus egyház meg
szilárdításának szentelte. Nem kiméit sem időt, sem fáradságot. 
Országgyűléseken szónoklataival, leveleivel, v i ta i ra ta ival , 1 vallási 
i rataival (Hodoegus, azaz igazságra vezérlő kalauz, 1613, 1623 stb.) 
egyházi beszédeivel, majd midőn 1616-ban esztergomi érsek lett, 
hatalmával, befolyásával mindent elkövetett, hogy különösen a 
protestáns főurakat a katholikus vallásra áttérítse, amely törekvését 
siker kisérte s a már tért veszített katholicizmusnak ismét szilárd 
lábra állítása első sorban az ő érdeme. De viszont túlbuzgóságával 
— mint említettük — ő is rászolgált arra, hogy a protestánsok, 
k i k már 1616-ban követelték, hogy m i n t »a rendek testi és l e lk i 
«llensege«, hagyja el Magyarország felső részét, hová rendhelyre
állítás végett küldték, annál tömegesebben csatlakozzanak Bethlen 
zászlója alá, midőn ez támadásra szervezkedett. 

Bethlen, amióta a fejedelmi széket elfoglalta, mindinkább 
meggyőződött arról, hogy a bécsi udvarral lehetetlen békében 
megférnie. Nemcsak a csehek példájából, hanem saját tapasztalásá
ból is tudta, minő értéket tulajdonítanak Bécsben a békekötések
nek és a szentesített törvényeknek. — Látta az ellenreformatio 
lázas tevékenységét Európaszerte, kezdve a hugenottairtó francia 
háborúkon, az angol lőporösszeesküvésen, a német protestáns unió 
és a katholikus l iga küzdelmein egész a cseh háborúig — ós azon 
meggyőződésre j u t o t t , hogy a jezsuiták nagyobb erővel dolgoznak, 
m i n t valaha. A protestantizmussal együtt veszélyeztetve látta az 
alkotmányos po l i t ika i szabadságot i s ; veszélyeztetve saját nemzeti
ségét, sőt fejedelmi létét is. A protestantizmus által eddig kivívott 
•eredményeket minden áron megőriznie érdekében állott min t pro
testánsnak, m i n t magyar hazafinak ós min t fejedelemnek egyaránt. 
M i k o r a cseh-morva protestáns rendek hozzá fordultak segítségért, 
•egy ideig kerülte a határozott választ, míg t . i . meg nem kapta a 
török engedélyét s míg a magyar elógületlenekkel is tisztába nem 
jött. Mert ezek is csak ő benne biztak szorongatott helyzetökben. 
Érintkezett Rákóczy Györggyel, k i a Homonnai-fóle mozgalomban 
is hathatósan támogatta; érintkezett a Thurzókkal, Batthyányval, 
Révayval, Széchyvel ós többekkel. 1619 augusztus 18-án közölte 
Rákóczyval abbeli elhatározását, hogy felkel a protestantizmus 
védelmére. Ugyanazon hónap 26-án megindult Gyulafehérvárról ós 
szeptember 12-én már Debrecenben volt , honnét körleveleket bocsá
t o t t k i a megyékhez, melyben felkelésének okát ós célját fejtegeti. 2 

1 Lásd alább Alvinczy életénél. 
a Esterházy Miklós munkái. I . 59—68. 1 



A felvidéki lakosság, nagyobbára protestáns lévén, úgy 
fogadta Bethlent, m in t a sokszorosan megsértett törvények t ek in 
télyének visszaállítóját ós a folyvást üldözött protestánsok meg
mentőjét. A protestáns lelkészek nem titkolták örömüket Bethlen 
közeledtének hírére. A katholikus püspökök, papok és más király
pártiak a dunántúli részekre futot tak; maga Pázmány érsek is, k i 
az elóbbeni országgyűlésen a királynak adott tanácsaival oly nagy 
buzgalmat fejtett k i a protestánsok ellenében, tanácsosnak látta, 

Bécsbe menekülni, hogy az. 
ottani kormány férfiaival 
együtt folytathassa a harcot 
Bethlennel. 

Ez időtájt jelent meg »Ma
gyarország panaszai* (Querelae 
Hungáriáé) címen egy kiált
vány,1 melyben terjedelmesen 
felsoroltatnak az ország sérel
mei ós Bethlen fegyverfogásá
nak okai. Ebben Magyarország 
szerencsétlenségének okául a 
papság van feltüntetve. A klé
rus indítá — úgymond — a 
török ellen küldött idegen 
hadakat a hon polgárai ellen, 
hallatlan nyomort hozván az 
országra. A papság a protestáns-
vallás kiirtására törekszik; a 
templomokat lefoglalta, a le l 
készeket száműzte, a csecsemők 
keresztségét, a halottak illő 
eltakarítását gátolta. Annak 

befolyása által csatoitatott az 1604-iki törvényekhez a vallásról szóló 
X X n . törvénycikk. A protestánsok emiatt kénytelenek vol tak fegy
vert fogni sérelmeik orvoslása és szabadságuk visszaszerzése végett. 
A polgárháború iszonyai árasztották el az országot, míg végre létre
jött a bécsi békekötés, mely a szabadságot és egyezséget visszaállítá. 
A klérust, melyet, min t a hazában dúló pestist, kiirthatták volna,, 
javulás reményében meghagyták régi állapotában. E remény meg
hiúsult. Újra a viszály magvait kezdó hin teni ; az erdélyi fejede-

1 írója Alvinczy Péter. Pázmány cáfolatának címe : »Falsae originis 
motuam Hungaricorum succinata refutatio.« 
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lem ellen támadást hozott létre; a királyt a bécsi béke megsérté
sére buzdítá, hirdetvén, hogy a protestánsoknak te t t Ígéreteket 
nem kel l megtartani ; Ferdinándot reábírta, hogy a rendek ünne
pélyes meghívását be nem várva, az 1618-iki országgyűlésen meg
jelenjék, ezen országgyűlést eredménytelenné te t te ; Ferdinánd meg
választatását kierőszakolta, a cseheknek az országgyűlésre küldött 
követét elfogatta, a királyi személynök által a vallásszabadság ellen 
óvást emeltetett. Számtalanszor megsértette nemcsak a békekötést, 
hanem az 1608-diki törvényeket is. Nóvszerint Pázmány Péter 
több protestáns templomot elfoglalt, üldözte a lelkészeket s erő
szakkal terjesztette a katholikus vallást . . . M i t várhat a hon 
azoktól, k i k a protestáns vallásnak ós az ország törvényeinek 
bevallott ellenségei? . . . A király biztosai az ország legnagyobb 
gyalázatára és hátrányára az esztergomi várhoz tartozó hatvan 
falut átengedték a töröknek s káros megállapodásokat hoztak létre. 
S mindezt avégből tette a klérus, hogy meggyengíttetvón az ország 
ereje, szabadabban üldözhesse a protestánsokat. Ezen szándékot 
maguk elárulták; világos szavakkal kimondották, hogy »jobb, ha 
az elpusztult országot vadállatok lakják, min t ha o t t a vallás sza
bad gyakorlata ura lkodik . . . « A bécsi békében megállapíttatott, 
hogy a jezsuiták Magyarországban ingatlan javakat ne bírhassa
nak. Ezen rendelkezés célja vol t őket az országból teljesen kizárni, 
ismeretes lóvén azon káros befolyás, melyet az ország ügyeire 
gyakorolnak. A klérus azonban kijátszá a törvényt, midőn azt 
betűszerinti értelemben vette s a jezsuitákat Nagyszombatba vissza
vezette. Ezen jezsuiták sorából való Pázmány Péter, k i , hogy 
Krisztus egyházát nagyobb erővel üldözhesse, Magyarország prímá
sává neveztetett k i ép akkor, midőn a felsőmagyarországi megyék 
testi- lelki ellenségüknek nyilatkoztatták. A protestánsok egyedül 
igazságot és egyenjogúságot követelnek. Kívánják, hogy a protes
táns vallást mindenki ós mindenhol szabadon gyakorolhassa; a 
hivatalok betöltésénél ne legyen tekintet a vallásra; a klérus a 
közügyekre való befolyásától fosztassók meg; semmi szín alatt ne 
avatkozzék a világi és pol i t ika i ügyekbe, tractatusokba, hanem 
tisztán csak a vallási ügyekre legyen gondja. H a majd egyik val
lás a másik fölött elsőbbséggel nem bír, akkor béke ós egyetértés 
fog uralkodni. Azért mondjuk ezeket így el, hogy szomszédaink, 
szövetkezett testvéreink s az egész keresztyén világ tudják meg, 
lássák ós maguk megítélhessék, m i l y fontos és sürgető okaink van
nak nekünk arra, hogy az isteni és emberi törvények helyreállítása 
végett fegyvert fogjunk. 



Ezeket mondja el a Querelae Hungáriáé, mely híven kifejezi 
azt a hangulatot, mely Bethlen felkelése előtt az országban a pro
testánsok körében uralkodott. 

Miután Bethlen ekképen igazolta lépését a világ előtt, Sáros
patakon át Kassára sietett, hol 1619 szeptember 20-dikán nagy 
ünnepéllyel fogadtatott s másnap országgyűlést ta r to t t párthíveivel, 
akik rendkívül nagy számban jelentek meg környezetében. A gyű
lésen nem vol t v i ta , nem volt ellenfél. Mindenk i teljes tudatában 
vol t annak, hogy ami t most tesznek, az oly tény lesz, melynek 
következményei úgy a hazára, mint a rendek személyeire is vég
zetszerűen fognak nehezedni. Ennek végzéseikben is kifejezést 
adtak, midőn hangsrdyózták, hogy »nehéz Ítéletet viselnek« ugyan 
azok, akik a koronás király ellen támadnak, de ha a fejedelmektől 
ártatlanul külső szép szabadságokban, jó rendtartásokban ós le lk i 
ismereteknek tiszta szabadságában megbántatnak, háborgattatnak: 
igaz igyök láttatik, ha ők is az olyan előttökjároknak nem kezde
nek engedelmességet praestalni . . . A határozatok főleg a vallási 
béke teljes helyreállítását célozzák s azonkívül az országgyűlés 
Bethlent fejükké s teljes hatalmú kormányzóvá, Rákóczy Györgyöt 
főkapitánynak nevezték k i és közfelkelést rendeltek el. Világosan 
kitűnt ebből, hogy a király tekintélyének Magyarországon semmi 
varázsa nincs. A főpapságon kívül senki sem ragaszkodott hozzá. 

A haza ós az egyház történelmében eseménydús napok követ
ték egymást. Bethlen a kassai gyűlés után Pozsony felé nyomult. 
Október 10-ón Nagyszombatnál táborozott. Innét Rhédey Perencet 
8000 emberrel a csehek segítségére küldvén, ő maga 14-én Pozsonyt 
vette be s a várba menekült nádor mind a várat, mind a koronát 
a fejedelem kezébe adta. A protestáns lakosság öröme nem ismert 
határt, midőn szabadítóját a vár falai között látta. A győzelmes 
fejedelem a nádor által november 11-kére az »orszagot végső rom
lással fenyegető veszélyek elhárítása végett« országgyűlést hívott 
össze Pozsonyba. Pázmányt is meghítta, de Pázmány nem tartotta 
tanácsosnak megjelenni o ly országgyűlésen, melyen a protestánsok 
többségben, Ferdinánd a gyűlést országgyűlésnek nem ismerte el s 
követót sem küldte el arra; de az ausztriai cseh ós morva protes
táns rendek követei eljöttek, hogy Bethlennel való szövetségüket 
megújíthassák. A gyűlésen a sérelmek, különösen pedig a templo
mok kérdése vétetett elő. A rendek nevezetes határozatot hoztak. 
Kimondották a vallásfelekezetek egyenjogúságának nagy elvét s 
ahhoz képest rendezték a templomok kérdését is, mely legtöbb 
panaszra adott okot. Kimondották, hogy minden városban a főtem
plomra azon vallásfelekezetnek van joga, melyhez a lakosság több-



Á JEZSUITÁK MENEKÜLÉSE BETHLEN HADAI ELŐL. 
(Prágában 1619-ben megjelent metszet után.) 



sége tartozik. A kimondott elvet azonnal alkalmazni kezdték: a 
pozsonyi szent Márton-templomot átadták a protestánsoknak s 
december 7-én nagy ünnepélyességgel, harangok zúgása mellett 
nyitották fel a régebben lepecsételt ajtókat. Majd megjelent a szó
széken A l v i n c z i Péter és megható a lka lmi beszédet mondott, áldást 
kérve Istentől a hazára és az egyházra. Bethlen igazságos voltát 
bizonyítja, hogy míg a pozsonyi templomot a tényleg többségben 
levő protestánsoknak átengedte, a nagyszombati templomra vonat
kozólag elrendelte, hogy a főtemplom legyen a katholikusoké, a 
kis templom, mely a jezsuitáké volt , adassék a protestánsoknak. 
Bethlen bölcs mérsékletének bizonysága, hogy, bár a rendek az ő-
megkoronázását kívánták, ő azt elhalasztotta s csupán a rendek 
azon bizalmát fogadta el, mellyel Őt 1620 január 8-ikán Magyar
ország kormányzójának választották. Ezzel a Ferdinánddal való 
alkudozás ügyét a saját kezébe vette. De mivel a cseheket is be 
akarta foglalni a békébe, a király pedig ettől idegenkedett, csak 
fegyverszünetet kötöttek. 

Még ugyanazon évben, júliusban Besztercebányán tartott 
országgyűlést, mely őt Magyarország királyává választotta s a va l 
lást illetőleg is nevezetes törvényeket hoztak. Kimondták a 
vallás szabad gyakorlatát, intézkedtek a templomfoglalások meg
akadályozására, a vallásháborítók ellen hitvédőket neveztek k i úgy 
a katholikus m i n t a református ós lutheránus főurak részéről; a 
felekezetek békéjét célozta az a határozat, mely megtiltja a más 
felekezetűek rágalmazását; elhatározták, hogy miként az evangéliku
soknak, úgy a katholikusoknak is három püspökjök (egri, ny i t 
rai , győri) legyen, mindeniknek 2000 magyar forint járjon, házas
sági perek elintézésére mindenik felekezet szentszéket tarthat fenn ;. 
továbbá kimondották, hogy a papi javak ós bir tokok ezentúl a 
korona vagyonául a végvárak szükségeinek fedezésére fordíttassa
nak; Pázmányt az országból örökre száműzték stb. 

Míg az alkudozás folyt Bethlen és Ferdinánd között, Fer
dinánd harcra készülődött és első sorban Csehországgal akart 
elbánni. — A szerencse kedvezett neki. A fehérhegyi csatában 
nagy diadalt nyer (nov. 8.) a protest. szövetségesek felett. A k i k 
a csatában nem lelték halálukat, azok a Ferdinánd-pártiak kíméle
tet nem ismerő vad bosszújának estek áldozatul. Ennek hírére a 
protestánsok is megdöbbentek. Sokak lelkében megvillant a gondo
lat, hogy hasonló sorsuk kikerülése végett inkább Ferdinándhoz, 
csatlakoznak, különösen akkor, midőn Ferdinánd a pozsonyi és besz
tercebányai országgyűlések végzéseit érvényteleneknek nyilvánít
ván, kegyelmet ígért mindazoknak, akik Bethlentől elpártolnak ós-



őt ismerik el törvényes fejedelmüknek. Bethlen érezte helyzete 
veszélyes voltát; belátta, hogy a harcot hona és ügye javára nem 
folytathatja tovább s így hajlandó vol t , a francia követek közben
járása folytán, békealkudozásba bocsátkozni Ferdinánddal. Előbb 

NIKOLSBUUG. 
(Rajzolta Dusser Ede Adóiján.) 

Haimburgba gyűltek össze a két fél követei, de a tárgyalások i t t 
nem vezettek eredményre; később újból felvették a tárgyalás fona
lát s 1621. dec. 31-ón Nikolsburgban megkötötték a bókét, mely 
szerint Bethlen »Erdely fejedelme« címén kívül római szent biro
da lmi herceg ós Oppeln-Ratibor hercege címmel élhet; újból meg
erősíti Ferdinánd a bécsi béke cikkelyeit s az 1608-ik évi határoz-



mányokat s általános amnesztiát ad stb. A nikolsburgi békepontok 
értelmében Bethlen átadta Ferdinándnak a magyar koronát. 

De sem a nikolsburgi béke. sem az arra következett 1622-iki 
soproni országgyűlés, melyen a vallás ügyét is vitatták, anélkül, 
hogy a protestánsokra kedvező határozatot hoztak volna, nem biz
tosította a várva-várt békét. Az a körülmény, hogy a vallásügyi 
sérelem orvoslása egyik gyűlésről a másikra halasztatott, csak arra 
ösztönözte az egymással szemben álló felekezeteket, hogy szervez
kedjenek ós újabb, talán még erősebb harcok küzdelmeire készen 
legyenek. A z európai pol i t ikai viszonyok csak új tápot nyújtottak 
a különben is felkorbácsolt szenvedélyeknek. Bethlen elégedetlen 

vol t az új fejlemények
kel, hadra készülődött 
s Szendrőről hirdette 
a vármegyéknek ós vá
rosoknak, hogy kény
telen ismét fegyvert 
ragadni, mert a nikols
burgi békekötés cik
kei meg nem tartat
nak, móltósága is n y i l 
ván megsértetett. 1628. 
szeptemberben seregé
nek egyik részével el
foglalta a nógrádi vára
kat és bányavárosokat, 
a másikat Liptó felé 
küldte; októberben be
vette Nagyszombatot, 

és ugyanide összehívta az ország rendéit. A gyűlés megnyitása előtt 
hadainak egy részét Mansfeld segítségére Morvába küldte, s min 
denfelé diadalmasan ment, úgy, hogy Bécsben a királyi udvar mene
külésre gondolt. Hogy a maga békés szándékairól meggyőzze a bécsi 
udvart, ugyanakkor 1624 elején Káldi György jezsuitát Bécsbe 
küldte békeajánlatával; május 8-án írták alá a második bécsi béke 
pontozatait, melyben Bethlen többek között a béke kedvéért lemondott 
a királyi címről is. De a békében Bethlen előrelátó lelke nem igen 
bízott. Azért, hogy még szorosabban magához csatolja a német 
protestánsokat, György Vilmos brandenburgi választófejedelem húgát: 
Ka ta l i n t feleségül vette 1626 márc. 2-án. Ezután szövetségre lépett 
Angl ia , Dánia, Németalföld és a Nómetbirodalom alsó szász rendéivel, 
sőt a franciák és velenceiek is segélyt ígértek neki Ferdinánd ellen. 

K Á L D I GYÖRGY. 



Mielőtt újból fegyverhez nyúlt volna, feleségét a gyulafehér
vári országgyűlésen utódául elismertette, aki esküvel biztosította a 
rendek vallásszabadságát ós nemesi kiváltságait. 

Még a gyűlés tartama alatt befejezte a külföldi fejedelmekkel 
folytatot t tárgyalásokat s már aug. 18-án kiadta a hadfelkelési 
rendeletet s ultimátumot küldött Ferdinándnak, melyben elmondja, 
hogy a császár, dacára kiadott hitlevelének, nem tartot ta meg sza
vát s azután megkezdte a harcot. De ez csak rövid ideig tartott , 
mert hírül vette, hogy T i l l y , a katholikus liga vezére, megverte 
a dán királyt, Keresztélyt; "Wallenstein pedig Mansfeld seregét úgy 

B R A N D E N B U R G I K A T A L I N ALÁÍRÁSA. 

szétugrasztotta, hogy ez csak min t menekült jött hozzá néhány 
száz emberrel. I l y körülmények között ismét kénytelen volt békét 
kötni, melyben megerősítették a nikolsburgi s az 1624-iki bécsi 
béke pontjai t (pozsonyi béke). 

Bethlen nehezen tudot t lemondani életének legdicsŐbb feladatá
ról, a protestáns vallásszabadság védelméről, de e feladatát rövid 
élete mia t t meg nem valósíthatta. Lassankint már ekkor fogyni 
érezte életerejét, a vizkórság mindinkább erőt kezdett rajta venni. 
1629 aug. 1-én megkezdte írni végrendeletét, melyben jelentékeny 
hagyományt tett a felállítandó gyulafehérvári akadémiának is, 
melyről lejebb részletesebben fogunk szólani. Erős hite Istenben 
soha meg nem rendűit. Vógperceiben Írószereket kívánt s az eléje 
te t t parírra e szavakat írta: »Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? — 
Senki nincsen, bizonyára nincsen.« Ezek voltak búcsúszavai, melyek-



kel november 15-ón Gyulafehérváron az örök hazába költözött. 
Benne nemcsak a magyar, hanem a németországi protestantizmus
nak is egyik legerősebb támoszlopa dőlt k i . 

Bethlent rendkívüli észtehetsége, párosulva mély vallásos lel
külettel, szilárd férfias akarattal és kitartó tevékenységgel, ama 
dicsők csarnokába emeli, kiknek, min t magasztos eszmék képvise
lőinek, hálával adózik az utókor. Egykorú t i tkos és nyílt ellenei 
ócsárolták jellemét, kétszínű ós ravasz embernek festették, kinek 
szavában nem lehet bízni, k i önzésből a keresztyénség nevében 
annak legnagyobb ellenségével, a törökkel szövetkezett a ka tho l i -
cizmus megbuktatására. E téves vádak, ócsárlások többnyire azoktól 
származtak, k iknek cselszövő terveit, célzatait eszével előre átpillant
ván, ügyesen kijátszotta, meghiúsította. A törökkel való szövetkezést 
Magyarország és Erdély akkori sajátságos helyzete igazolja. 

M i n t mély meggyőződéssel bíró protestáns, nemcsak saját vallása 
elveit vallotta, hanem jócselekedeteivelis igazolta. Vallásbeli türelem, 
ós józanság tekintetében messze túlhaladta korát, melynek főjelleme 
a, vallási üldözés volt . Míg egykorú kortársai közül még az ellentá
borban is oly szellemek, min t Pázmány, Khlesl , Esterházy s maga 
I I . Ferdinánd lelkük üdvösségét [keresték abban, hogy a maguk 
hitvallását más hitvallások üldözésével emeljék uralomra s e cél
ból embertelen mészárlásokat idéztek elő, addig Bethlen, a le lk i 
ismeret szabadságának jogát, melyért annyit harcolt, o ly tiszte
letben tartotta, hogy fejedelemségében a katholikusoknak egyenlő 
szabadságot engedett a protestánsokkal, sőt a jezsuitákkal is szíve
sen társalkodott. A vallásháborúk legméltóbb fegyverét, a bibliát, 
melyet életében több min t húszszor olvasott át s a háborúban is 
magával hordozott, épp oly ügyesen forgatta vitatkozásaiban, min t 
a kardot a csaták mezején. Kemény János, a későbbi fejedelem, ak i 
jó ismerője vo l t a fejedelemnek, ekkópen jellemzi őt Önéletírásá
ban: »Eszes, vitéz, kegyelmes, liberális, takarékos, munkában fárad
hatatlan, haszontalan dolgokban idejét nem töltő, külsőkép tekinte
tében oroszlán, konverzációjában nyájas, józan életű, isteniszolgá
latban nem külsőkóp tettető, de buzgó, szegényeken ós könyörgőkön 
könyörülő, egyházi rendeket tiszteletben tartó, tápláló, eklózsiákat 
építő, segítő, alapító, tudós emberek konverzációjában, disputációk 
hallgatásában gyönyörködő, az hazafiaknak atyjok, a vitézlő ren
deknek mind jó tanítójuk s mind tükörük, de ódesatyjok is . . . . « 

Valóban Bethlen oly alakja a magyar nemzet ós a protestáns 
egyház történelmének, melynek nagysága ós fénye idők haladtával 
nem fogy, sőt inkább növekszik. Ha az emberi nagyságot a leg
nagyobb feladatokkal szemben a legyőzött nehézségek nagyságával 
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mérjük, akkor Bethlen egy óriásnak tűnik fel sok jeles kortársa 
felett. Szemben állott vele I I . Ferdinánd, Magyarország királya ós 
a hatalmas német birodalomnak császárja szövetségeseivel ós kifogy
hatatlannak látszó segédeszközeivel; szemben állott Eszterházy 
Miklós nádor, korának egyik legeszesebb, legmunkásabb ós legha
talmasabb magyarja; szemben állott Pázmány Péter, a katholiciz-
musnak kétségtelenül legkiválóbb előharcosa ós legerősebb támosz-
lopa, és végre sokszor szemben állott a török hatalom is, mely egy 
század óta irányt adott Erdély politikájának. Mindezen hatalmak
ka l szemben mi t tehetett egy kis Erdély fejedelme ? N y i l t erővel 
visszaverni nem vol t hatalmában és ha mégis fenn akarta tartani 
önállóságát, honának ós vallásának szabadságát, kénytelen vo l t sok
szor a diplomácia kétélű fegyveréhez folyamodni. I t t tűntek fel 
jellemének fényes vonásai: eszélyessóge, szemessége, óvatossága. Az 
ő szerepe lényegesen védelmi szerep volt; neki a támadás mivoltá-
hoz kellett alkalmazkodnia, de a főcélt mind ig szem előtt kellett 
tartania. Nélküle Erdély önállósága és a magyar protestantizmus saját 
romjai alá temettetett volna; igen valószínű, hogy a magyar alkot
mány is rommá, a harminc éves háború pedig irtóhaddá le t t volna. 
A k i mindezt meg tudta gátolni, aki felismerte a kormánya alatt 
álló igénytelen ország nemzetközi fontosságát, ak i egy vergődő 
országot lábraállított, ak i elég nagy lélekkel, elmével, ügyességgel 
és rendületlen h i t t e l bírt arra, hogy a rendelkezésére álló, aránylag 
igen csekély eszközökkel hónát, vallását fenn tudja tartani, az meg-
óirdemli a nagy magyar és a nagy protestáns nevezetet, az kivívta 
magának az utókor tiszteletét és elismerését. Kemény János azt 
írta róla. hogy : »hasonló magyar Mátyás királytól fogva ós István 
királyon kívül nem hallatott , nem is remelhetni« ; s ez itólet most. 
két század lezúgása után is helyesnek bizonyult . 

Bethlen halála után Erdélyben felbomlott a rend, eltűnt az 
•egyetértés. Kata l in , ak i még férje életében esküvel fogadta, hogy hű 
marad a protestáns valláshoz, ingatag jellemű vol t s rövid uralko
dása folyton zavarokkal vo l t tele, utoljára is (1630 szept. 28.) 
lemondása vetett véget azoknak. Utódául előbb a tehetetlen Beth
len Istvánt, majd Rákóczy Györgyöt, az egykori fejedelemnek, 
Rákóczy Zsigmondnak jeles és népszerű fiát iktatták a fejedelmi 
székbe. (1630 dec. 22.) 

I . Rákóczy György mind gondolkodásmódjára, mind buzgal
mára ós tevékenységére nézve legméltóbb utódja vo l t Bethlennek, 
s min t ilyen, mind a négy vallásnak teljes szabadságot biztosított 
Erdélyben. A protestáns vallásnak még Bethlen idejében, mint 
kassai generális, nagy szolgálatokat tett. Nem csoda tehát, hogy 



mind a nemesek ós lelkészek, mind a hajdúk ós katonák nagy 
bizalommal viseltettek iránta. De éppen ez nem tetszett Bécsben. 
Esterházy Miklós nádor, azt vetvén okul, hogy Rákóczy a magyar 
király beleegyezése nélkül vállalta el a fejedelemséget, mindent meg
tet t megbuktatására. »Nem hagyom, úgymond, megtollasodni repülésig, 

hanem míglen csak 
pehes, addig eló'zöm 
meg.« Ferdinánd 
beleegyezett, hogy 
a nádor fegyveres 
eró'vel semmisítse 
meg Rákóczy feje
delemségét. De ez 
nem sikerült, mert 
Rákóczy győzedel-
mesen ellentállott ós 
a nádor kénytelen 
vol t Kassán békét 
kötni. 

Amíg ezek Er
délyben történtek, 
addig Ferdinánd, 
Magyarországon sok 
halasztás után,1630-
ban Sopronba ország
gyűlést h ivo t t össze, 
melyen azonban a 
vallás ügyét ós a sé
relmeket mellőzték. 

Németo r szág 
ban ez idő alatt 
rosszra fordult a 
protestánsok sorsa.. 
— Wallenstein zsol
dos csapatai elborí
tották felső Német

országot, pusztítva mindent, ami útjukban állott. A levert protes
tánsok szorongva néztek a jövő elé, mígnem Gusztáv Adolf, Svéd
ország vitéz és vallásos fejedelme, egy kis lelkes hadsereggel meg
jelenvén Pomeránia partjain, új fordulatot adott a háborúnak. A nép 
midenütt szabadítójakónt fogadta, de a csatlakozásra szólított pro
testáns fejedelmek, ezek között I . Rákóczy György is, eleinte 

I . RÁKÓCZY GYÖRGY. 



haboztak. Csak midőn diadalt diadal után aratott s 1631. szept. 
7-én Breitenfeldnél T i l l y seregét megverte, lépett vele összekötte-

G V S T A W 5 A D O L P H V S D-G. REX SVECGOTH. 
E.T V A N D M A G N V S PRINGEPS. F1NLANDIE. D V X E T C 

GUSZTÁV A D O L F . 
(Pontius egykori metszete után.) 

tésbe. A lützeni csata (1632 nov. 6.) azonban megsemmisítette 
Bákóczy terveit, i t t Gusztáv A d o l f maga is elesett, s ekkor Páz
mány közbenjárására kibékült Ferdinánddal (1633). A következő 
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évre Ferdinánd országgyűlést hívott" össze Sopronba, mely — külö
nösen Esterházy nádor és Pázmány érsek és párthíveik torzsalko
dása mia t t a —következő évbe (1634/5.) is átnyúlt. I t t a vallásügyre 
vonatkozólag' következő törvénycikkek hozattak: Az anabaptisták
tól szigorúan megkövetelik, hogy felekezetükbe egy keresztyént is 
bevenni, vagy újra megkeresztelni ne merészeljenek (26. t.-c.); a 
vallás szabadságának ügyére nézve a koronázás előtt kiadott 1608-ik 
évi első törvénycikk és hitlevél hatodik feltétele érvényben marad
jon. Ez az országgyűlés is Pázmány feltétlen befolyása alatt állott, 
aki vallási téren nem ismert megalkuvást s nagy veszteség volt" 
a katholikus egyházra, midőn 1637-ben március 19-én elhalálozott. 
Pázmány kétségkívül az ellenreformáció leghatalmasabb vezórférfia 
vol t s korának is legnagyobb fórfiai közé tartozott. Tudomány, ész ós 
erős akarat egyesült benne. Neveltetésénél fogva erős meggyőződé
sévé vált, hogy az egyén üdvöt s az ország jólétet csak a katho
likus vallás által nyerhet. Ezért egész működése oda irányult, hogy 
a katholikus egyház hatalmát emelje, a protestantizmust pedig 
kiir tsa. M i n t szónok, min t író, min t főpap erre törekedett ós mivel 
min t érsek nagy hatalommal bírt, a katholikusok tisztelettel, a pro
testánsok pedig félelemmel néztek feléje. Jelleméből hiányzott a 
vallási türelemnek az a szép vonása, mely Bethlent oly magasra 
helyezi kortársai között. Nem t i t ko l t a abbeli nézetét, hogy ha 
tehetné, az összes protestáns papságot kiűzné az országból. A z 
országgyűlésen mind ig azokkal szövetkezett, akik a protestánsok 
ellenségei voltak. E z t tette az 1608., 1609., 1618. és 1625-iki ország
gyűléseken is. 

Bethlenben méltó ellenfélre talált; de legyőzni nem bírta. 
Legtöbb bajt okozott neki az által, hogy híveit egyenként elhódí
tot ta és így terveinek keresztülvitelében meggátolta. A Habsburg
ház nem kevesebbet köszönhet neki, m in t maga a római egyház. 
Soha az uralkodóház érdekei nem voltak annyira összefüződve a 
kath. vallással, min t Pázmány korában; s ez magyarázza meg 
azon nagy szenvedések ós csapások forrását, melyeket a protestan
tizmusnak ez időben eltűrnie kellett . 

Pázmányt a sírban egy hónappal előzte meg királyi barátja, 
I I . Ferdinánd, ak i sok tekintetben hasonló jellemvonásokkal bírt. 
Február 15-én szűnt meg élni a király, aki a kath. vallás uralmá
nak helyreállítására fordított túlbuzgalmával s hajthatatlan akara
tával annyi vérbe ós gyászba borította országát és különösen pro
testáns vallású alattvalóit. Ferdinánd jellemében tagadhatatlanul 
oly vonások is vannak, melyek az emberi nagyság tulajdonai közé 
volnának sorolhatók egy magánembernél. A saját indokolt meggyő-



ződósóhez való szilárd ragaszkodás, a kitűzött magas cél felé való 
határozott törekvés: szép tulajdonok, de csak akkor, ha az illető 
ugyané tulajdonságok jogosultságát másokban is elismeri. Ferdi
nándban e feltétel teljesen hiányzott. Másoknak őszinte meggyőző
dését nem tudta tisztelni. Teljesen hiányzott benne a királyi eré
nyek legszebbike: a más nézetüek iránti mérséklet és türelem. Az 
•Ő állhatatossága a makacsság, meggyőződése a vakbuzgóság jelle
gével bír. 

Vallási ügyben nem tudot t lenni sem igazságos, sem kegyel
mes. Lelkiismeretét, melyet Lamormain jezsuita gyóntatója és Páz
mány érsek majd élesztgettek, majd elaltattak, fölébe helyezte az 
országgyűlések határozatainak és az ország törvényeinek. Sem az 
ország közakarata, sem saját királyi esküje nem vo l t előtte szent, 
nem vol t rá nézve kötelező, mihely t az »egyedül idvezito« kath. 
egyház érdekeit látta fenforogni. Erősen hitte, hogy Istentől nyert 
hatalmával csak akkor él helyesen, ha azt az Isten egyházának, 
azaz a katholicizmus erejének növelésére fordítja. 0 — m i n t maga 
monda — inkább akar elpusztulni, min t elkárhozott ország felett 
uralkodni . Ezen elv szerint járt el Stájerben, Tirolban ós Karinthiá-
ban; ezen elv alkalmazása folytán apasztotta le Csehország három
milliónyi lakosságát 780.000-re; ezen elv következtében térített meg 
százezer magyar eretneket s alapított harmincnál több jezsuita-kol
légiumot. 

Lorettói fogadalmát, melyet Magyarországra nézve Mária-Cell-
ben megújított, hogy t. i . : »kósz volna életét pallos alatt végezni, 
ha vérével az eretnekséget eltörölhetné«, egész életén át szem előtt 
t a r to t ta s ahhoz képest választotta meg barátait ós tanácsosait. Az 
akkor i európai kath. fejedelmek mindnyájan hozzácsatlakoztak és 
ezeknek anyagi segélyével képes le t t volna híres fogadalmát be is 
váltani, ha a minden földi hatalomnál erősebb elvek bajnokai nem 
állottak volna útjába. Bethlen Gábor és Gusztáv A d o l t a hozzájuk 
csatlakozott protestáns magyarokkal, németekkel, dánokkal, svédek
kel, angolokkal és hollandokkal a lelkiismeret szabadságának zász
lója alatt minden tekintetben ellenfelei és gátlói voltak Ferdinánd 
önkényes törekvéseinek. Azoknak lehet köszönni, hogy ez időben 
a vallásszabadság eszméje a népek kebléből k i nem i r ta to t t ós hogy 
különösen hazánkban a török segélyére is támaszkodó protestáns 
vezéreknek sikerült vallásuk szabadságát és ezzel együtt országuk 
alkotmányát is megmenteni. 

I I I . Ferdinánd, k i még atyja életében (1625.) megkoronázta
to t t , a kormány tényleges átvételekor nem hozott magával sem új 
elveket, sem új embereket. M i n t apja szellemének és buzgalmának 



örököse, csak a régen taposott úton vezette az ország szekerét. 
Ugyanazon po l i t ika i elvek, ugyanazon küzdelmek jellemzik az ő 
uralkodását is, melyek elődei alatt oly sok vitának és oly sok vór-
ontásnak vol tak okozói. Az ország lakossága közt kifejlődött ellen
tétes nézetek továbbra is fenmaradtak; a nemzeti és vallási sérel
mek nem bogy szűntek volna, sőt újakkal tetóztettek. Ennélfogva 
a kormány ós nemzet közötti súrlódások, különösen pedig a főpap
ság túlbuzgalmából eredő vallási háborgatások szüntelen izgalomban 
tartották a hazafiak kebelét. 

Pázmány utóda Lósy Imre, k i sem észtehetségre, sem k i t a r 
tásra nézve nem vol t hasonmása elődjének, vallási vakbuzgó törek
vések által akarta pótolni egyéb tehetségeinek hiányait. A törvé
nyi leg megerősített nikolsburgi békét nem tartot ta magára nézve 
kötelezőnek. Az illető pontok határozott értelme ellenére fekvő 
bir tokot adott a jezsuitáknak s újra napirenden vol t a protestáns 
jobbágyoknak erőszakos térítése és a katholikus hitre áttérni nem 
akaróknak üldözése. A nagyszombati protestáns templomot ismét a 
jezsuiták foglalták el. Léván, Szakolcán ós több helyen a reformá
tusok nyilvános egyházi szertartásaikban akadályoztattak, a pozso
n y i evangélikus templom építését a király bet i l tot ta stb. Különö
sen a mia t t folytak heves viták az 1637—38-iki pozsonyi ország
gyűlésen; majd amiatt tört k i az ingerültség, hogy a protestánsok 
a királyhoz benyújtott kérvényükben »evangelikus rendek« elneve
zést használtak magukról. A kath. rendek ez ellen t i l takoztak: ám 
nevezzék magukat ágostai ós helvét hitvallású híveknek, de ne 
evangélikusoknak, mert ez, szerintük, a római katholikusok sérel
mét képezi. A protestánsok ezzel szemben hivatkoztak az 1608-iki 
koronázás előtti harmadik törvénycikkre, ahol világosan »evangéli
kus rendek« elnevezés használtatik; hivatkoztak a szokásra ós az 
eddigi joggyakorlatra; de a király jogos kérésüket nem vette figye
lembe. 

Ugyanekkor (1638.) tartotta az ország másik része is gyűlé
seit. Míg Rákóczy ellenfeleivel: Bethlen Istvánnal ós Székely Mózes
sel vol t elfoglalva, nem igen vol t ideje a vallási viszonyok rende
zéséről gondoskodni. Az eddigi országgyűléseken hozott határoza
tok, kivéve az 1635. I . törvénycikket, nem igen bírtak elvi jelen
tőséggel. Most Rákóczy, a buzgó református, erre is kiterjeszté 
figyelmét, és pedig valószínűleg azon rendek kétes magaviselete 
által indíttatva, ak ik az unitárius vallású Székely Mózes fejedelmi 
jelöltségét előmozdítani akarták. Az unitárius vallás, mint láttuk, 
a négy recepta religio közé tartozott. Törvénysértés nélkül azt 
egyenesen megtámadni, avagy csak megszorítani is lehetetlen vo l t . 
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De ürügyet mindig lehetett találni arra, hogy a Dávid Ferenc-
utódai, »a zsidók felé hajló« unitáriusok ellen fellépni lehessen. 
Az 1638-ikí fehérvári tavaszi országgyűlés, nemkülönben a deési 
és besztercei országgyűlés kemény határozatokat hozott a szomba
tosok ellen, min t ezt a következő fejezetben fogjuk ismertetni. 

A z 1637—38-iki pozsonyi országgyűlés után a bécsi kormány 
nem sokat törődött a törvények megtartásával vagy a sérelmek 
orvoslásával. Az idővel felhalmozódott sérelmek elintézését az 1642-iki 
pozsonyi országgyűlés jóformán meg sem kísérletté s utána gyor
san közelegtek a válság évei. A klérus a jezsuitákat visszahozva, 
folytatta a protestáns templomok erőszakos elvételét s az evangéli
kus papok és tanítók elűzését. Az elégületlenség általános, a forra
dalom bizonyos volt. Rákóczy György szemtanúja volt a magyaror
szági üzelmeknek. Csak nehezen tudta elhatározni magát, hogy azok
nak vógetvessen. Mikor látta, hogy felszólalásai eredménytelenül hang
zanak e l ; mikor tapasztalta, hogy fejedelmi háza a bécsi udvarnak 
gúnytárgyául l e t t ; mikor megjelent >egy mocskos pasquillus, mely
ben még a kegyes életű ós istenfélő idősb fejedelemasszony is nagy 
rútul és mocskosan marcangoltatott« : akkor a közönyösnek látszó 
fejedelem nagy tettre határozta el magát s a francia ós svéd hatal
makkal szerződésre lépve, megkezdte a harcot Ferdinánd ellen. 
A nemzet színe-java hozzája csatlakozott. Kiáltványában, melyet 
1644. február 17-ón bocsátott k i , azt hangsúlyozta, hogy hadai a 
lelki-testi , a vallási ós polgári szabadság visszanyerését tűzték k i 
feladatukul. Az ország rendéi közül mind az evangélikusok, mind 
a katholikusok sokszor felhívták őt, hogy serkenne fel valahára e 
drága kincsek oltalmára. 0 nem akar hitet igazgatni, annál kevésbé 
elnyomni, ő csak azt akarja, hogy mindenki örvendhessen szabad
ságának- A klérus Magyarországot az ausztriai ház örökös tarto
mányává akarja tenni s a maga vallásán lévő világiakon is mind 
le lk i , m i n d testiképen akar uralkodni. A jezsuita-szerzet az ország 
szabadságának romlására, az evang. religio elnyomására behozatott. 
A nádor tekintélye annyira alászállott, hogy e tisztnek már csak 
a neve maradt fenn. 0 tehát immár tovább nem tűrheti hivalkodó 
szemmel hazája veszedelmét, nemzete elnyomatását. Bizonyságul 
hívja Istent, hogy nem magán ok miat t nyúl fegyverhez; az ország 
statútumait akarja helyreállítani és a haza és vallás szabadságát 
megvédelmezni. 

A háború változó szerencsével, de nagy kegyetlenségek kísé
retében folyt . A nádor, aki sokszor majdnem ugyanazon panaszokat 
emelte a király előtt, melyeket Rákóczy, sürgette a bókealkudozá-
sokat. A király, dacára Lippay érsek harcias izgatásainak, bele-



egyezését adta a béketárgyalások megkezdéséhez. Május 19-ón Szen-
drőn találkoztak a fejedelem követei: Lónyay Zsigmond és Kemény 
János a nádorral. De eredménytelenül váltak el egymástól. A pol
gárháború tovább dúlt. Majd júniusban a sárosi táborban vétetett 
fel az alkudozások fonala, de szintén eredménytelenül. Rákóczy 
augusztus elsejére Kassára hívta össze a felvidéki rendeket, hogy 
jelentést tegyen nekik a félbeszakadt bóketárgyalásokról; a követ
kező hónapban Nagyszombatban, majd Tokajban, a következő évben 
Ónodon gyűltek össze tanácskozásra. Még ez évben (1645) Bártfán 
országgyűlést tartottak, melynek hosszas alkudozásai után végre 
megállapodás jött létre, amelyet 1645 december 16-án Lincben a 
a király is elfogadott s az 1646-iki pozsonyi országgyűlés a tör
vénykönyvbe iktatot t , (V. t.-c.) azon hozzáadással, hogy a klérus 
ós világiak ellenmondása örökre érvénytelenek maradnak. így jött 
létre a Und béke,1 melyben a vallás szabad gyakorlatára kimonda
to t t , hogy az erre vonatkozó 1608-iki koronázás előtti törvénycikk, 
a hitlevelek hatodik pontja s az országnak erre vonatkozó törvé
nyei érvényben maradnak s ekképen mindenki szabadon gyakorol
hatja vallását; e szabadság kiterjesztetik a parasztokra is, kiket 
ezentúl a földesurak nem kényszeríthetnek vallásukkal ellenkező 
szertartásokra; az evangélikus papok ezentúl el nem űzethetnek 
hivatalaikról; a templomfoglalások megszűnnek, a vallásügyi tör
vények áthágói megbüntettessenek stb. 

A l inc i béke nem vol t képes megszilárdítani a vallási bókét. 
Hogyan is szilárdíthatta volna meg, mikor annak megsértése azután 
is a klérus részéről napirenden volt , a megtorlás pedig elmaradt. 
Rendkívüli szerencsétlenség vo l t a magyar protestantizmusra nézve, 
hogy csakhamar ezután (1648 okt. 11.) meghalt Rákóczy György 
fejedelem, kinek eszétől nem kevesebben féltek, min t kardjától. 

Azok az elvek, melyeket ő képviselt, éles ellentétben állottak 
a klérus törekvéseivel. Azok a tulajdonok, melyek őt erőssé, naggyá 
és tiszteltté tették a protestánsok előtt, a katholikusok által lené
zettek. Az ő hazafiságát nagyravágyásnak, törhetetlen buzgóságát 
makacsságnak, vallásos meggyőződését pedig sajnálatraméltó tévely
gésnek tartották. Pedig Rákóczy határozott jellem vol t . Po l i t ika i 
tekintetben osztotta Bethlen Gábornak azon meggyőződósét, hogy 
Magyarország csak Erdéllyel együtt képes Ausztriától való füg
getlenségét megvédelmezni. A körülmények sodorták oda, hogy 
ehhez a török szövetségét kel let t elfogadnia. Ezen po l i t i ka i alap
elv látható minden cselekedeteiben; ez szerezte meg neki a magyar-

1 Lásd bővebben Zsi l inszky: A linczi békekötés 187—230. 1. 



honi és erdélyi reformátusok bizalmát és a magyar ügyhöz hű 
katholikusok támogatását is. A fent ismertetett tanácskozások 
hosszú tárgyalása alatt mindig arra törekedett, hogy családjának a 
fejedelmi trónt biztosíthassa; de amellett hű maradt a protestáns 
vallás ügyéhez is. M i u t kormányzó szigorú, olykor hatalmaskodó 
is ; m i n t katona ós hadvezér bátor, edzett, kitartó és határozott 
volt . M i n t ember nélkülözte az egyéniség azon varázsát, a felfogás 
azon élességót és a tevékenység azon sokoldalúságát, mely Bethlen 
Gábor nevét oly ragyogóvá, de egyszersmind oly félelmessé tette. 
Mindazáltal korának színvonalán álló fórfiú volt , aki, bár nehezen 
tudta magát nagyobb vállalatra elhatározni, magas hivatását szemei 
elől soha nem tévesztette. A tudomány előmozdítása, valamint a 
protestantizmusnak kitartó védelmezése örökké dicsőségét .fogja 
képezni nevének, valamint az" is, hogy a külföldön diplomáciai 
összeköttetéseiben tiszteltté ós becsültté tette a magyar nevet. 

Nem csoda, hogy mikor i lyen férfiú tűnt el a cselekvés szín
padáról, Lippay érsek ós a vele egyforma gondolkodású férfiak nem 
titkolták örömüket a viszonyok i l y alakulása felett és bátrabban 
kezdtek garázdálkodni. Ha X . Ince pápa t i l takozot t a harminc évi 
pusztítást befejező westpháli béke ellen, mivel abban a protestán
sok vallásszabadsága biztosítva le t t ; ha az esztergomi érsek ós 
némely világiak hasonló okból t i l takoztak az 1647-iki vallási tör
vények ellen: akkor nem lehet csodálkozni, hogy a papság ország
szerte felszabadítva érezte magát a törvény ereje alól. Lippay min
denütt előljárt. A jezsuita-rendet dec. 2 - ik i levele által felavatta az 
egyházi rend törvényes tagjává. Sellyén, Nyitramegyében, szuronyos 
katonákkal hurcoltat ta k i a protestáns lelkészt a határra. I lyen dol
gok történtek akkor, mikor I I I . Ferdinánd összehívta az országgyű
lést Pozsonyba 1649-iJc év elejére. Ez az országgyűlés nádort is válasz
to t t a higgadt ós feladatát elődénél: Draskovicsnál jobban átórző 
Pálfy Pál személyében, kire a protestánsok is bizalommal tekintet
tek. Sajnálatos körülmény volt, hogy ez országgyűlésen az evangé
likusok ós helvét hitvallásuak meghasonlottak. Nevezetesebb hatá
rozatok: mind a katholikus, mind a helvét vallásgyakorlat, haran
goknak és temetőknek használatával a Kassa városban lakó polgá
roknak s többi lakóknak és minden ot t tartózkodóknak az ország
nak érintett törvénycikkeihez képest minden akadály nélkül szabad 
legyen. És ezen városnak, valamint más egyéb városoknak polgá
rai is, az 1608-ik évi koronázás előtti 13-ik törvénycikk szerint 
minden valláskülönbség nélkül választassanak, vegyesen ós felváltva, 
főbiráknak, tanácsnokoknak és egyóbb móltóságokra is alkalmaz
tassanak. 



Erdély sorsa és érdeke szoros összefüggésben vol t Magyar
országéval, míg I . Rákóczy György tar tot ta kezében a fejedelmi 
pálcát. Po l i t i ka i és egyházi viszonyok ugyanazon irányban fejlesz
tettek, melyet Bethlen Gábor inaugurált volt . De midőn I . Rákóczy 
halála után fia, a már atyja életében fejedelemmé választott I I . 
Rákóczy György vette kezébe a kormány gyeplőit, sok tekintetben 
változtak a viszonyok. Ez a fiatal ós könnyelmű, fejedelem elhanya
golta a magyar ügyeket s másutt keresett tért nagyravágyásának 
kielégítésére. Vallás tekintetében sem vo l t oly határozott, min t köz
vetlen elődei. Anyja, a protestáns szellemű és nemes lelkű Lorántfy 
Zsuzsanna, amíg ólt, jótékony hatással vol t nemcsak reá, hanem 
katholikus szellemű ós kétszínű nejére: Báthory Zsófiára is. De 
amin t meghalt , megváltozott a fejedelmi udvar erkölcse, szo
kása ós szelleme. A jezsuiták tért foglaltak; ós ámbár a fejedelem, 
a rendek kívánságához képest, kiűzte őket az országból, azok álru
hában mégis szabadon jártak-keltek a nép között, sőt a fejedelem 
udvarában is. Mindez, természetesen, elégedetlenséget szült, melyet 
a fejedelem lengyelországi szerencsétlen hadjárata ós annak súlyos 
következményei még inkább növeltek. Nagyjelentőségű vallásügyi 
törvények az erdélyi országgyűléseken most nem hozattak, mert a 
vallásszabadság biztosítva volt . A z unitáriusok ereje meg vol t 
bénítva a zsidózók által. A katholikusoknak püspöki vikáriusa volt , 
a k i szabadon intézkedhetett s aki nem annyira a protestánsok erő
szakossága, mint inkább saját hitfeleinek engedetlensége mia t t 
panaszkodhatott. 

Az 1649-iki fehérvári országgyűlés megerősítette az 1630-ban 
elfogadott uniót; az 1652-iki országgyűlés a kiskorú Rákóczy 
Ferencet választotta meg fejedelemmé, úgy azonban, hogy addig, 
míg nagykorú lesz és a fejedelmi esküt le nem teszi, a rendek sem 
teszik le neki a hűségesküt; a választási eskü egyik feltótele volt , 
hogy a négy recepta religio szabadságát megtartja s azon vallás
ban, melyben megkereszteltetett, megmarad. Már i t t felmerült az 
az óhajtás, hogy az eddig hozott erdélyi törvények egy rendes 
gyűjteménybe foglaltassanak. A következő évi (1653-iki) fehérvári 
országgyűlésre csakugyan el is készült egy i lyen törvénykönyv, 
melyet az elfogadott ós megerősített (Approbata Constitutio). — 
Ennek első része az egyházi dolgokról intézkedik. 

Magyarországon 1655-ben hivták össze ismét az országgyű
lést Pozsonyba. Ez az időközben felmerült sérelmekre azt határozta, 
hogy azok orvoslása az 1649-ik évi X . törvénycikkben s azon évi 
törvénycikkékben k i te t t mód és rend szerint történjék. Nádorrá "Wes
selényi Ferencet választották meg. Két óv múlva (1657.) meghalt 



I I I . Ferdinánd. Az utókor tartozik elismerni róla, hogy habár a 
klérus befolyása alól nem tudta magát teljesen elvonni, mégis 
egyike vol t az igazságos fejedelmeknek. A l i nc i békekötés ellen tü

l l . RÁKÓCZY GYÖRGY. 

takozó papok ós némely világiak ellenmondását semmisnek jelen
tette k i . Uralkodása alatt Magyarország nagy eseményeknek vo l t 
tanuja s Ferdinándnak kétségkívül nagy érdeme van abban, hogy 
a vallási békét mind hazánkban, mind Németországban létrehozta. 



de már megszilárdítani nem v o l t képes. Odáig sohasem ment, 
min t atyja, hogy a protestantizmus kiirtását kivánja. I l y lelkület
nek öröksége I I . Ferdinándról nem I I I . Ferdinándra, hanem I . Leo-
poldra szállott. Ezt bizonyítják a következő félszázad eseményei. 

Leopold trónraléptóvel felújul ismét a jezsuitizmusnak azon 
fénykora, melynek szomorú hatását Rudolf ós I I . Ferdinánd idejében 
láttuk. Ennek egyik főokát most is az uralkodó neveltetésének szel
lemében találjuk. Leopold életének 14-ik évéig papnak neveltetett 
ós pedig jezsuiták által. A passzaui püspökség neki vol t már szánva, 
mikor bátyjának, I V . Ferdinándnak halála után min t trónörökös 
világi dolgokkal kezdett foglalkozni. Szelíd, jó kedélyű ifjú vol t , 
aki örömét találta a zenében, költészetben és vallási gyakorlatok-

I I . RÁKÓCZY GYÖRGY ALÁÍRÁSA. 

ban. Hajlamainál fogva inkább vol t papnak, mint uralkodónak való. 
Az állami kormányzásnak nem b i r t azon n.agaslatára emelkedni, 
honnan a különböző vallású ós nemzetiségű népek felett egyenlő 
törvény szerint egyenlő igazságot kel l szolgáltatni. Csak egy elv
hez ragaszkodott erősen, t. i . hogy semmit ne tegyen tanácsosainak 
beleegyezése és tanácsa nélkül. Ez az uralkodó családnak általános 
elve vol t , melyre a jezsuiták oktatták, nehogy az uralkodó l e l k i 
ismeretét valamely bűnös tet t által megterhelje. Tetteinek rugója 
két főjellemvonásra vihető vissza, t. i . uralkodói gőgjóre ós vallási 
fanatizmusára. Származásának, móltóságának túlságos öntudatát kör
nyezete, vallási érzelmeinek ós egyháza kizárólagos üdvözítő voltá
nak erejét nevelői ós gyóntatója ébresztették benne. Megdönthetet
len dogmaként hit te, hogy neki, m i n t királynak, legfőbb feladata a 
katholikus hitet gyarapítani, a protestantizmust pedig kíméletlenül 
üldözni ós k i i r tan i . A z eretnekség létezése szent borzalommal töltötte 



•el lelkét. Gyóntatója ezt hatalmasan tudta benne nevelni ós való
ságos l e lk i nyugalmat szerzett neki minden tudósítás, mely az eret
nekek pusztulásáról szólott. 0 csak egy vallásnak a jogosultságát 
ismerte el, daczára annak, hogy a protestánsok vallásszabadságát 
koronázási hitlevelével biztosította. Az országgyűléseket nem sze
rette. Idegen miniszterei tanácsára (Porcia herceg, Lobkovicz stb.) 
hallgatott legszívesebben, kiket fontos államügyekben magyar taná
csosai ('Wesselényi, Lippay, Szelepcsényi, Nádasdy) elébe helyezett. 

L ippay érsek 1658 nyarán Nagyszombatban zsinatot tar tot t , 
ho l a bécsi és l i nc i békekötéseket és az azokon alapuló vallási tör
vényeket semmiseknek jelentették k i . Veresmarty Mihály, a refor
mátus papból le t t pozsonyi kanonok nyíltan hirdetó, hogy a katho
likusok teljes joggal birnak a protestánsokat, min t tévelygőket, 
tüzzel-vassal s minden erőszak használatával a katholikus hi t re 
téríteni. Ehhez a papság valóban derekasan hozzálátott; miből 
könnyen érthető a protestánsoknak azon ingerült hangulata, melyet 
az 1659-iki pozsonyi országgyűlésen tanúsítottak, midőn sérelmeik 
orvoslását hasztalan követelték. 

Erdély sem látott jobb napokat. I I . Rákóczy György szeren
csétlen lengyelországi hadjárata után felfordult minden. Rákóczy 
elvesztette fejedelemségét, majd annak visszavivásáért folyta tot t 
küzdelemben életét i s ; a török új fejedelmeket (Rhódey, Barcsay 
stb.) küld Erdélynek; villongások színhelye lesz az ország, míglen 
Apafi Mihály az ingó fejedelmi trónt ismét meg nem szilárdítja. 

Leopold kormánya alaposan kihasználta az erdélyi zilált viszo
nyokat ; most lehetett látni, m i l y szilárd támaszuk vol t a magyar
országi protestánsoknak is az erdélyi fejedelmekben. Törvénytelen
ség törvénytelenség után következik, vége-hossza nincs a vallási zak
latásoknak. A pozsonyi evangélikusok templomot, tornyot építenek 
s haranggal szerelik fel. Ezért az egyház elöljáróit Bécsbe idézik, 
elfogják s börtönbe ve t ik s azonkívül mintegy hetven evangélikus 
polgárt a pozsonyi királyi tábla elé idéznek s utoljára is minden 
közbenjárás és folyamodás dacára bűnösöknek mondják k i őket. 
A katholikus főurak: gr. Nádasdy Ferenc, gr. Esterházy Pál, gróf 
Glubiczer stb. "szintén vérszemet kaptak ós bir tokaikon kegyetlen
kednek protestáns jobbágyaikon s a törvénytől mitsem félve, elűzik 
a protestáns papot és tanítót s elfoglalják a templomot, paplakot 
és iskolát; Sárospatakon Báthory Zsófia, Rákóczy erdélyi fejedelem 
özvegye ós Ferenc, k i k mindketten kath. hi t re tértek, az iskola 
azon jövedelmeit, melyeket Perényi Gábor adományozott s azóta 
utódaik, illetőleg örököseik, sőt eddig maguk is kiszolgáltattak, 
1661-ben lefoglalták, sőt nemcsak ezt, hanem az iskolának Lorántfy 



Zsuzsannától végrendeletileg hagyományozott jövedelmeket, a sáros
pataki ós sátoralja-ujhelyi egyház jövedelmeit is s panaszaikat,, 
melyeket az 1662-iki pozsonyi országgyűlés elé vit tek, a király 
elutasította. Báthory Zsófia most vérszemet kapva, még erőszako
sabban lépett f e l : udvarában jezsuitákat ta r to t t s azokkal téríttette-
jobbágyait. A protestáns lelkészeket elkergette, jövedelmeiket lefog
lalta. Templomokat, iskolákat oly vakmerőséggel foglalt el a pro
testánsoktól, mintha e részben semmi törvény nem léteznék. Tudta, 
hogy Bécsben ezt nem törvényszegésnek, hanem hitbuzgóságnak 
minősítik. 

Leopold nemcsak a protestáns vallás szabadságát, de az ország 
alkotmányát biztosító törvényeket sem tisztelte; csak így köthette 
meg azt a szégyenletes vasvári bókét, mely az egész nemzetet meg
sértette. A kormány méltatlan, vakmerő ós önkényes tettei a haza
fiakban, valláskülönbség nélkül, élénk aggodalmat keltettek. M i n 
denki tapasztalhatta, hová vezet az, ha az ország törvényeinek 
megsértése bármely okból megtűretik. Ez indította "Wesselényit,. 
Nádasdyt és Zrínyi Pétert arra, hogy összeesküvést szervezzenek. 
De az összeesküvés Wesselényi halála után kiderült s noha az ösz-
szeesküvő főurak katholikusok voltak, ürügyül használták ezt fel 
a protestánsok üldözésére. Egy bizottságot nevezett ki Lőcsére (1670-
aug.), mely először Széchy Máriát, Nagy Perencet, Nádasdyt fogatta 
el, de lassanként a felvidéken al ig vol t előkelő ember, a k i el nem 
fogatott volna. A királyi ügyész nem győzte a perbefogásokat. A 
vármegyék országgyűlést sürgettek, ekkor az udvar Pozsonyba tette 
át a kommissiót, hol azután a k iku ta to t t bűnösök elítélésére külön 
törvényszék állíttatott fel. Ez vol t a híres »Judicium delegatum«^ 
Ennek az elnöke, miként a lőcseinek, szintén B o t t a l volt, tagjai r 
Szelepcsényi, Forgách Ádám stb. De a főbűnösök nem ezek által ítél
tettek el, hanem Bécsben, ahová tisztán idegenekből álló törvényszék 
elé hurcoltattak. A császár tulajdonképen po l i t ika i összeesküvés 
ellen rendelte ezt a törvényszéket, de Szelepcsényi ós a többi főpa
pok elérkezettnek látták a jó alkalmat a protestánsok kiirtására. 
Következett Magyarország történetének legsötétebb korszaka, a 
gyásztized története. Báthory Zsófia újra elűzte uradalmaiból a ref. 
lelkészeket; Spankau elfoglalta a kassai templomot, bezáratta azr 
eperjesi kollégiumot. Katonák foglalták el az eperjesi, bártfai, pozso
n y i , nagyszombati, besztercebányai, tokaji , ny i t r a i , komáromi stb.. 
templomot. Bársony György váradi püspök ós szepesi nagypré
post »Veritas toti mundo declarata« című iratában azt mutogatta, 
hogy a király nem köteles megtartani a protestánsok vallását b i z 
tosító törvényeket. 



Leopold "ezután, hogy az országgyűlés őt és kormányát sza
bad önkénykedésében ne gátolja, felfüggesztette az alkotmányt és 
Ampringer János G-áspárt, a német lovagrend nagymesterét nevezte 
k i 1673-ban Magyarország kormányzójává, ak i Pozsonyt választotta 
hivatala székhelyévé. Uralma a durva önkény, az emberi érzést 
felháborító véres tet tek uralma volt , melyben rablánc, jószágelkob
zás, száműzés vagy egyszerű halál még enyhe büntetésnek tetszett. 
Kerékbetörés, karóbahuzás és gályarabság legsúlyosabb neme vo l t 
a következése annak, ha valaki polgári vagy vallási jogát még csak 
emlegetni is merészelte. A vallási fanatizmusnak leggyászosabb 

BERENCS. 

példái töltik be az 1673—74. évek történetét. Szelepcsényi 1673 
szeptember 23-ára a bányavárosokból ós három felvidéki megyéből 
33 protestáns lelkészt idézett meg a törvényszék elé, hazaárulással 
és a kath. vallás megsértésével vádolva őket. Legkeresettebb módon 
kínoztatta őket, hogy a rájuk fogott bűntény elismerésére rábírja 
s végül ítéletül kimondta, hogy vagy le kel l mondaniok hivataluk
ról, vagy száműzetésbe mennek, vagy áttérnek. A következő évben 
március 5-ikére egész Magyarország területéről megidóztette a lel
készeket és tanítókat s »mint a közelebb mult években ő felsége 
ellen néhány gonosz ember által szervezett lázadás részeseit«, hogy 
koholt vádak alapján, »mint az isteni s a földi felség sértőit« fej
és jószágvesztésre ítélhesse vagy katholikusokká tegye. Mintegy 



negyedfólszázan jelentek meg, akiket hosszú vallatás után mind 
halálra Ítéltek. Az Ítélet kimondása után megkezdődött az elitéltek 
börtönbe hurcolása. A kegyetlenség sokakat eltérített s vagy a 
hivatalról lemondó vagy a száműzetést választó reverzálisokat alá
irtak. A k i k az aláírást megtagadták, azok egy részét várfogságra 
vitték Komáromba, Berencsre, Leopoldvárra, Sárvárra, a pozsonyi 
börtönbe. I t t szenvedtek t iz hónapig. A még most is állhatatosan 
kitartókat Kolonics püspök gályarabságra küldi; egy részüket (41) 
Nápolyba, másik részt (20) Buccariba. A legnagyobb gonosztevők 
nem szoktak szenvedni annyit, min t amennyit e papoknak és 
tanítóknak kellett szenvedniök 
szennyes, bűzös börtöneikben ós 
durva, láncokkal kínos gályái
kon. Szenvedéseiken megesett a 
szíve Zaffius Péter velencei or
vosnak, a Welcz-testvóreknek s 
ezek száz aranyat ajánlottak fel 
váltságdíjul személyenként a 
gályarabokért, de a jezsiták a 
kiváltást meghiúsították. Azon
ban a külföldre küldött esdő-
szóz átoknak végre mégis meg 
let t a hatása: 1676-ban a hol
land rendek utasították Ruyter 
Mihály altengernagyot a gálya
rabok kiváltására s ez év február 
11-ón a még életben maradt 21 
lelkész külföldön talált vendég- R U Y T E R M I H Á L Y A D M I R Á L I S . 

szerető fogadtatásra. A Buccariba 
hurcolt gályarabokra is ez évben ütött a szabadulás órája, de a 
kegyelmet vivő Szalontai István már csak ötnek adhatta hírűi 
szenvedéseiktől való megváltatásukat.*) 

Ezen események következtében a nemzet fiainak szivében 
csordultig t e l t meg a keserűség, Az üldözöttek menekültek részint 
Németországba, részint Erdélybe, hol Apafi fejedelmet segítségül 
hívták. Apafi kérte a porta pártfogását, m i ellen a bécsi kormány 

•) A pozsonyi vértörvényszék történetével foglalkozó müvek: Burius J . 
Micae. Ed. P. Licbner. Pos. 1864. Kocsi Csergő B. Narratio brevis de oppressa 
libertate. Magyarul kiadta Szilágyi Sándor. Hamel Bru in inx : Naawkeurig 
Verhaal. Arnsteld 1674. Rácz K . : A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 
Sárospatak 1884. (Második kiadásban is.) Zsi l inszky: Sellyei István Albuma. 
(Sárospataki Püz. 1866.), Zürichi jegyzetek (TT. o.) stb. 



fel is szólalt ; felhívta a török szultánt, ne szegje meg a vasvári 
békét ós ne tűrje maga mellett azon rablókat, akik a király biro
dalmából oda menekültek a büntetés elől. A török kormány hiva-

A F Á F I M I H Á L Y . 

talosan figyelmeztette Apafit, hogy a béke fentartásának szem
pontjából távolítsa el magától a rablókat; de magánúton utasí
tot ta a budai pasát, tegyen a bujdosókórt annyit , amennyit feltű
nés nélkül tehet. így állván a dolog. Apafi elfogadta a bujdosókat 
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Zsi l inszky: A prot. egyház története. (208—209.) 





és fegyvert adott kezükbe. A folytonos üldözés szemlátomást gya
rapította számukat. Be-betörtek az országba. Teleki Mihály, Pet-
róczy, Szepesi, Kende Gábor és Szuhay Mátyás vezetése mellett 
még 1672-ben azt a hibát követték el, hogy vallási sérelmeiket 
előtérbe helyezvén, vallási színt adtak a hadjáratnak, mely különö
sen a kath. papság elleni dühöngés által lett gyalázatossá ós kegyet
lenné. Majd újra bejött egy csapat bujdosó. Hajmeresztő mészárlást 
követett el mind a két párt. A kurucok a labancokat, ezek viszont 
azokat húzták karóba. Kobb valóságos embervadászatokat rende
zett. Az emberi szív elszorul e vandal nemzetírtáson, s valóban 
al ig lehet elhinni, hogy ebben a testvórgyilkolásban magyarok is 
segédkeztek az idegen hóhéroknak. 

Végre maga Leopold is elszörnyűködött ez embertelenségek 
felett, Kobbot visszahívta és a tiszteknek szelídebb eljárást paran
csolt, de azért a korlátlan hatalmi rendszert fentartotta. A Kobb 
helyébe jött Spankau s ennek halála után Strasoldo, csak oly rémei 
vol tak a Felvidéknek, min t az. Szelepcsényi és Bársony folytatták 
erőszakos térítéseiket. Amaz, m i n t X . Kelemen pápához írott leve
lében eldicsekszik, 63.000 lelket térített meg; emez pedig közel 
7000 lélekkel szaporította a katholikusok számát. Ez utóbbi, külön
ben protestáns szülők gyermeke, annyira fanatikus térítő volt, hog}^ 
Leopoldnak a »lázadás « elfojtására egyetlen módnak még halálos 
ágyán is a kálvinisták és lutheránusok teljes kiirtását ajánlotta. 
Ezalatt Lobkovitz megbukott. A külföldi, jelesül a francia ós török 
események, Tököly felkelésének sikerei akként hatottak, hogy Leo
pold mindenfelől fenyegetve, kénytelen volt a nemzethez fordulni 
tanácsért. így hívta össze az 1681-iki soproni országgyűlést,x) melyen 
protestáns four csak, Zay András s ötvenkét protestáns megyei, városi 
ós mágnási küldött: vagyis az országgyűlés tagjainak egyötöde 
jelent meg. Nádorrá Esterházy Pál választatott meg. 

A Kapóson Tököly vezérlete alatt összegyűlt bujdosók azt 
végezték, hogy kivánataikat az országgyűlés elé terjesztik s ebben 
a vallásszabadságot is sürgetik. » A mi vallásunk — úgymond — 
evangelica Religiónk, nekünk mindenek felett legelso«. De a király 
nem akart bujdosókkal szóbaállani. A nádor vette kezébe a közve
títés szerepót. Ez is bántotta a bujdosókat, de még inkább az, hogy 
a vallásügyi kór dóst az országgyűlés magánügynek jelentette k i . 
Később a kedvezőtlen po l i t ika i helyzet arra késztette Leopoldot, 
hogy engedjen merevségéből; így bocsátotta k i rezolucióját, mely
nek törvénnyé válását kérvényezéseikkel sem akadályozhatták meg; 

s ) Zsilinszky : Az 1681-iki soproni országgyűlés története. Budapest, 1883. 



ezekből alkot tatot t a X X V . ós X X V I . törvénycikk, mely a vallásügyről 
a következőket határozza: Mivel a vallás szabad gyakorlata, mely 
már 1606-ban a bécsi béke által megadatott, a lefolyt mozgalmak 
alatt némelyek által megháboríttatott: tehát azon békekötés 1. 
cikke i t t megerősíttetvén, a vallásgyakorlat — a földesuraié jogai
nak épségben tartása mellett — mindenkinek mindenhol az ország
ban az 1608. koronázás előtti I . t.-cz. szerint szabadon hagyatik. 
— A hitszónokoknak, iskolatanítóknak, k i k vagy száműzettek, vagy 
bizonyos kötelezvény miatt hivataluk teendőit nem teljesíthetik, 
az országba való szabad visszajövetel, vallásuk szabad hirdetése és 
szabad gyakorlata megengedtetik, megsemmisíttetvén adott térítvé-
nyeik. — A z ország lakói vallásuk szabad gyakorlatában ezentúl 
semmikóp ne háborgattassanak. — A z ágostai és helvét hitvallásuak 
pedig vallásukkal ellenkező szertartásokra ne kényszeríttessenek. — 
Az ágostai ós helvét hitvallású lakosok által épített templomok, ha 
még kath. szertartás szerint fel nem szenteltettek, nekik átadassanak. 
Ezentúl ne történjék templom-, iskola- vagy paplak-foglalás. 

A protestánsok különösen sérelmesnek találták a »földesúri 
jogok sérelme nélkül« záradékot; t i l takoztak is ellene, de hiába, 
í g y végződött a híres soproni országgyűlés, mely, amint nem vo l t 
képes kielégíteni az ország po l i t i ka i szükségeit, éppen úgy nem 
nyugtathat ta meg a protestánsokat sem. A z t sem kel l hinni , hogy 
most már béke, nyugalom tért vissza a felzaklatott országba. A kath. 
klérus, mely már megszokta a türelmetlenséget, most sem akarta 
elfogadni a vallási egyenjogúságot. Hozzájárult a protestánsok hely
zetének kedvezőtlen alakulásához az is, hogy Tököly egymásután 
veszítette el a csatákat s a török, ak i Tököly háta mögött állott, 
szintén több győzelmes csatában megveretett. 

Midőn Tököly szerencsecsillaga ekként elhomályosult, Leopold 
kormánya a helyzetet a protestánsok újabb üldözésére használta 
fel. A bujdosókon, Erdélyen és a protestánsokon véres bosszút 
állott. Oly tettek, oly események színhelyóvó tette az országot, 
melyeket a történetíró szeretne kiszakítani egyházunk történetéből. 
A l i g hangzott fel az öröm Buda visszavétele fölött, felújult ismét 
a vallási üldözés és pedig oly embertelen módon, mely sok tekin
tetben a gályarabokon elkövetett kegyetlenkedést is felülmúlja. A z 
1681-iki törvény végrehajtásának címén 1686 óv őszén Csáky 
István kassai főkapitány a felvidéki szabad királyi városokban, 
nevezetesen Eperjesen, Lőcsén, Késmárkon, Bártfán ós Nagybányán 
elszedte a protestánsok templomait és pedig dacára annak, hogy ezek 
szerződésileg biztosíttattak vallásuk szabad gyakorlatáról. A nya
kukra küldött idegen zsoldos csapatok feje, gróf Caraffa A n t a l 
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»messze elágazó összeesküvesrol« tet t jelentést, minek következté
ben Eperjesen egy rendkívüli törvényszék felállítására nyert fel
hatalmazást oly utasítással, hogy a nyomozásban csak a már kiadott 
amnesztia után elkövetett bűntényekre szorítkozzék s az eljárás a 
magyar törvények szerint történjék. De a gonoszlelkű Caraffa túl
tette magát minden törvényen ós utasításon s emberi érzést mélyen 
sórtó' módon járt el. A z eperjesi piacot valóban mészárszékké tette, 
ahol ártatlan emberek teste vagdaltatott fel. A felvidéki protestáns 
családok mind gyanúban voltak, hogy Tökölyivel ós annak Munká
cson körülzárt nejével összeköttetésben állanak. Hajmeresztő módon 
bánt velük: csupa gyanúra, egyszerű szóbeli vádra, a legártatla
nabb emberek kínpadra vonattak. A kínpadon kiállhatatlan gyöt
relmek között kicsikart vallomások, koholt levelek és egy elvete
mült, evégett felbérelt nőnek tanúskodása elég alapul szolgált arra, 
hogy valaki halálra ítéltessék ós hogy Caraffa kezeit levágassa, 
testét felnégyeltesse, fejét karóra pelengórre szegeztesse. Eperjes 
városának és vidékének legelőkelőbb férfiai estek i l y módon áldoza
tu l . Keczer András, több országgyűlésen követ és Tökölyinek taná
csosa ; ennek fia, Gábor ós vejei, Zimmermann Zsigmond és Sárosy 
Márton; továbbá Raucher, Baranyai, Fleischhacker, Medveczky, 
Fej a, Schönleben, Radvánszky György ós más evangélikus vallású 
férfiak, k i k 1685-ben amnesztiát nyertek s azóta semmiféle mozga
lomban részt nem vettek, a hóhér kezébe kerültek; csontig mar
cangoltattak, elevenen süttettek; és főbbjeik, mivel a hozzájuk 
küldött jezsuiták térítő szavaira nem hajoltak, ingó ós ingatlan 
java ik elvesztésén kívül, mások rettentő példájára, jobb kezüknek 
előleges levágása után lenyakaztattak, felnégyeltettek s testdarab
j a i k a város különböző részein kifüggesztettek. Sokan csak gazdag
ságuk miat t fogattak el s megkínoztatván, nagy összeg pénzért 
szabadon bocsáttattak. Hiába szólaltak fel egyes bátrabb férfiak, 
hiába a vármegyék: a császár csak akkor szüntette meg a gyalá
zatos mészárlást, midőn már a nádor, a horvát bán ós a haditanács 
elnöke is megsokalták ez üzelmeket s kívánták azok beszüntetését. 
Caraffa sötét lelke és szennyes keze a Felvidék rémévé le t t ; de 
a császár, jóllehet utólag kitűnt a szerencsétlen áldozatok ártatlan
sága, nem büntette meg, sőt magasabb ranggal és állással jutalmazta, 
í g y szennyezte be Leopold a török fölött kivívott győzelmek fényét; 
így le t t az ország öröme a protestánsok újabb siralmainak forrásává!1 

1 Az eperjesi vórtörvényszéket Rezik János eperjesi tanár írta meg 
>Theatrum publicum lanienae Eperiensis« című művében; történeti korrajz
nak dolgozta föl K . Papp Miklós »Caraffa és az eperjesi vértörvényszék* 
címen. (Pest, 1863.) 



A bécsi kormány fó'törekvése most az vol t , hogy a Caraffa 
által megrémített országot teljesen Hatalma alá hajtsa, az uralkodó
háznak örökösödési jogát megállapítsa ós végre a későbbi felkelé
seknek legalább törvényes ürügyét elvegye. Ezért hívta össze 
Leopold minden külső sürgetés nélkül 1687 október 18-ára az 
országgyűlést Pozsonyba. Az országgyűlés tartásának főcélja vol t az 
örökös királyság megalapításával a régi alkotmány megszorítása és 
olynemű intézkedések, melyek a nemzet felkelését még önvédelem
ből is lehetetlenné tegyék. A protestáns rendek sérelmeik orvoslását 
kérték s küldöttségileg tisztelegtek Leopold királynál és megkoro
názandó fiánál, hogy az 1681-iki soproni országgyűlés óta össze
halmozódott sérelmek orvoslását kérjék; de kitérő választ kaptak. 
Ez országgyűlésen merült fel az a kérdés, hogy a visszafoglalt 
országrészeken, Horvátországban és Szlavóniában szabad-e a protes
tánsoknak b i r toko t szerezniök ós vallásukat szabadon gyakorolniuk ? 
A katholikusok amellett kardoskodtak, hogy ez a királyi diplomá
ból természetesen következik, de tiltakozásuk hiábavaló v o l t ; 
hasztalan t i l takoztak a jezsuitáknak az országba befogadása ellen; 
hasztalan folyamodtak az országgyűlés végén a királyhoz, kórel
müknek semmi eredménye sem let t s midőn az országgyűlés bezá
ratott , a protestánsok ellenzése dacára, következő ( X X I . t.-c.) cik
kely ik ta t ta to t t be a törvények közé: »Ámbár ugyan vallás 
dolgában az ágostai ós helvét vallástételt tartók a legújabb soproni 
országgyűlés X X V . és X X V I . törvénycikkeivel, amiatt, hogy azok 
ellen felszólaltak, visszaélvén, azáltal annak jótéteinek részesei lenni 
megszűntek volna, mindazáltal a belbóke kedvóért, miután ö felsége 
kegyéből és kegyelméből a fentírt törvénycikkeket még (ad huc) érvé
nyeseknek lenni legkegyelmesebben kijelentette; azokat a karok és 
rendek is, az atyai kijelentés értelmében, megújítottaknak s előbbi 
érvényében visszaállítottaknak határozták, (nem állván ellent a 
klérus ós némely katholikus világiaknak ellenmondása); és ha s 
amennyiben eddig nem foganatosíttattak, vagy pedig egyik vagy 
másik részről időközben behozott valamely visszaélések által meg
sértettek volna (azoknak, melyek azon törvénycikkek alkotása idején 
vagy annakutána elfoglaltattak, visszaadására nézve), mielőbb kellő 
végrehajtással eszközlendőnek rendeltetik.« 1 

Ezen törvénycikkben határozottan k i van fejezve a protes
tánsok régibb szabadságainak elfojtását célozó retrográd irány. 
A bécsi ós l i n c i békekötések nem is említtetnek. Már az 1681-iki 
törvény jogmegszorítást foglal magában, amennyiben a földesurak 

1 Törvénykönyv 1054. 1. 



jogainak épségben hagyásával az evangélikus parasztok vallása 
teljesen elnyomatott. Templomépítési joguk pedig csak némely 
artikulált helyekre szoríttatott. Most az új törvény azt mondja, 
hogy a protestánsok újabb fellépéseikkel, könyörgéseikkel ezen 
jótéteményre érdemetlenekkó tették magukat; hogy az 1681-diki 
X X V . ós X X V I . törvénycikkek tulajdonképen nem is újíttatnak 
meg, hanem egy ideig még kegyelemből meghagyatnak! Azok a 
törvények, melyek egykor mindenkinek, bárhol az országban sza
bad vallásgyakorlati jogot engedtek, melyek a háborgatást semmi 
szín ós ürügy alatt nem engedték; melyek a templomfoglalást szigorú 
büntetés terhe alatt betiltották, melyek megtartására magát minden 
király h i t t e l kötelezte: a gyakorlat i életben lassan értéktelenekké 
lettek. A törvény helyébe önkény, a jog helyébe királyi »kegye-
lem« lép. És az a királyi kegyelem nagyon fogyatékos volt. 

Mikor ezek Magyarországon történtek, Apafi, már elbetegese-
dett, erőtelen fejedelem volt . Különben is hiányzott jelleméből a 
határozottság, ami Bethlen ós I . Rákóczy György fejedelem erényei 
közé tartozott. Halála után (1690 április 15.) a bécsi udvar elhatá
rozta, hogy most már nem halasztja tovább régi tervének meg
valósítását, hogy t . i . Erdélyt végleg Magyarországhoz kapcsolja. 
Számításait ugyan megzavarta egyelőre a porta által erdélyi fejede
lemmé kinevezett Tököly, aki Heiszler császári fővezért is foglyul 
ejtette s aki t a keresztyónszigeti gyűlésen a rendek is elismertek 
fejedelmükül. De a terv csak halasztást szenvedett, megakadályozni 
azt nem vol t képes. Ugyanazon évben bocsátotta k i (1690 október 
16.) Leopold diplomáját, mellyel a rendeket Erdélyre vonatkozó 
tervei felől megnyugtatni igyekszik. Ebben a vallásról is szó van. 
A bevett vallásoknak — így szól az első pont — a templomok
nak, iskoláknak, parochiáknak, vagy más, mint a mostani papság 
és egyházi személyek bevitelének ügyében semmi sem másíttatik 
meg; az erdélyi fejedelmek egyházi ós iskolai alapítványai, adomá-

A P A F I M I H Á L Y ALÁÍRÁSA. 



nyai, kiváltságai fenntartatnak továbbra i s ; az Approbata és Com-
pilata Constitutio, "Werbőczy Hármaskönyve (a pozsonyi országgyű
lésen eltörölt ellenállási záradék kihagyásával) továbbra is érvény
ben marad; tisztségekre a vallásra való tekintet nélkül fognak 
a lkalmazta tni ; ezen elv megtartat ik még a főkormányzó, főparancs
nok, főkancellár stb. kineveztetésénól is. A fogarasi gyűlés (1991 
február 4.) elfogadta a diplomát s megválasztotta Bánffy Györgyöt 
kormányzónak, Bethlen Gergelyt főgenerálisnak, Bethlen Miklóst 
kancellárnak. 

Míg Erdélyben ezek történtek, Magyarországon folyt tovább 
csak úgy, min t eddig, a jogkobzás ós a protestánsok üldözése. 
Leopold már az 1687-iki pozsonyi országgyűlés alkalmával kibo
csátott rendeleteiben ós leirataiban úgy beszélt Magyarországról, 
min t fegyverrel meghódított oly tartományról, mellyel kénye-
kedve szerint bánhat. A bécsi kormány az 1687-diki országgyűlés 
után Kolonicsot, a későbbi esztergomi érseket megbízta oly kor
mányzati tervezet készítésével, mely a hierarchikus befolyás alatt 
álló kónyuralmi rendszert megalapítsa. Ez a vallásüggyel is foglal
kozik. Nem tervel i t t Kolonics új irtási módokat, tudván, hogy 
az alkotmány teljes megszűnése mellett az eddigi törvények is 
elegendők lesznek a protestantizmus kiirtására. 0 i t t a papi hata
lom emelésére fordítja különösen figyelmét. Ha ez megvan, a többi 
önként következik. Terve szerint a kancellárnak mindig papnak 
ke l l lenni, ak i mellett még négy tanácsos álljon, még pedig két 
egyházi, hogy a papi rend mind ig többségben legyen a vallás 
dolgában, mellyel a magyarok nem bánnak jól, marasztván hazá
jukban az eretnekséget, honnan minden baj ered. Ezen elv csak
hamar gyakorlatba is vétetett. Kolonics mindig aszerint járt el a 
protestánsok iránt s meghit t emberei előtt nyíltan is kijelentette 
ebbeli gondolkodását e szavakban: Paciam Hungáriám captivam, 
postea mendicam, deinde catholicam, azaz: Magyarországot rabbá 
fogom tenni , aztán koldussá, s így végre római katholikussá. 

A z 1687-iki pozsonyi országgyűlés X X T . törvénycikke vol t a 
kiindulási pont. Eszerint a protestánsokra vonatkozó 1681-ki X X V . 
és X X V I . törvénycikkek csak királyi kegyelemből ós csak ideigle
nesen (ad huc) erősíttetnek meg s azoknak végrehajtása eddigi 
értelmükben, amint t. i . ő felsége akarja, elrendeltetett. Ezzel tág 
tere n y i l t a klérusnak arra, hogy a törvény végrehajtásának címe 
alatt önkénykedjék s a kiküldött biztosokkal együtt a protestáns 
községeket, tanítókat és papokat üldözhesse. Hal lat lan erőszakkal 
szedték el a templomokat ós iskolákat, melyek 1681 óta épen a 
törvény alapján a protestánsok kezébe jutottak. így történt Gömör-



ben, hol a kiküldött királyi biztosok a murányi várparancsnoknak 
meghagyták, hogy a murányi és berencsi uradalmakból űzze el az 
összes evangélikus papokat. Ha a szóra nem hajolnak, vesse őket 
börtönbe. Ezen kemény parancs következtében Murányaljáról, 
Hosszúrétről stb. az evangélikus lelkészek elűzettek, templomaik 
elvétettek. Hasonló dolgok történtek Zólyomban és a bányaváro
sokban, hol a templomokon kívül a jövedelmeket is elszedték, az 
evangélikus szent tárgyakat az utcára dobálták. Rákóczy uradal
maiból Kolonics csapatonként űzette k i az evangélikus papokat ós 
lakosokat. A király diplomájára és az országos törvényekre való 
hivatkozás hasztalan volt . Három évi sanyargatás, könyörgés, 
reménykedés után kiadatott az 1691 április 2-án kelt s Kolonics 
által készített királyi leirat, mely »LeopoMina explanatio« néven 
ismeretes. 

Ebben magyaráztatik meg a legközelebbi országgyűlések hatá
rozatainak valódi szelleme; ebben mondatik meg világos szavakkal, 
m i t ért a klérus ós a bécsi kormány a vallás szabad gyakorlata 
alatt. Az alkotmány megváltoztatására készített s fenntebb említett 
terv alapelvei i t t lettek először kifejtve s a gyakorlati életnek 
átadva. Az alapeszme, melyből e leirat k i indul , a vallásgyakorlat 
szabadságának akkénti megkülönböztetéséből áll, hogy van kétféle 
vallásgyakorlat, t . i . nyilvános és magános, amiről a törvényben 
eddig szó sem volt . A leirat szerint csak a római katholikus egy
ház, m i n t uralkodó egyház, birhat az országban mindenütt nyilvá
nos vallásgyakorlattal. A protestáns felekezetek csak ott, ahol azt 
a legutóbbi törvény megengedi, vagyis az úgynevezett artikuláris 
helyeken. Minden egyéb helyeken a protestánsok csak magán isteni 
tiszteletet tarthatnak, de közös imaházban nem jöhetnek össze, sem 
papot nem tarthatnak. K i van mondva, hogy az artikuláris helyek 
papjai nem mehetnek k i nem-artikuláris helyekre egyházi funk
ciókat végezni ós betegeket meglátogatni; ellenben megengedtetik, 
hogy valamely nem-artikuláris hely protestáns lakói az artikuláris 
helyek papjait felkeressék, de csak úgy, ha előbb a római katho
likus papnak a stóladíjat lefizetik. A közös kórházakat és haran
gokat használhatják a protestánsok is, de csak a római katholikus 
lelkész ós egyházfi előleges tudtával és beleegyezésével. A római 
katholikus ünnepeket tartoznak a protestánsok is megtartani s 
főképen a cóhbeli mesteremberek köteleztetnek a körmeneteken 
rósztvenni. Végül a protestáns földesurak saját használatukra épít
hetnek ugyan oratóriumokat, de a háznépén kívül másokat, kivált 
prédikátorokat, oda nem bocsáthatnak. Egyébiránt a földesúri 
jogok a jobbágyok hitére nézve is épségben fenntartandók. 



POZSONY A X V I I . SZÁZADBAN. 
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Ezen rendelkezések által a törvény valódi magyarázata fel-
forgattatott s helyébe Kolonics önkényes magyarázata tétetett; ós 
— ami kiváló fontosságú — a Rákóczy-forradalom idejét leszá
mítva, egy századon át ez volt a katholicizmusnak vezérelve 
Magyarországon. A klérus ós a bécsi kormány következetesen arra 
törekedtek, hogy a vallás ügye az országgyűlések tárgyai közül 
kiszoríttassók és egyedül királyi rendelet által intéztessék el. Ezután 
egymást érték a vallást illető királyi rendeletek. 

1701 április 9-én kelt Kolonics bibornok szorgalmazására azon 
királyi rendelet, melynél fogva »az igazságos ós dicsőséges császári 
fegyverek által« a zsarnok törököktől szerencsésen visszafoglalt 
összes egyházi javak, jogok, kivált pedig az Istennek ós az ő római 
katholikus egyházának Magyarországon régtől fogva felajánlott ós 
odaengedett tizedes törvényes igénylőiknek visszaadandok« ; 1702 
június 16-án a veszprémi alispánnak meghagyatott, miszerint egyet-
órtőleg Széchenyi Pál kalocsai érsekkel, min t egyszersmind vesz
prémi püspökkel, a kálvinista lelkészeket Pápáról t i l tsa k i stb. 
Lehet-e csodálkozni, hogy a protestánsok panaszai összefolytak 
ismét a nemzet panaszával ? Lehet-e csodálkozni, hogy midőn a 
po l i t ika i és vallási sérelmek megmérhetetlen halmazzá nőttek; 
midőn a jogért és igazságért epedő kedélyek hangos kifakadásait 
országgyűlés mellőzésével erőszakkal akarták visszafojtani; midőn 
a még mindig durva erőszakban bizakodó bécsi kormánynak a 
kitört spanyol örökösödési háború következtében ereje megoszlott 
ós nimbusza halványulni kezdett: akkor a hazai közérzület, a meg
alázott emberi ós nemzeti büszkeség érzete együttesen ós hatalma
san újra felemelkedett ós fegyvert adott a vérig zsarolt nem
zet kezébe. 

A méltó vezért nem sokáig kellett keresnie. E g y ifjú ember 
élt ekkor az országban, akinek neve maga felért egy hadsereggel, 
a k i buzgó katholikus létére érzékkel b i r t a más vallásúak jogai 
iránt is ; akinek családi szent emlékei, fájdalmai, örömei az ország 
alkotmányos küzdelmeihez vo l t kötve ós ak i mindezeknél fogva 
úgy tűnt fel, m i n t egy élő zászló, amely alá bizalommal gyűltek 
össze a hazafiak. E fórfiú I I . Rákóczy Ferencz volt . Fellépésével a 
nemzet ós a protestantizmus történelmének új korszaka kezdődik, 
melynek viharai nemcsak a nemzet és egyház intézményein hagy
tak mély nyomokat, hanem az uralkodóház fáját is gyökerében 
megrendítették. 

A harci riadó hangja, »az Istenért ós szabadsagert« harcolni, 
egyszerre talpra állította Magyarország ós Erdély összes elégületlen 
elemeit. Kell-e mondanunk, hogy a vérig zaklatott protestánsok 



szintén az elégületlenek közé tartoztak? Rákóczy maga mondja 
emlékirataiban, hogy hadainak nagyobb részét helvét hitvallású 
magyarok képezték. Az önfentartás ösztöne is arra kényszerítette 
őket, hogy a po l i t ika i ós vallási szabadság helyreállítását ígérő 
zászlói alá siessenek; ámbár jól tudták, hogy az időközben a fran
cia királlyal szövetkezett Rákóczy tulajdonkópen nem vallási, hanem 
pol i t ika i célok megvalósítását tűzte feladatául. De a vallási ügyre 
is mindig tekinte t te l volt . A külhatalmasságokhoz intézett s Ráday 
Pál által szerkesztett kiáltványában pl . azt mondja: »Tudva van
nak a hitvallás körüli fogások ós ürügyek. Bizony háborgatni a 
vallást, melyet mind a hazai, mind a német birodalmi törvények 
megengedtek, csúfot űzni a vallásszabadságból:' régi, már a csehek
kel szemben is gyakorlatba vett szokása az ellenfélnek.« 

A bécsi kormány belátta, hogy engedékenynek ke l l lennie s-
Szóchenyi Pál kalocsai érseket megbízta közbenjárásával; hajlan
dónak nyi la tkozot t volna arra is, hogy a protestánsok vallási sérel
meit orvosolni fogja s új országgyűlés tartásáig a vármegyéktől 
adót nem kivan. De a felkelők csak úgy akartak tárgyalásokba 
bocsátkozni, hogy ha valamely külföldi hatalom kezességet vállal 
az annyiszor adott és annyiszor megszegett ígéretnek ezentúl való 
megtartásáért. — Leopold kormánya pedig vonakodott e lealázó 
feltétel teljesítésétől. Még folytak az alkudozások s később enge
dett a bécsi kormány is merevségéből, midőn Leopold (1705 május 
5-ón) meghalt. Utóda a szelid lelkű József lett, aki szintén nem 
idegenkedett a békekötés gondolatától. 

Rákóczy ezalatt maga megkezdte a vallásügy rendezését. 
A szécsényi gyűlésen (1705) mindent elkövetett, hogy az egyezség 
a katholikusok és protestánsok között barátságos úton jöjjön létre. 
A templomügyek rendezésénél ezen elveket tartották szem előtt: 
1. hogy a földesúri jog szűnjék a vallás dolgában; 2. hogy amely 
valláson többen vannak valamely helységben, azoknak adassék a 
templom jövedelmeivel együtt; 3. hogy e határozatok érvényben 
legyenek a szövetség tartamára, a többi a legközelebbi országgyű
lésre halasztatván; kimondották, hogy az ágostai és helvét h i t 
valláson lévőknek szabad legyen a religio gyakorlata az ország
ban az 1608. és 1647. törvénycikkeknek és az 1659. esztendőbeli 
hitlevélnek foglalatja szerint. 

Az ónodi országgyűlésen (1707), melyre Rákóczy már mint 
erdélyi fejedelem nagy pompával vonul t be, József királyt és egész 
családját trónvesztettnek nyilvánították. A vallás dolgában a pana
szok legnagyobb része abból állott, hogy a szécsényi országgyűlésen 
hozott határozatokat még nem hajtották végre ós hogy a jezsuiták 



még nem mentek k i mindenütt az országból. Új vallásügyi tör
vényt nem boztak. József, akiben megvolt a jóakarat a kedélyek 
lecsillapítására, most már jónak látta nem halasztani tovább az 
országgyűlés megtartását s összehívta azt 1708-ban Pozsonyba, 
Ezen az országgyűlésen alakult meg az úgynevezett evangélikus 
»konvent«, mely ezentúl a két testvér protestáns egyház férfiaiból 
minden országgyűlésen megalakult s az országgyűléssel egyidejűleg 
tanácskozott a vallás ügyei felett. Figyelemmel kisérte az ország
gyűlési tárgyalásokat, úgy mint a vidéken előforduló sérelmes ese
teket ; javaslatokat ós indítványokat tett , melyek esetleg az országos 
rendek elé vitettek, sőt nem egyszer, ha a rendek kedvezőtlen 
hangulata miat t célhoz nem juthat tak , egyenes összeköttetésbe 

A VALLÁSSZABADSÁG EMLÉKÉRE VERT ÉREM. 

lépett a bécsi kormányférfiakkal s azok közbenjárása mellett pana
szaikat a király elé terjesztette. Az országgyűlésen a sérelmi 
bizottság javaslatának felolvasásánál nagy ingerültséget kel tet t egy 
pont, mely az ágostai és helvét hitvallást csak megtűrtnek nevezte; 
általában a katholikus papság merev álláspontjából nem akart 
engedni. A vi ta még hevesen folyt , midőn az országgyűlést a 
király pestis ürügye alatt elhalasztotta. Mielőtt újra összehívta, 
egy királyi rezoluciót bocsátott k i (1709), melynek hatása megnyug
tató v o l t ; kijelentette benne, hogy a Magyarországban bevett három 
vallás ügye az utóbb tar tot t soproni és pozsonyi országgyűlés 
cikkeinek valódi értelme szerinti állapotban marad s arról is fog 
gondoskodni, hogy a földesurak ne éljenek vissza jogaikkal . 

Időközben nevezetes haditények következtek be. Heister ós 
Pálfi császári tábornokok szétverték Trencsén alatt Rákóczy sere
gét, mely másutt is új meg új vereségeket szenvedett. Rákóczy 



Lengyelországba vonult (1711) s a béketárgyalások vezetésével 
megbízott Károlyi Sándor a bókét Szatmáron (1711 május 1-ón) 
megkötötte. Ebben a vallásra vonatkozó harmadik pont így hang
z i k : »Csaszar ós koronás király ó' felsége, kegyelmes urunk a val 
lás dolgában országunknak törvényeit megtartja, úgy annak gya
korlását ezen ország végzése és art ikulusai szerint mind Magyar
országban, mind Erdélyben ahhoz tartozandó beneficiuinokkal együtt 
törvény szerint megengedi, nem gátolván útjukat azoknak, akik 
mostan gráciára visszajöttek, hogy a felséges császárnál vagy a 
diétán gravamenjeik iránt magukat bejelentsek.« 

Ezen békével egy küzdelmes ós dicsősógteljes korszak ért 
véget; az a korszak, melyet a vallási ós po l i t ika i szabadság harcai 
tesznek örökké fényessé s melynek a I I . Rákóczy Ferenc-féle for
radalom utolsó drámai befejezését képezi. 



x n . 

A protestáns egyház szervezése, közigazgatása, egyház
megyei gyűlések, zsinatok általában. 

A X V I . század — amint fentebb láttuk — nagy pol i t ika i 
ós felekezeti rázkódások között fo ly t le. A protestantizmus nagy 
bódításokat tet t országszerte, még pedig nemcsak a szellemi ós 
társadalmi téren, hanem a pol i t ika terén is. 

A X V I I . század elején az ország legelső' állását, a nádorit, 
éveken át protestáns férfiakkal töltötték be; az országgyűlések 
többsége is az evangéliomi valláshoz ragaszkodott. Mégis, ezen 
kedvező körülmények dacára, azt látjuk, hogy ezt a kedvező időt 
a m i protestáns őseink nem használták fel arra, hogy egyházuk
nak jövőjét célszerű szervezkedés és jó közigazgatás megteremtése 
által biztosítsák. Pedig hogy a jó szervezet és a helyes közigazga
tás mi lyen roppant hatalom, azt láthatták a róm. kath. egyháznál,, 
melynek külső szervezetéről egy világhírű angol protestáns történet
író azt jegyezte fel, hogy az oly mester mű, mely évezredekre biz
tosítja a katholicizmus fennmaradását. 

Minden élni akaró egyháznak egyik főfeladata, hogy saját 
céljainak megvalósítására szükséges szervekről és eszközökről gon
doskodjék. Az egyháznak, min t önálló, öntudatos ós tevékenységre 
hivatot t testületnek éppen úgy van akarata ós cselekvése, m i n t 
bármely más testületnek vagy személyiségnek. Tehát birnia ke l l 
olyan eszközökkel is, melyek akaratának, cselekvésének kifejtésére-
okvetlenül szükségesek. 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a m i protestáns őseink lelkét 
nem hatotta át eléggé a szervezkedésben rejlő erőnek tudata.. 
Még akkor sem, amikor a fő- ós köznemesség nagyobb része az 
evang.-protestáns vallást követte, mikor az országban al ig lehetett 
néhány r.-kath. családot találni — mikor tehát módjukban let t 
volna olyan határozatokat ós törvényeket hozniok, melyek a protes
táns egyháznak uralmát ós versenyképességét biztosították volna. 



Nem számítottak a csakhamar bekövetkezett po l i t ika i ós va l 
lási visszahatásra, nem gondoltak a pápai egyház erős szervezetére, 
s ennek keretében az újonnan keletkezett szerzetek buzgó tevékeny
ségére. A z t hitték, hogy az evangeliom szent ügyének azzal tesznek 
legnagyobb szolgálatot, ha a reformátorok eltérő dogmái felet t i 
vitákban egymást legyőzik. Pedig ezek a meddő vitatkozások voltak 
a legnagyobb veszedelemnek: a protestáns felekezetek gyengeségé
nek legfőbb okai és forrásai. 

A m i g őseinknél ez az öntudatlan erőpazarlás folyt , addig a 
r.-kath. klérus, a jezsuita-rend segítségével rendszeres és öntudatos 
támadást intézett ellenük. 

Megkezdte és bámulatos kitartással kisebb-nagyobb sikerrel 
keresztül is v i t t e az ellenreformációt. Keresztülvitte első sorban 
hyerarchikus egyházszervezetével és anyagi eszközeinek hatalmával; 
másod sorban pedig tervszerű eljárásával. Felhasznált minden eszközt 
a protestantizmus megalázására és a saját egyházi érdekeinek 
emelésére. Felhasználta az irodalmat arra, hogy hirdesse a kathol i -
cizmusnak »egyedül idvezito« ós a prot. egyháznak »eretnek« 
voltát. Felhasználta a központosításra törekvő, a német zsoldosokra 
ós jezsuitákra támaszkodó udvari politikát; és felhasználta a török 
hatalom — min t a kereszténység ős ellensége — iránt táplált mély 
gyűlöletet, miből lassankint olyan po l i t ika i hangulat fejlődött, 
mely a klérus és a k i r . udvar eljárását hazafiasnak és keresztényi
nek, ellenben a törökre támaszkodó protestánsok ügyét hazafiatlan-
nak és keresztényellenesnek tüntette fel. 

Ebből a közhangulatból következett, hogy a kölcsönös vádas
kodás és gyanúsítás harcában, a gyengébb vallási meggyőződéssel 
bíró protestáns főurak tömegesen kezdtek átpártolni az erkölcsi és 
anyagi előnyöket biztosító katholikus egyházba. Egyszerre az a 
sajátságos állapot következett be, hogy az ország legelső méltóságait 
és a kath. egyház legtekintélyesebb állásait az »eretnek« szülők gyer
mekei — Forgách, Eszterházy, Pázmány, Kisdy stb. — foglalták e l ! 

Szellemi téren — a szószéken, az iskolában ós az irodalomban 
kétségen kívül erősek voltak a protestánsok. Az igazság ereje is 
velük lóvén, egyesek az üldözések nehéz napjaiban valóságos vér
tanúi hősiességet fejtettek k i . De mivel magasztos eszméiknek és 
céljaiknak megvalósítására szükséges szervekről kellő időben nem 
gondoskodtak, a veszedelem idején bekövetkezett a teljes fejetlen
ség. És mikor a vérpadok eltávolítása után a szabadsághősök 
kivívták és biztosították egy időre a békét, őseink a kivívott 
szabadságot sem igen tudták összeegyeztetni a renddel; az egyéni 
szabad meggyőződést a közegyház érdekében szükséges fegyelemmel. 



A k i végiglapozza azt a sok apró szervezeti szabályzatot,1 

mely hivatva le t t volna az összetartást erősíteni, a rendet biztosí
tani, az bizonyára csodálkozni fog azon különleges, separatisztikus 
irányú articulusok sokasága felett, melyekben i t t -o t t kétségtelenül 
sok jó ós célszerű rendelkezés foglaltatik, de melyek sohasem emel
kedtek azon magasabb felfogásig, mely őseinket — min t egy 
hatalmas testületet — képessé tette volna oly egyházi alkotmány 
megteremtésére, mely megvédhette volna a külső támadásokkal 
szemben. 

Gyűléseket igen sokszor tartottak, dacára annak, hogy Beythe 
István szerint» egyetlen egy gyűlésüknek sem vol t jó vége«. Az elvek 
harcát rendesen személyes torzsalkodás követte. Egymást súlyos 
vádakkal illeték. A X V I . század végén megjelent egyik neveze
tes vi ta i ra t élőbeszédében azt olvassuk, hogy a subscribálók fejen-
k i n t »lopók, paráznák, emberöldöklők ós mindennemű förtelmes 
bűnökben heverők«. Természetes, hogy az i l y szenvedélyes gyűlö
letből eredő kifakadásokat az erős szervezettel bíró katholikusok 
kárörömmel nézték ós ügyesen fel is használták ellenük. 

A X V I . század utolsó éveiben már megkezdődött a belső 
harc. Úgy az ágostai, min t a helvét hitvallású protestánsok már 
szükségét érezték annak, hogy az egyes szétszórt esperességek, 
fraternitások, contuberniumok egyes főurak és vármegyek védelme 
ala t t összeálljanak; és hogy a h i t t an i cikkelyek helyett az egyházi 
rend és fegyelem fentartása felett tanácskozzanak. Tulajdonképpeni 
zsinatokat, synodusokat csak a Bocskay-féle felkelés kemény har
caira következett bécsi békekötés után lehetett tartaniok, még 
pedig már országos törvények védelme alatt. 

A X V I . századból csak egyetlen olyan szabályzatot isme
rünk, mely több vármegye protestánsainak rendjére vonatkozott, 

1 L . a Nemz. Muz. ilynemű gyűjteményeit, ós a pápai ev. ref. egyház
megye kánonos könyvét, melyet Alsólindvai Gál Imre, veszprémi helv. hitv. 
lelkipásztor, az 1650-es években a dunántúli kálvinista egybázkerület super-
intendense, 1624. évi május bó 11-én kezdett összeírni. Benne vannak a deb
receni (conones majores) és a komjáthi (conones ecclesiastici i n quinque classes 
dis tr ibut i ) kánonok első kiadásai; a hercegszőllősi, nagyváradi (Canones 
minores), csepregi, felsömagyarországi, köveskúti ref. kánonok, továbbá a 
zsolnai ágost h i tv . evangélikus és a nagyszombati r.-kath. zsinatok végzései. 
Továbbá a zürichi egyház szervezete, különböző házassági törvények stb. Sőt 
benne voltak a kanizsai Pálfi János superintendens által 1630-ban a pápai 
zsinaton kihirdetett egyházi kánonok is, melyek azonban elvesztek. V. ö. 
Mokos Gyula » A dunántúli ág. h i t v . ev. egyház 1598-iki törvénykönyve* című 
müvének 25—26. lapjait és Kiss Áronnak 1877-ben és 1881-ben összeszedett és 
kiadott X V I . századbeli zsinatok végzéseit. 



mely már — egyházkerületekről és superintendensekről is lévén 
benne szó — zsinati törvénynek vol t tekinthető. Az előbeszéd 
tanúsága szerint ez a szabályzat ^minden tisztességes és istenfélő 
rendeknek, kik egész Magyarországban s kiváltképpen Sopron, Vas-
ós Zala vármegyékben vadnak«, szólott volna; de természetesen 
nem vol t kötelező erővel felruházva. Min thogy azonban még 
a bécsi békekötés után is sok helyen használatban volt , érdemes
nek tar t juk részletesebben is megismertetni. 1 

Ebben először is a h i t dolgában azon kijelentés foglaltatik, 
hogy minden keresztény embernek csak az egy és örökkévaló 
Istent kel l ismernie ós vallania, aki minden világi fejedelmek felett 
áll. A hi tre és üdvösségre tartozó dolgokban tehát semmit sem 
kel l adni a világ hatalmasaira, ha azok ettől el akarnának ben
nünket szakítani. Az igaz Isten, k i atya, fiú ós szentlélek, a szent
írásban foglalt üdvösséges vallásban nyilatkoztat ja k i magát. 

Ennek a vallásnak hirdetésére Isten bizonyos személyeket 
választott, k i k az ő akaratját közlik, k ike t tisztök szerint egyházi 
szolgáknak vagy prédikátoroknak nevezünk. Minthogy pedig 
ezek közül sokan a jámbor nép botránkozásával feslett és tisztök-
höz nem illó életet követnek, azért bizonyos regulákat ós törvé
nyeket kel let t szabni, melyek szerint az egyházi szolgák élete ós 
magatartása felett itólni, és az ellene vétőket büntetni kell. Szó-
lanak pedig ezek a törvények először a superintendensekről vagyis 
a püspökökről, azután a seniorokról, a hallgató hívekről ós az iskola
mesterekről. 

A superintendens az, kinek hatósága alá helyeztetnek az egyház 
szolgái; ő az egyház feje, akinek minden prédikátor engedelmeskedni 
tartozik, nem a maga személyében való méltóságáért, hanem az őt 
választó Istenért. E z t a nagy méltóságos és becsületes tisztet azon
ban a község akarata ellen magához ne ragadja; sőt a kisebbség
nek — az ecclesia consensusa ellen — ne hódoljon. Rút dolog 

1 Első kiadása 1598-ban jelent meg ezen cím alat t : »Canones, azaz : 
az egyházi szolgáknac életének, tisztinek, és tisztességes magoctartásánac 
Regulái. írattattak Az Soprony Wármegyebéli Ecclesiác Senioritúl Isten 
tisztességére és az Anyaszentegyháznak s abban való tanétóknac épületekre. 
1. Timóth. 3. Haec scribo: ut scias, quomodo oporteat te i n domo Dei conver-
sari, quae est Ecclesia Dei v i r i , columna et firmamentum veritatis. Anno 
M D X C V I I I . Optimae leges sunt, quibus non divites,,sed honesti prudentesque 
homines fiunt.« Megjelent még egy második és harmadik kiadásban is Somor-
ján, 1650-ben "Wechelius András kiadásában. De már a pozsonyi, nyi t ra i , 
barsi stb. ev. superintendentia rendeléséből, Musai Gergely püspök, Lethenyei 
István, Semptei Benedek, Szentmiklósy János esperesek, Fábri István kerületi 
jegyző stb. aláírásával. 
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embernek birodalmat kivánni. Ennek a birodalom alattvalói ellent 
mondanak. A superintendens tehát várja, hogy arra a tisztre Isten 
az ő anyaszentegyháza által válassza és hívja e l ; Pál apostolnak 
ezen intése szerint: »Senki sem bitorol jon tisztességet, csak amelyre 
az Isten által elhivattatik.« 

Kötelessége pedig a superintendensnek, hogy mindenekre 
vigyázó legyen; úgy igazgassa az alatta lévő egyházi szolgáknak 
tisztét, életét ós magaviseletét, hogy az Isten tisztességére és a 
nép üdvösségére váljék. Ha pedig a prédikátorok tisztökhöz nem 
illő életet folytatnak, azokat büntesse; de szelíden ós emberségesen, 
hogy leiköket megnyerje, Krisztusnak azon tanítása szerint: Ha 
pedig vétkezik ellened a te atyádfia, menj el ós dorgáld meg őtet, 
csak teközötted ós őközötte. Hogyha szódat fogadja, megnyerted a 
te atyádfiát. (Máté V I I I . 15.) 

A hitben tévelygő pásztorokat és híveket megtérítse; tévely
géseiknek okát megértse, azokat fejtegesse ós az igazságot velők 
megismertesse, követvén ebben is Pál apostolnak intését, amely 
így szól: Az Úr szolgájának pedig nem kel l háborogni, hanem 
engedelmesnek kel l lenni mindenekhez, alkalmatosnak a tanításra, 
tűrőnek; tanítsa azokat, k i k ellenkező értelemben vágynak. ( I I . 
T i m . I . 24—25.). 

Bármit teszen, azt a seniorok egyező akaratával tegye, hogy 
így több személyeknek consensussa accedálván, cselekedete méltó
ságosabb legyen. De kiváltképpen az új lelkészek ordinálásában a 
maga fejétől semmit ne tegyen, hanem a senioroknak ítéletének 
ós vizsgálásának hozzájárulásával — ezt tegye a házassági perek 
eligazításában is. Főgondja legyen az egyház békéjének, a l e l k i 
pásztorok egyetértésének fentartására. Ennek érdekében minden 
lehetőt megtegyen. A békebontóknak — nem törődvén azoknak 
kárvallásával — ellenszegüljön, Pál apostolnak ezen intése szerint: 
»igyekezzetek megtartani a léleknek egységét a békességnek kötele 
által, mert aki ezt nem cselekszi, béres az s nem pásztor, ak i 
látván a juhokra jövő farkast, elhagyja a juhokat és elfut.« 

A seniorok a superintendensnek munkálkodó ós gondviselő 
társai legyenek; de vele nem egyenragúak, s tudta nélkül bármit 
is csak a legnagyobb szükség esetén tehetnek. Saját tractusukban, 
ha valami helytelen dolgot látnak vagy hallanak, azt a superinten-
denssel együtt jó kedvvel intézzék el. A prédikátoroknak ügyes
bajos dolgaikban segítségükre legyenek, de nem úgy, min t azelőtt 
tették némelyek, ak ik házuk küszöbén sem léptek k i . H a pedig 
kimentek is, hasuk, torkuk töltéséért mentek k i , de az illetők baján 
nem segítettek. A superintendens által valamivel megbízatván, 



küldetésükben társaikkal együtt híven járjanak el, mindent az 
ecclesia épülésére cselekedvén. A z ordinandusoknak vizsgálásában 
ők legyenek az első theologusok; aztán másoknak is szabadsága 
lesz az új lelkészek megvizsgálására, úgy min t azt Pál apostol i s 
parancsolja, hogy akik az Isten ecclesiájában akarnak szolgálni, 
azok — mielőtt a szolgálathoz kezdenének — megpróbáltassanak, 
hogy senki se ne prédikáljon, se ne keresztöljön, se ne communi-
cáltasson, míg az ő tudománya az ecclesia előtt meg nem próbál
ta t ik . Kivételt a főseniorok eskü alatt az egyházi szolgálatot meg
engedhetik azoknak, akiknek tudományát, vallásosságát ós erköl
csösségét ismerik. 

A lelkipásztorok képesítéséről és alkalmaztatásáról az mondatik,, 
hogy akik az egyház szolgálatára szánják magukat, csak nyilvános
vizsga után ordinálhatók. Amennyiben pedig a főgondviselőknek 
— a fősenioroknak — sürgős esetben k i kel l szállaniok, i l y esetben 
a közel városban levő prédikátor, ha hívják, menjen annak eccle-
siájába ós ot t mind predikálásban, m i n t keresztelésben, mind com-
municáltatásban, mind esketésben szolgáljon. Mert — úgymond — 
a gyermekszülő asszonyoknak beavatásokat megtartják propter 
bonum ordinem decorum et propter sanitatem recuperandam. De 
aztán vigyázzon az a lelkész, hogy más lelkésznek vetésébe sarlóját 
ne vágja; annak híre ós akaratja nélkül ne prédikáljon, ne keresz
teljen, ne communicáltasson ós ne eskessen; csak oly esetben, ha 
az beteg, vagy távol lenne ós ha a község az ő szolgálatját kívánná. 
A m i t pedig szolgalatjáért kap, azt az odavaló lelkésznek adja. 

Óvakodjék valamely ecclesiába bemenni, míg az elődjót k i 
nem elégítette. Minden pásztor csak annyi terhet vegyen fel , 
amennyit elviselhet. Ha egy város vagy falu el bírja ta r tan i , 
akkor többhöz ne kötelezze magát; de ahol kevés a lelkész, o t t 
szabad egynek két vagy három falunak is szolgálni. Fődolog, hogy 
isten igéjével ne kereskedjék, mint azt azelőtt némelyek cseleked
ték és most is cselekszik, hanem a Krisztus ecclesiáját építse Péter 
apostol tanítása szerint: »Legeltessétek az Isten nyáját, mely a t i 
gondviselóstek alatt vagyon; gondot viselvén arról, nem kényszerí
tésből, hanem örömest, nem kívánván éktelenül a nyereséget, hanem 
kész indulattal«. 

Senki nagyobb jövedelem kedveért helyét el ne hagyja, hanem 
azon legyen inkább, hogy az egyháznak használjon; mert fájdalom, 
olyanok is találtatnak, akik a magok hasznáért elhagyják az Is ten 
ügyét. Egyházát idő előtt el ne hagyja, min t némelyek teszik; 
ha máshova akar menni, esztendejét töltse k i és távozását senior-
jának bejelentse. Senki magát olyan helyre ne igórje, ahová nem 



mehet; mert az i lyen csalással a lelkészek szidalmazására ad okot. 
Mert a hazugság minden emberben rút dolog, de főképpen rút 
azokban, ak ik másoknak életükkel és tudományukkal tükörként 
tartoznak lenni. A k i más superintendens birodalmából jön, az az 
ő tudományáról ós életéről bizonyítványt hozzon. Ez t kívánja először 
(Csel. 6. 3.) az apostol: Válasszatok azért atyámfiai közületek férfiakat, 
kiknek jó bizonyságuk legyen. Másodszor a hamis tanítók elkerü
lése, akik alattomban becsúsznak, min t az ürge a borz lakába. 
E részben a község gondos legyen, s oly tanítót (lelkészt) be ne 
fogadjon, akinek tudományáról és életéről bizony ságtevő levele 
nincs. Előbbi prédikátorát se bocsássa el bosszankodásában önnön 
fejétől a senior híre nélkül. Mást se fogadjon el, mert gyakorta 
megesik, hogy a község a hízelkedőkben inkább gyönyörködik, 
min t az igaz tanítókban. Ez ellen cselekedő vakmerő községet úgy 
büntetjük, hogy elvesszük közülük Isten igéjének hirdetőjét. 

A vasárnapokat ós egyéb evangéliomos ünnepeket a gyüleke
zetek megszenteljék, megemlékezvén Istenünk parancsolatjáról. 
Mert miként a hétköznapok kézimunkára ós élelmünk keresésére 
rendeltettek, azonképpen az ünnepek arra valók, hogy a nép a 
munkától megpihenvén, az U r szent igéjének hallgatásában ós a 
sacramentumok gyakorlásában foglalatoskodjék. Sajnos, hogy az 
emberek most az ünnepnapokon inkább gerjesztik az Isten harag
ját, mintsem hogy azt magasztalnák, mert csak hivalkodásban, 
kevélységben, felfuvalkodásban, részegségben, kereskedésben ós kal-
márkodásban, feddözósben, pörlésben, táncolásban, visszavonásban, 
játékokban és egyéb hívságos dolgokban foglalatoskodnak. Kívá
natos, hogy a keresztények mindezeket elhagyván, magokat az 
Isten szolgalatjára szenteljék, és az ünnepnapokat szentségben ós 
józanságban, atyafiúi szeretetben élve, Isten igéjének hallgatásával, 
imádsággal, hálaadással szenteljék meg mind templomban, mind azon 
kívül. A lelkészek erre intsék és sürgessék hallgatóikat szorgalmatosan; 
ós már a gyermekeket is oktassák a kereszténység fundamentumára. 

A prédikátorok ne lustálkodjanak; vasárnap két prédikációt 
tartsanak; ünnepen délelőtt egyet, délután pedig magyarázzák a 
kátét. így ők magok is gyarapodnak a tudományban s a nép is 
inkább rászokik a predikatióra. Tanítás közben a lelkész — ha 
van rá oka — hallgatóit szelíden megfeddje; a bibliát mindenik 
megszerezze; azt szorgalmasan olvassa, repetálja s azt a régi, meg
bízható, j ámbor doktorok értelme szerint magyarázza, ne a maga 
cerebrumából, mert abból sok baj keletkezhetnék. Nehéz esetekben 
magától semmit ne tegyen, hanem az Isten igéjére ós az erre ala
pított kánonokra tekintsen ós aszerint ítéljen. 



A keresztény gyülekezetből való kitiltási jogot fentartva, az 
Isten igéjének tanítása szerint kitiltandók minden nyilvánvaló 
cégéres ós főbűnben leledző emberek, akik nem akarnak javu ln i , 
a részegek, fösvények, telhetetlenek, hamísesküvők, szitkozódok, 
lopók, paráznák és uzsorával kereskedők és az ecclesiában botrá
nyokat okozók. És akik k i t i l ta tnak , addig be ne bocsátassanak, 
míg bűnöket beismervén és afelett szánakozván, az Istent és az 
ecclesiát meg nem követik. 

A lelkész a keresztség szentségét bármely órában, éjjel és 
nappal készségesen kiszolgáltassa; és pedig lehetőleg a templom
ban, keresztszülők jelenlétében. A keresztelő víz ós edényei tiszták 
legyenek. A h o l templom nincs, ot t más helyen is történhetik, csak 
korcsmában, vagy valami éktelen helyen nem. A confessio keresz
tény módon, — de nem rómaiak szerint — történik, tudván, hogy 
csak azok élnek méltán az Úr vacsorájával, akik bűneiket beismer
vén, vallást tesznek felőlük ós hiszik az igéket: érettetek adatott 
ós osztatott bűnötöknek bocsánatjára. 

A z Úr vacsorájának szentsége tiszta és közönséges helyen 
administráltassók, hozzá rendelt eszközökkel, t . i . oltárral, tiszta 
abroszszal, pohárral, tányérral, kovásztalan kenyérrel ós tiszta 
borral. A hívek gyakorta éljenek az Úr vacsorájával, egy-két hét
te l előbb kihirdetve, hogy mindenkinek ideje legyen hozzákószülni. 
A k i k pedig semmikóp sem akarnak élni az Úr vacsorájával, azo
kat a lelkészek először feddjék és intsék, ha pedig ez nem hasz
nál, a keresztények közül kitiltsák. Apró gyermekek, k i k nem 
tudják magokat megpróbálni, az Úr vacsorájával ne éljenek; mert 
annak, ak i e szentséggel élni akar, ismernie kel l a kereszténységnek 
fundamentumait. 

A haragtartókat ós gyűlölködőket a lelkész ne bocsássa az Úr 
oltárához mindaddig, míg egymással meg nem bókélnek. A békét 
keresve, arra is ügyeljen, hogy érdemetlen bűnösök onnét elűzesse
nek, mert különben úgy vétkeznek, mintha az Úrnak testét ós vérét 
az ebeknek ós disznóknak hánynák. A szereztetés igéjét, szép 
intések ós tanítások előrebocsátása mellet, az Agenda szerint híven 
olvassa fel. Senki kedvéért, barátságáért, szitkáért, átkozódásaórt, 
fenyegetéseért másként ne cselekedjék. Ha pedig beteg emberek 
hivatják a lelkészt és vigasztalást keresnek nála, az Isten igéjének 
orvosságával gyógyítsa meg lelköket, erősítse ós bátorítsa őket az 
ördögnek kísértetei ellen, hogy kétségbe ne essenek ós az ördög
nek prédáivá ne legyenek. Ha e mellett élni akar a beteg az Úr 
vacsorájával, azt k i kel l neki szolgáltatni, kivált olyannak, ak i 
azzal elébb is gyakorta élt. 



A házasság megkötéséről es féloldásáról úgy intézkedett á 
szabályzat, bogy a tisztességes lakodalmi vigasság nem tilalmas, 
min t azt az anabaptisták és jezsuiták mondják, akik azt tartják 
halálos bűnnek, ami nem bűn, és üdvösségesnek, ami halálos bűn. 
Mindazonáltal a mennyegzői lakodalmat vagy a kézfogást nem 
szabad vasárnap tartani , mert azt az Úristen magának választotta 
és az ő szent igéjének hallgatására és tanítására rendelte és nem 
a testnek ételben és italban való bujálkodására. Szombaton ós 
hétfőn sem szabad lakodalmat tartani , mert az emberek mértók-
letlen evéssel ós ivással alkalmatlanokká lennének az Isten napjá
nak megszentelésére. 

Min thogy a t i t k o n és alattomban kötött házasságból és kéz
fogásból sok gonoszság, visszavonás, hamis esküvés, sőt gyakorta 
vérontás is támad, azért nem engedhető meg, hogy t i tkos menyeg-
zők tartassanak, hanem — ha a lelkész ot t nem lehetne — leg
alább tisztességbeli emberek előtt legyenek meg. A menyegző-
szerzéstől az asszonyok egyáltalán eltiltandók; mert az asszony
népeknek hosszú az hajók, de rövid az elmójök. 

A kézfogás után összeveszett személyeket nem kel l megesketni, 
amíg k i nem békülnek; ha pedig el akarnak egymástól szakadni, 
az egyház ítéljen felette, volt-e elegendő igaz ok az elválásra. 
Az esketós ós esküvés éhomra, józanul történjék; a lelkész meg
bizonyosodjék az esküvők szabad volta felől, hogy ebből utólagos 
törvénykezés és patvarkodás ne következzék. A korra nézve nagyon 
különbözőket ne adja össze. Tizennégy esztendőn alat t i leányt ifjú
val és idősb férfit tizenhat éven a lu l i leánynyal meg ne eskesse. 
A k i másként cselekszik, tisztét veszítse el. I l l e t l en dolog, hogy 
az atya leányát vegye el, az anya pedig fiához menjen feleségül. 

A házassági pereket az Isten igéjéből ós a természet törvé
nyéből kel l elintézni A lelkész hivatalból szóljon hozzá; barátság 
kedvéért vagy ajándékért, hamis ítéletet ne mondjon, min t annak 
előtte történt a lelkészi kar gyalázatára. 

A lelkipásztorok erkölcsi életéről és külső magokviseletéről 
szólva, megkövetelték, hogy a lelkészek feddhetetlen, tiszta éle
tűek, józanok, okosak és szemórmetesek legyenek. Ne verekedjenek, 
ne részegeskedjenek, hanem emberségesen viseljék magokat. Ne 
foglalkozzanak kereskedéssel, korcsmáskodással ós egyéb i l let len 
kompolárkodással. ( I . T i m . 3. T i t . 1.) Ha pedig valamely lelkész 
nem akarna tisztességes életet fo ly ta tn i , az i l yen bűnhődjék súlyos 
büntetés terhe alatt. Tilalmas a trágárkodás, szóicsapság és a haszon
talan, botránkoztató tréfák űzóse, Pál apostolnak intése szerint 
( I I . T i m . 16.) »a beszédekben való tusakodást ne kövessók, mely-



nek semmi haszna nincsen, sőt a hallgatókat elfordítja.« Minden 
prédikátor tehát az ő tisztében híven eljárván, szavaiban, tet tei
ben, erkölcsében, kegyességében, emberségében, józanságában ós 
jótékonyságában Krisztust kövesse. 

Jóllehet a hívek között sok gonosz ós istentelen ember van, 
akik az Istennek fiát és az ő igéje hirdetőjét is gyakorta gonosz, 
rágalmazó ós káromkodó szavakkal i l l e t i k : mindazáltal a lelkészek 
legyenek szelídek, jámborok és alázatosak; sem hallgatóikat, k iknek 
kenyerét eszik, sem kartársaikat, k i k k e l egy Úrnak szolgálnak, ne 
szidalmazzák, ha azok bántalmazzák is. A szitkozódó, átkozódó, 
rágalmazó ós káromkodó prédikátor, ha egy vagy két intés után 
meg nem tér, kizárassék. Ha valamely lelkész az ő társának fes-
lettségéről tudomást vesz, azt el ne hallgassa, hanem a seniornak 
bejelentse, hogy az efféle scandalom megszün tettess ók; mert ha 
elhallgatja, bűntársává lesz annak. Vigyázni kel l , hogy lelkésztársát 
gyűlöletből vagy rosszakaratból senki be ne vádolja, hanem szere
tetből ós azon célból cselekedje, hogy lelkét Istennek megnyer
hesse. A hívek részéről a senioroknál emelt vádak is inkább a lélek
nek orvosságai, semmint boszuállásai legyenek. 

A lelkészeknek legyen az ő tisztökhöz illő öltözetük, köntö
sük ós ruhájok, hogy abból megismertessenek Krisztus szolgáinak 
lenni. Ne kövessók a hajdúkat, haramiákat, katonákat, darabanto-
kat, mészárosokat, prókátorokat, nemeseket, török katonákat stb., 
hanem kövessók öltözeteikben ós magokviseletóben is Krisztust . 
Feleségeik öltözete ós magaviselete felül ne haladja az ő urok 
személyének ós tisztének méltóságát, hogy mondhassák: íme ez is 
az Istennek igaz szolgáló leánya. 

Az iskolamestereié az ő pásztoraiknak engedelmeskedjenek; 
azokat hiveik előtt, vagy másutt alattomban ne gyalázzák és el 
ne árulják. A k i ezt igazolatlan okból teszi, az bűnhődjék. A maguk 
tisztében híven járjanak el úgy a gyermekek oktatásában, min t a 
templomi szolgálatban is. A lelkészek híveik nélkül semmit se tegye
nek. Tanulók, k i k azért tanúinak, hogy az ecclesiában az Úristennek 
szolgáljanak, a régiektől rendelt alamizsnából éljenek; de ha szó
fogadatlanok, restek, henyélők, idestova vándorlók, az iskolából 
eltávolítassanak. A tanítók vigyázzanak, k i t vesznek fel iskolájukba, 
ós ak i t felvesznek, az egy évig maradjon o t t ós tanuljon. Úgy a 
tanítók, min t a tanítványok illendő ruhában járjanak; de több 
gondjuk legyen a könyvek, min t a külső köntösnek szerzésére. 

Az eretnekektől, k i k az ördög csalárdsága által veszedelembe 
ejthetik a tanulókat, őrizkedni kel l . Velük vitatkozásba ne bocsát
kozzanak, együtt velük ne egyenek, ne igyanak, se ne nyájaskod-



janak, hogy az Istennek szent neve mia t tuk ne káromoltassék, ós 
az igaz tanítók valami kisebbségbe ne hozattassanak. (Ti t . 3. és 
János I I . lev. 1.) 

Hogy pedig a jó rend az ecclesiákban minden tévelygésekkel 
szemben állandóan fenmaradjon, a felmerült ügyek elintézése végett 
évenként kétszer zsinat tartandó; azon mindenki megjelenjen. Ha 
pedig valamely meghívott lelkész a zsinaton meg nem jelennék, s 
elmaradását kellőleg nem igazolná, az közakarattal tisztétől meg
fosztandó. A gyűlésről pedig el ne távozzék, amig mindenek el nem 
végződnek. Ot t csöndesen viselje magát, csacsogásával másoknak 
beszélgetését ne interturbálja, mert különben a büntetést el nem 
kerüli. 

A jó rend ós ker. élet biztosítása céljából az ecclesiák minden 
esztendőben meglátogattassanak, hogy úgy a lelkészek, min t hal l 
gatóik vallásosságáról és erkölcseiről biztos tudomás legyen szerez
hető. Mert most — úgymond az indokolás — sokan vágynak 
olyanok, hogy amit hisznek, nem vallják, és amit vallanak, nem 
hiszik. Ezek pedig veszedelmesek és meg nem tűrhetők. 

A költségekre vonatkozólag kimondották, hogy a látogató 
senioroknak azok adjanak eledelt, akikhez mennek. Egyebekben 
minden lelkész zúgolódás nélkül viselje a reá eső költségeket. 
A kánonokra és a rendtartásra vonatkozó szabályokat — ha minden 
ker. prédikátornak tetszendenek (!) — minden lelkész aláírja, azokat 
m i n d ő maga megtartja és híveivel is megtartatja. Ha pedig — úgy
mond — ezen regulákat megutálván, sem ő maga ezek szerint nem 
él, sem az ő pásztorsága alatt valókat így nem tanítja és igazgatja: 
ezt — m i n t az igaz hitnek ellenségét és minden jó rendtartásnak 
meghábórítóját — az Isten igéjének fegyverével elsőben ós az 
Istentől, annak utána fejedelmektől engedtetett büntetéssel egy 
akaratból megbüntetjük.« 

Látnivaló mindezekből, hogy ezen törvénykönyv készítői 
minden fontosabb egyházi kérdésre kiterjesztették figyelmüket. 
Rendelkezéseik elég világosak ós határozottak; de a szigorú végre
hajtás biztosítására szükséges szankció legtöbbnyire elmaradt. Ez t a 
egyház élén álló seniorok és szuperintendensek is érezték, ós az 
utóbbi kiadásokban igyekeztek a bajon a büntetések módjának meg
jelölésével is segíteni. Például a V I I . artikulusban arról van szó, 
hogy minden lelkész engedelmeskedni tar tozik püspökének; de nincs 
intézkedés arról, m i történjék azzal, ak i nem engedelmeskedik. 
A "Wechelius-féle 1650-iki kiadásban már ezt olvassuk: »Ha k i 
vakmerőkópen engedetlen lószen. az a gyülekezet törvénye alá köteles 
legyen« ; de a büntetés mivoltáról i t t nincs szó. A V I I I . artikulusban 



az áll, hogy rút dolog, ha valaki olyan hatósági — püspöki — 
jogkört akar, amelynek a »birodalom alattvalói ellentmondanak. 
Ennek szankciójául a későbbi kiadás már odateszi: » A z i lyen 
azon tisztét veszíti el.« — A I X - i k art. végén is ez áll: » A z 
ilyennek is hasonló büntetése leszen.« A X- iknek végére is ez 
tétetett később: »Egyszer, avagy kétszer megintetvén, ecclesiai 
törvény alá köteles legyen.« A X I V - i k b e n az van, hogy a szuperin
tendens semmit se tegyen saját eszétől. A későbbi kiadásban már 
ez is olvasható: »Ha különben cselekszik, a X - i k canon szerint 
büntettessék.* így van ez a X V I I . , a X V I H . , a X I X . , a X X . , a 
X X I , a X X V . , X X V I I . , X X V I I L , X X X I L , X X X V I , X X X V I I . stb. 
A törvénykönyv utolsó 73-dik szakaszában olvasható egy kifejezés, 
mely az engedetleneknek kaput n y i t az ellentállásra, mely így 
hangzik: »ha minden keresztyén prédikátornak tetszendenek« t. i . a 
kánonok. És ha nem tetszendenek? Akkor nem is tar tozik nekik 
engedelmeskedni. 

Ezek és hasonló kifejezések nagyon illuzóriussá tették a kánon 
hatását. A z egész ev. egyház szempontjából pedig legnagyobb 
bajokban rejlett, hogy voltaképen csak egynéhány dunántúli egyház
megyére vonatkozott. Ugyanezek számára készült az első magyar 
Agenda, melyet Keresztúron Farkas Imre adott k i 1612-ben. 

A z ágostai ev. egyház zsinatai. 
A zsolnai, szepesváraljai, semptei és rózsahegyi zsinatok. 

Az evangélikusok jogviszonyában és belső szervezkedésében új 
korszakot nyi to t t , a bécsi békekötés ós annak 1608-ban törvénybe 
való beiktatása. Ebben a törvényben — még a koronázás előtt — 
kimondatott , hogy »a karok és rendek között támadható gyűlölség 
és meghasonlás kikerülése czóljából minden vallásfelekezetnek a 
maga hitét valló elöljárói vagy superintendensei legyenek.« Ezzel 
k i l e t t mondva ós biztosítva nemcsak a protestánsok vallásának 
szabad gyakorlása, hanem a római kath. püspököktől való teljes 
függetlensége és önállósága is. A jogegyenlőség nagy elvének 
alkalmazása nem vol t könnyű feladat, mert a kath. főpapság továbbra 
is saját joghatósága alatt kívánta tar tani az evang. népet. 

Ezer szerencse, hogy ugyanazon országgyűlésen Illésházy 
István halála után gr. Thurzó György személyében olyan férfiút 
választottak meg nádornak, aki úgyis m i n t az ország első tiszt
viselője, úgyis min t evang. vallású főúr nagy tekintélynek örven
dett, akivel szemben tehát a klérus hatalmaskodása is alábbszállt 



Ez vette kezébe az ev. egyház rendezését. Nálánál senki sem ismerte 
jobban az evang. egyház gyenge oldalát. Azért sietett a meglévő 
bajokon segíteni. 

A z említett törvény vallásügyi részének végrehajtása céljából 
1610 tavaszán kel t levelével Zsolnára hívta össze az akkori dunán
inneni kerület tíz vármegyéjében lakó evangélikus mágnásokat, 
nemeseket és sz. királyi városokat, valamint az esperességeket is, 
hogy az evangélikus egyház belügyeit zsinatilag rendezzék és az 
evang. egyházak kormányzására püspököket és szuperintendenseket 
válaszának. A meghívottak követei megjelentek márcz. 27-ikón s a 
következő napokon a nádornak személyes elnöklete alatt folytatták 
tárgyalásaikat. A főurak közül ott vol t Bévay Péter turóczi főispán 
ós koronaőr. A nemesi rendből Osztrosich András, Szunyogh Mózes, 
Jakusich András, Pogrányi Benedek és Beniczky Márton alnádor. 
A zsinaton ő maga elnökölt; minden fontosabb ügyben az ő szava 
döntött. 

Mindenekelőtt a tíz vármegyét felosztották három püspök
ségre, kerületre; mindeniknek élére egy-egy szuperintendenst válasz
tottak. A z első kerület állt a liptói, árvái ós trencsónvármegyei 
ev. egyházakból. Első püspökóvó Lányi Illést nagybicsei lelkészt 
választották meg. A második kerület állt a turóczi, nógrádi, zsólyomi 
ós honti evang. egyházakból. Ennek püspökóvó Melihius Sámuel, 
breznóbányai ós végre a harmadik kerület Bars, Ny i t r a és Pozsony 
püspökévé horháti Abrahamides Izsák lett . 

A püspökök további választására nézve azt határozták, hogy 
ha a püspöki szék megüresedik, a két életben maradt püspök az 
illető vármegyék tudtával ós megegyezésével egybehívja a választó
gyűlést, melyen a mágnások s az illető vármegyék ós esperessógek 
követői egyetórtöleg választják a püspököt, k i t a jelenlévő valamely 
püspök felavat. 

Azután meghatározták a püspökök jogait ós kötelességeit; 
rájuk bizták az egyházi rend fenntartását, az egyházak látogatását, 
a lelkészjelöltek megvizsgálását, a megválasztott lelkészek felava
tását; — szóval: meghatalmazták mindazon jogok gyakorlására, 
amelyekkel a keresztény kath. lelkészek b i r t ak — kivévén a pol i
t i k a i szereplést. A püspök tiszteletdíja a lelkészek ós egyháznak 
azon díjaiból állott, melyeket eddig a kath. archidiakonoknak fizet
tek. E végből felhívták az esperességeket ós a vármegyéket, hogy 
a püspök tiszteletdíjának emelése czóljából kötelezzék magukat 
bizonyos meghatározott összegek fizetésére. 

Min thogy pedig a nyelvek különfólesóge sok nehézséget oko
zott az egyház kormányzásában, a püspökök mellé választottak alszu-



perintendenseket, inspektorokat a magyar és német gyülekezetek 
számára. Heuchélin Simon pozsonyi lelkészt a tót ós Lentz Pál selmecz-
bányai lelkészt a német, Kürti István szeredi lelkészt pedig a magyar 
gyülekezetek igazgatására. A püspökség alatt álló esperességek 
szabályzatait, amennyiben »az igaz vallással ós a zsinat végzéseivel 
nem ellenkeznek«, a zsinat helybenhagyta. 1 

A z igaz tan zsinórmértékéül elfogadták a Liber Ooncordiae 
czimű könyvben foglalt hitvallásokat. 

A z ügyek elintézésére nézve figyelmet érdemel az az intéz
kedés, hogy ha az esperesekről a püspökhöz felebbezett ügyek i t t 
sem intéztetnének el a törvénynek megfelelően, akkor a vármegyei 
hatósághoz kellett folyamodni, mely a védelmet meg nem tagad
hatta. Ezek voltak a zsolnai zsinat határozatai, melyekből kitűnik, 
hogy a lelkészek oldalán az egyházkormányzásban a világi uraknak 
is megfelelő szerep ju to t t . 

THURZÓ GYÖRGY NÁDOR ALÁÍRÁSA. 

A zsolnai zsinat határozatait magában foglaló okiratot a jelen
lévők sajátkezűleg aláírták és saját pecsóteikkel ellátva több pél
dányban lemásolták. Thurzó György nádor, mint királyi helytartó, 
megerősítette és később k i is nyomatta. 2 

Hogy azonban ezen zsinatnak határozatait nem lehetett min
denütt háborítatlanul keresztülvinni, ezt az evang. püspököknek 
1612-ben Thurzó György nádorhoz beadott folyamodásából követ
keztetjük, melyben arra kérik az ev. egyház főpátrónusát, móltoz-

1 I lyenek voltak a bécsi béke előtti időből: a Trencsén vármegyében 
lakó evangélikusok részére 1600-ban Bitsén alkotott szabályzat; továbbá két 
évvel később a turóczvármegyei evangélikusok egyh. törvényei, melyeket 
Fabricius György foglalt irásba. L . Leges ven. fraternitatis Thurociensis, 
Anno J1602. conscriptae. Továbbá V. ö. Doleschall: Die wichtigsten Schick
sale der ev. Kirche, Leipzig 1828. 

3 Symmetria legum venerandarum coetus evangelici i n decem cisdanu-
bianis Comitatibus ad acta et Conclusiones Synodi quandom Zsolnae celebratae 
adornata. A pozs. főisk. levéltárban. 
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tassék őket egyházi látogatások alkalmával, s az espereseket, deká-
nusokat és lelkészeket a jogtalan megtámadások ellen mindenkivel 
szemben megvédelmezni s az egyházközségek birtokát némely 
földesurak ellenében megőrizni. 

A tapasztalt nehézségek arra kényszerítették az ország külön
böző vidékein lakó evang. híveket, hogy a zsolnai kánonok alapján 
rendtartásokat, egyes egyházi hivatalnokok számára utasításokat 
készítsenek. I l y e n vol t például a pozsonyi egyház rendtartása, mely 
részletesebben szól a vallástanításról, a utániakról ós imádságokról, 
házasságról, lelkészek és esperesek teendőiről stb. 

Az egybázrendezósnek csak folytatásául tekintendő az, hogy 
Thurzó György nádor meghagyása és engedélye alapján Thurzó 
Kristóf, a nádor testvéröcscse, Szepes- ós Sáros vármegyék főispánja, 
1614-bed Szepesváraljára hívta össze a két említett vármegye evan
gélikusait zsinatra. Az összehívó főúr szavára készséggel jöttek össze 
a mágnások küldöttei, a vármegyék nemességének, a felsőmagyar
ország öt szabad királyi városnak követei, lelkészei, iskolaigazgatói 
ós a két vármegyében létező esperességek követei. 

A zsolnai zsinat mintájára i t t két kerületet alakítottak. Az 
egyik Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa ós Kisszeben szabad királyi 
városokból, a másik pedig a többi gyülekezetekből állott. Amazok
nak kormányára Zahler Péter lőcsei lelkészt, emezekére pedig Xylan-
der (Holzman) István szepesváraljai lelkészt állították püspökök 
gyanánt. M i n d a kettőt még a zsinat tartama alatt Abrahámides 
Izsák püspök szentelte fel. 

Az i t t hozott kánonok többnyire megegyeznek a zsolnai zsinat 
határozataival. A püspöki teendők között legfontosabb az vol t , hogy 
az egyházakat egyetértőleg kormányozzák s az előforduló esetek
ben legjobb belátásuk szerint járjanak el. Az utódok választására 
nézve abban tértek el a zsolnai határozatoktól, hogy az új püspök 
választásáról az illető esperesek, egyetértve az alesperesekkel ós a 
vármegyékkel, tartoztak gondoskodni. 

A zsinat határozatait a nádor erősítette meg Nagybitsén 
1614 febr. 25-ón kelt diplomával; hatvankilenczen írták alá. 

Különös jelenség, hogy az evangélikusok szervezkedését célzó 
ezen zsinatok ellen, különösen a zsolnai kánonok ellen Forgách 
Ferencz esztergomi érsek nyilvánosan ti l takozott , m in t amelyek az 
ő nézete szerint ellenkeznek az egyházi szabadsággal, az igazsággal, 
hazánk törvényeivel, a szent kánonokkal és az Isten parancsolatai
val . A szuperintendensek — úgymond — bitorolják e cimet, mert 
nincsenek a metropolita beleegyezésével három püspök által ordi-
nálva, ami az ágostai hitvallás szerint is szükséges kellók a püspöki 



hivatalnál. Ennélfogva, mint esküszegőket megfenyegeti őket, hogy 
ne merjék a törvényes püspökök jogai t bi torolni , az egyházakat 
más püspökök megyéiben látogatni, a lelkészeket ordinálni, egyházi 
ügyekben Ítélkezni, díjakat elfogadni, mert ezek az emberi és isteni 
törvények szerint az archidiakonusok jövedelmeihez tartoznak s 
valóságos jogbitorlást képeznek. Ennélfogva az érsek óvást emel a 
zsolnai végzések ellen, azokat érvényteleneknek ós semmiseknek je lent i 
k i . Felsőbbsóge érzetében a szegény szuperintendenseket kiközösítés
büntetése alatt e l t i l t ja a kath. esperesek jövedelmeinek elfoglalásá
tól, az ev. egyházak látogatásától ós egyházi bíráskodástól. Végül 
felhívja érseki megyéjének püspökeit, apátjait, prépostjait ós főespe-
reseit, hogy jogaikról le ne mondjanak, hanem azokat híven gyako
rolják. A k i k ez ellen cselekesznek, azok egyházi törvényszék elé 
idózendök.1 

Ezt a tiltakozást 1610-ben a pozsonyi székesegyház kapujára 
kiszegesztette s nyomtatásban országszerte elterjesztette. Természe
tes, hogy ezt a nádor szótlanul nem tűrhette ós megbízta Lányi 
Illés szuperintendenst, hogy írjon reá czáfolatot, mely egyúttal a 
zsolnai zsinatnak Apológiája is lenne. Forgách eljárását követve 
ezt is kinyomatta ós országszerte terjesztette. 2 

Lányi kimutat ta , hogy a zsolnai kánonok nem ellenkeznek, sőt 
teljesen egyeznek az egyházi szabadsággal, az isten parancsolataival 
és az ország törvényeivel. A püspökök ordinálása a régi egyházban 
sem egyformán történt; különben is a püspöki hivata l jogos alapját 
a vocatio és nem az ordinatio képezi, mely nem egyéb, min t a 
törvényesen megválasztott püspöknek hivatalába való törvényes 
beiktatása. A Zsolnán megválasztott püspököket azok szentelték fel, 
ak ik erre az országos törvény által jogot nyertek. A z ev. püspökök 
nem avatkoznak a katholikus egyház belügyeibe, csak saját hívei
ket látogatják, az evang. hívek pedig egyáltalában nem tartoznak 
kath. archidiakonusoknak fizetni, mert világos, hogy megszűnvén 
az officium, önként megszűnt a beneficium is. 

Ezen felfogás ellen még Pázmány Péter is síkra szállt, sőt az 
1611-iki nagyszombati kath. zsinat is feljajdult és szükségesnek 
találta az evang. Apológiában felhozott érveket boncolgatni és a 
kath. főpapok fennhatóságát hangoztatni. 

Azonban ezen viták után csakhamar nagy változások követ
keztek az országban. Thurzó György nádor, az ev. egyház hatalmas 
védője 1616-ban meghal, Pázmány pedig esztergomi érsekké lesz. 

1 V. ö. Katona, X X I X . 297—303. 1. 
2 Megjelent Kassán Fischer Jánosnál 1610-ben. 



A protestánsok 1617-ben megünneplik a reformáció első százados 
ünnepét. A katholikusok ezt rossz néven veszik és az 1618-iki 
pozsonyi országgyűlésen a bécsi békekötés érvényét kétsógbevonják. 

THURZÓ SZANISZLÓ. 
(Khevenbiller conterfetjéből.) 

Bethlen fegyvert fog. Az 1619-iki országgyűlés pedig általában a 
protestánsok szabadsága ügyében hoz határozatot. Ez utóbbi meg
erősíti a zsolnai és a szepesváraljai zsinatok kánonait ós elrendeli, 



hogy az evangélikusok ezek szerint rendezzék és szervezzék gyüle
kezeteiket. A prot. egyház védelmére »defensorokat« rendelt. 

M i n t i lyen defensor hívta össze Thurzó Szaniszló gróf — a 
nikolsburgi béke után — 1622-ben a semptei consistoriumot, vagy 
zsinatot, melyen a nyi t ra i , pozsonyi, barsi, mosoni, győri, komáromi, 
nagy- és kishonti , nógrádi és gömöri esperességek küldöttei vettek 
részt. Sem a vármegyei, sem a szabad k i r . városok követei nem 
vol tak meghíva. Ez az oka, hogy a nádor ezt a gyűlést csak consis-
tor iumnak és nem synodusnak nevezte. Tulajdonképen egyház
kerületi gyűlésnek lehetne nevezni, melyen csak a kerületek kül
döttei vettek részt. 

E gyűlés az egyházi rend ós fegyelem fenntartására 20 
kánont hozott, egyúttal Brunsvik Tóbiás semptei udvari lelkészt püs
pökké választotta. A szuperintendensek, esperesek, lelkészek és taní
tókjogai ós kötelességei i t t részletesebben vannak meghatározva, m i n t 
az előző zsinatokon. Az 5-dik pont azt mondja, hogy a püspök köteles
sége minden évben, május havában egyetemes gyűlést — generálom 
synodum —- tartani, s azon alkalommal a hittanjelölteket ordinálni, 
a házassági, valamint más, az egyházi fórum elé tartozó ügyeket 
elintézni. K i let t mondva, hogy szuperintendensi hivatal »az isten 
által rendelt egyházi hatalom«, melynek minden néven nevezendő 
pap és esperes tartozó tisztelettel és félelemmel engedelmeskedni 
tartozik. Az igaz h i t , az orthodoxia megőrzésére és a házassági 
ügyekre szigorúbb intézkedéseket tesz. 

A gyűlés kánonait Thurzó Szaniszló mint nádor 1622-ik évi 
szeptember elsején erősítette meg. A z eredeti okiratban nem fordul
nak elő a résztvevők nevei. A z t sem lehet tudni, k i ós mi módon 
avatta fel Brunsvik Tóbiást püspökké. 

A n n y i azonban bizonyos, hogy a bekövetkezett üldözési kor
szak az evang. egyház rendjót ós fegyelmét teljesen felforgatta. 
Lipót király halála után azok az evang. főurak, akik a I I . Bákóczy 
Ferencz-féle forradalom sikerében biztak, eljöttnek találták az időt 
arra, hogy a teljesen zilált állapotba került evang. egyházat új 
életre hívják. 1707-ben Rózsahegyre hívták össze a zsinatot. 

Kettős cél lebegett szemeik előtt: a felbomlott egyházi rend 
és fegyelem helyreállítása és az úgynevezett pietista-mozgalom 
ellensúlyozása. 

Már 1706-ban tartottak előleges tanácskozásokat ós készítettek 
javaslatokat. A sürgősebb teendőket 13. pontban foglalták össze. 

Ezekben a püspököktől azt kívánják, hogy szent hivatásukhoz 
képest a reájuk bízott gyülekezeteket évenként meglátogassák s a 
he ly i kegyurak jelenlétében győződjenek meg a papok, tanítók ós a 



nép erkölcsi életéről. Felhívják figyelmüket arra is, hogy az isteni 
tiszteletnél némely lelkészek által önhatalmúlag behozott újításokat 
ós szertartásokat szüntessék be. Utalnak azon szomorú tényekre, 
hogy a nyelv különbsége miat t egy-egy hitközségben alkalmazott 
két vagy három lelkész ritkán ól jó baráti viszonyban, sőt civa-
kodásaikkal közbotrányokat is okoznak. Ezekre a püspököknek 
különös gondja legyen ós min t olyanokat, akik a Krisztus egyházá
ban zavart csinálnak, vagy intsék vagy büntessék. Kívánják azt is, 
hogy a papok ós tanítók rendetlenül ne hagyják el helyeiket, hogy 
viszont a meghívottak bizonyos törvényes rend és ellenőrzés meg
tartása mellett fogadhassanak el hivatal t , nehogy méltatlan vagy 
megbélyegzett emberek jöjjenek a nép vezetésére. Fájdalommal 
említik, hogy némely ev. lelkészek nagyon is világias foglalkozást 
űznek, vásárokon barangolnak, kereskednek, gazdaság után járnak 
ós amellett papi kötelességeiket elmulasztják. Szigorúbb eljárást 

THURZÓ SZANISZLÓ ALÁÍRÁSA. 

követelnek a felszentelés körül; csak alkalmas egyének kapjanak 
állást. Óhajtják, hogy a papnók költséges, drága ruhákkal ne adja
nak rossz példát a köznépnek. A z t is kárhoztatják, hogy némely 
lelkészek al ig félévi szolgálat után, bizonytalan hívásra otthagyják 
egyházaikat. Kívánatos, hogy választógyülóseken a lelkész mellett 
mindig néhány tudományos és buzgó világi fórfiú is jelen legyen; 
ezek ügyeljenek, hogy a jelöltek közül illő módon válasszon papot 
az egyház. Visszaemlékezvén a régi jobb időkre, kívánják, hogy a 
lelkész urak az isten igéjének terjesztése céljából mind a két nemű 
ifjúsággal kateketikai gyakorlatokat tartsanak. Végül biztosítják a 
püspök urakat, hogy i l y bajok és visszaélések megszüntetésében a 
világi rend mindenkor segítségükre leszen. 

Ezekhez járultak még egyéb kívánalmak is, melyek a lelké
szeknek részint szószéken ós magánkörökben használt i l let len, vagy 
más ker. egyházak ellen használt éles kifejezéseire, részint a képek 
eltávolítására, a gyenge korú házasok összekelésére, a templomi 
zenére ós a hétköznapi imádságokra vonatkoztak. 



Ezen panaszokra a püspök urak azonnal válaszoltak. Hiva t 
koztak a zsolnai zsinat határozataira, a nagyhont i esperesség utasí
tásaira, a trencseni esperesség határozataira, a nógrádi és nagy-honti 
rendtartásokra, melyekből — szerintük — kitűnik, hogy a lelkészek 
működésére elég felügyelet van. Különben hálás köszönetet monda
nak a világi uraknak azon gondosságukért, mely az egyházi botrá
nyok kikerülését célozza. A zsinat összehívását ők is helyeslik, 
természetesen oly módon, hogy arra a szuperintendensek és seniorok, 
valamint egyes esperességek és vármegyék küldöttei is, kellő utasí
tások mellett, meghívandók lesznek. 

A meghívólevél 1707 febr. 7-ikón kel t Rozsnyón.1 Ennek 
órtelmóben a szuperintendensek körlevelekben utalnak a viszonyok 
komolyságára és a megtartandó zsinatnak nagy jelentőségére. Ker-
mann Dániel egész emlókiratforma körlevelet írt, melyben képies 
beszéd alakjában a pietizmust a legélesebb szavakban kárhoztatja 
s mintegy előre jelzi , hogy a zsinatnak ez fogja egyik főtárgyát 
képezni. Zabler Jakab szuperintendens arra figyelmezteti az ő ható
sága alá tartozó sárosi, szepesi, zemplémi, abauji, ungi, beregi, 
ugocsai, szatmári és bihar i esperességeket: adják utasításul köve
teiknek »hogy a régi végezések és ceremóniák mellől el ne menje
nek.« Pilárik István szuperintendens az ő esperessógeit, u. m. : a 
zólyomi, honti , nógrádi, turóczi és barsi esperessóget arra hívja fel, 
hogy sérelmeiket összeírják. A pozsonyvidóki esperességek azt az 
utasítást adták követeiknek, hogy a szentíráshoz ós a szimbolikus 
könyvekhez ragaszkodjanak; egyébként a többiekhez csatlakozva 
határozzanak mindazokban, melyek általában az egyház javát i l l e t ik . 

A zsinat április 3-tól 7-ig tar tot t . Is teni tisztelettel kezdődött 
és imával végződött. A tárgyalások a rendezés alá került ügyek 
fontosságához képest komolyak, élénkek, sőt a pietizmus feletti 
vitánál szokatlanul hevesek voltak. A zsinat elnöke, báró Petrőczy 
István generális, ünnepélyes meghatottsággal üdvözölte a zsinatnak 
•egybegyűlt tagjait . Hálás kegyelettel emlékezett meg a fejedelem
nek és mindenekfelett az emberek sorsát intéző mindenható Isten
nek azon kegyelméről és kiváltképen való gráciájáról, melynél 
fogva megengedte, hogy az evangélikus státus, annyi és oly szeren
csétlen esztendőknek elfolyása után ezen szent ós szabad zsinatot 
összehívhassa ós megtarthassa. Beszédének további folyamán külö
nösen a lelkészeket kérte, hogy félretéve minden mellékes tekin
tetet, bizalmatlanságot és türelmetlenséget, egyedül az egyház javát 
és hasznát tartsák szemeik előtt. A világi elem kész örömest elfogadni 

1 L . Zsil inszky: Egy forradalmi zsinat története 14—15. 1. 



az egyház üdvét célzó minden propoziciót; csak arra kéri őket, 
igyekezzenek minden lényegesebb tárgynál egyetórtőleg eljárni, 
az egyházban lehetőleg egyformaságot, rendet, bókét és tevékeny
séget biztosítani. A z t hiszi, hogy ha nem ellenségeskedés, hanem a 
szent cél, az Isten dicsőségére irányult jóakaratú törekvés foglalja 
el a szíveket, akkor Istennek áldása el nem maradhat. 

Erre a megnyitó beszédre Pilárik István szuperintendens vála
szolt. Saját és a zsinat nevében hálás köszönetet mond neki, hogy 
a világi urak ólén nemcsak jelenlétével ékesítette a szent gyüle
kezetet, hanem ékes üdvözlő beszédével is megörvendeztette az 
egybegyűlt zsinati tagokat. Hálát ad az örökvilágosság atyjának 
azért, hogy az egyiptombeli sötétségnél sűrűbb sötétségben szent 
igéjének világosságát mindeddig megtartotta, könyörögve, hogy 
azt továbbra is megtartani kegyeskedjék. Végre kijelentette, hogy 
az egyházi renden lévő férfiak szívesen fogadván a hozzájuk intézett 
intelmet, készek keresztyéni buzgalommal közreműködni a zsinat 
magasztos céljainak elérésére. 

Ezek után megzendült a »Jövel Szentlélek Úristen« kezdetű 
régi egyházi ének, melynek végeztével, még mielőtt a templomból 
eltávoztak volna, Jánoky Zsigmond felhívta a zsinati tagokat, 
hogy netaláni kivánataikat, észrevételeiket ós indítványaikat, tár
saikkal egyetórtőleg írásba foglalják és így adják be a holnap 
megtartandó ülésen. E tekintetben másnap ő járt elől jó példával. 
Ugyanis javaslatot t e t t arra nézve, hogy a zsinat három konzisz-
tóriumot vagy provinciát állítson f e l : egyet a felső, egyet az alsó, 
egyet pedig a dunántúli részen. Ezeknek szervezésénél úgy a világi, 
mint az egyházi renden lévők egyenlően tekintetbe vétessenek. 
Másik főteendőül »nemely cerimoniák kigyomlálását« jelölte meg. 
E részben a kezdeményezést az egyházi férfiakra bizta. 

P i l a r ik püspök csak azt kérte: engedtessék annyi idő, hogy e 
felett kerületenként tanácskozhassanak ós javaslataikat onnan adhas
sák be. A világiak móltányosnak találván e kóróst, készséggel járul
tak hozzá, mire a papság minden kerületből 4—4 tagot, összesen 
tehát 12 tagot választott a javaslatok megszerkesztésére. 

A zsinat megalakulása és a tárgyalási sorrend megalapítása 
után felolvastatták a zsolnai és szepesváraljai zsinatok határozatait 
ós a Sáros vármegyének adott Thurzó-féle privilégiumot, mintegy 
irányadóául arra nézve, hogy miként járjanak el most is. A püspö
kök, seniorok és inspektorok, lelkészek és tanítók kötelességeinek 
meghatározása után következett az isteni tisztelet és végre meg
állapíttatott a szuperintendensek esküformája is. A zsolnai eskü
formában a próféták és apostolok tanai mellett csak az ágostai 



hitvallás említtetik, mely a Formula Concordiae-ben foglaltatik, 
mig a szepesváraljai esküformában, a fenntebbiek mellett egyházunk
nak egyéb szimbolikus könyvei is megemlíttetnek. 

Ez nagy vitára adott alkalmat. Kermann 'püspök azt indítvá
nyozta: határozza el a zsinat, hogy az Invariata, Apológia, Smal-
caldi cikkek, Luthernek két katekizmusa approbáltassók ós minden 
eretnekségek, melyek ezekben kárhoztatják, most is kárhoztassanak, 
i n specie pedig a pietizmus. 

Ezt a hallei egyetemen tanult lelkészek, k i k néhányan jelen 
voltak a zsinaton, maguk ellen intézett támadásnak vették. Egymás
után fel is szólaltak ellene, kérték a zsinatot, ne hagyja magát oly 
túlságokra ragadtatni, melyek Németországban is csak bajt okoztak. 
Ne kárhoztassa a pietizmust alap nélkül; gondolják meg, hogy ez 
által a porosz királyt is megsértik. 

Kermann szenvedélyesen támadta őket, mire M i t t u c h bazini 
lelkész még szenvedélyesebben válaszolt és le t t óriási kavarodás, 
melyet csak a katonás természetű elnök szüntetett meg. Jánoky 
indítványára megalakították a három konzisztóriumot úgy, hogy 
mindenikben 12 világi és 12 egyházi tag legyen. A tagok meg
választását az esperessógekre bizták. Aztán Zabler Jakab püspököt 
Szepes, Zemplén és U n g vármegyék evangélikusainak egyházi 
fejévé tették, mibe némi ingadozás után a sárosi esperes és az öt 
szepesi város küldöttei is belenyugodtak. A szabad k i r . városoknak 
épségben hagyatott azon joga, hogy Zabler halála után, ha a gyüle
kezetek megszaporodnak, külön püspököt választhatnak maguknak. 

Ezen kérdésnél feszegetni kezdték a szabad k i r . városoknak 
hatósági jogai t is. Ugyanis a szóban lévő városok egyúttal patró
nusai voltak a kebelükben lévő evangélikus egyházaknak. E minő
ségben fizették a papokat és a tanítókat s ennek fejében bizonyos 
jogokat gyakoroltak az egyház kormányzatában. Ezt a viszonyt 
szerették volna némely lelkészek megváltoztatni; de mert az szoros 
kapcsolatban vo l t a pénzügyekkel is, tanácsosnak látszott a régi 
viszonynak a fenntartása. 

Ezen felette érdekes tárgy eldöntése után Szirmay Miklós, 
Sáros ós Zemplén vármegyék, valamint az eperjesi kollégium kül
döttje, szőnyegre hozta az eperjesi kollégiumnak ügyét. Ez vol t 
az a férfiú, ak i 1705-ben V I I . Károly svéd királynál a külföldön 
tanuló magyarhoni theológusok számára segélyt eszközölt k i , és aki 
azt állította, hogy a svéd király nem szereti a pietistákat. Ennek 
hallatára Kermann ismét megtámadta a pietista lelkészeket, sőt 
némelyeknek elfogatását is indítványozta. Szirmay azt kívánta, hogy 
mindazok, akik a haliéi egyetemen tanultak, a papi h ivata l vise-



lésétől eltiltassanak. Jánoky csak figyelmeztetni kívánta a Halléban 
tanuló ifjakat, hogy menjenek el onnan olyan más egyetemre, hol 
az orthodox evang. tan hirdettet ik, különben veszedelemnek teszik 
k i magukat. Mi t tuch erélyesen t i l takozot t a lelkiismeret elnyomása 
ellen. Végre Jánokynak azt az indítványát fogadták el, mely szerint 
az egyházi tan feletti határozás a püspöki karra bízassók. 

A hi t tani v i ta után a konzisztóriumok hatáskörét beszélték 
meg. I t t is Jánokynak a véleménye döntött, mely szerint k imon
dották, hogy a kerületi konzisztóriumok hatáskörébe fognak tartozni 
az összes házassági és végrendeleti ügyek; továbbá az esperessógek-
től felebbezett ügyek és a püspökök által végleges határozás végett 
oda utasított kérdések. Elhatározták azt is, hogy ha valamely 
kerületi konzisztórium által eldöntött ítélettel valaki nem lesz meg
elégedve, szabadságában leend ügyét más kerületbeli konzisztórium 
elé terjeszteni és ami akként két vagy esetleg három konzisztórium 
által eldöntetik, az maradjon érvényben. Ha azonban az illető fél 
ezzel sem elégszik meg, jogában lesz a zsinatra hivatkoznia ós 
pedig azért, hogy ezzel eleje vétessék a kath. egyházba való áttérés
nek. Költségkímélés tekintetéből jónak látták, hogy az illető konzisz-
tóriumokon végleg el nem döntött ügyek hivatalból közöltessenek 
a többi konzisztóriumokkal. 

Ezután az istentiszteleti rend meghatározásának fontos kér
désére ment át a zsinat. Ezzel szoros összeköttetésben állván az 
ünnepek száma és azok megtartásának szertartási módja, fel kellet t 
ölelni az egész kérdést, kezdve az énektől, az imától és a prédi
kációtól egész az oltári lithurgiáig. 

Először is a hétköznapi könyörgésökre vonatkozólag határoz
ták, hogy azok naponta kétszer ós pedig reggel ós délután tartas
sanak, hogy a hívek soha meg ne feledkezzenek Isten iránti köte
lességeikről. 

A vasárnapi istentisztelet lefolyásának részletes kidolgozását 
a püspök urakra bízván, szóba hozták az ünnepek számát, mely 
egyes gyülekezetekben annyira felszaporodott, hogy a kath. ünnepek 
számát már-már megközelítette; míg ellenben más gyülekezeteknél 
csakis Krisztus élettörténetének legnevezetesebb mozzanataira, az 
úgynevezett nagy ünnepekre szorítkoztak. 

Hogy tehát e tekintetben is lehetőleg egyformaság legyen az 
egyházban, elhatározták, hogy elhagyván a többinek megülésót, csak 
a következők tartassanak meg: Újesztendő, Három királyok, Pál 
fordulása, Boldogasszony tisztulása, Mátyás apostol, Boldogasszony 
köszöntése, Nagypéntek, Húsvét három napja, Fülöp és Jakab, 
Krisztus mennybemenetele, Pünkösd három napja, Keresztelő János, 
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Péter és Pál, Boldogasszony látogatása, Jakab apostol, Úr színe
változása, Bertalan apostol, Máté evangélista, Mihály archangyal, 
Simon és Júdás, András apostol, Tamás apostol, Karácsony, István 
vértanú, János apostol és evangélista. 

Ezen meglehetősen nagyszámú ünnepek feletti tárgyalásból 
kitűnt, hogy némely helyen adventben az úgynevezett roráték is 
divatban voltak, melyek már csak azért is, mert éjjeli időben tar
tották, sok botrányra adtak alkalmat, eltöröltettek, s ezek helyett 
az ádventi külön könyörgések rendeltettek el. Hasonlóképen elren
delték, hogy óvenkint három ünnep előtt, ós pedig: Pál fordulása 
Fülöp és Jakab, ós végre Máté evangélista napja előtt böjt tartas
sák; úgy azonban, hogy a bűnbánatra legyen fektetve a súly, és 
ne a bőjtölósre. Ez utóbbinak megtartása teljesen a hívek szabad 
elhatározására bízatott. 

A lelkészi hivatásra nézve elfogadták a zsolnai zsinatnak 
kilencedik pontját, mely szerint a lelkész, ha valamely egyház meg
választja, mutassa be magát az illető szuperintendensnél, esperesnél 
ós inspektornál. A szuperintendensnél különösen azért, hogy az meg
győződhessek, vájjon élete ós tudománya ellen nincs-e kifogás ós 
hogy törvényes úton nyerte-e meg a meghívást. 

Ennek kapcsán Szirmay Miklós szóba hozta a felsőbb iskolák 
tanárainak választását ós képesítési módját. Általános szokás vo l t 
ugyanis, hogy a tanárokat theológusokból választották, mert akkor 
— minden iskola felekezeti lóvén — minden tanártól megkövetel
ték nemcsak azt, hogy a theológiát elvégezze, hanem azt is, hogy 
tanulmányainak befejezése céljából a külföldi prot. egyetemekre is 
kimenjen. Mindazáltal a kiválóbb férfiak belátták már akkor is, 
hogy a tanári képesség sok tekintetben elüt a papi pályán működő 
férfiak követelményeitől. I lyen vo l t az e tárgyban felszólaló Szir
may Miklós is, ak i különösen a felsőbb iskolák igazgatóinak kép
zésére fektetett nagy súlyt s ennélfogva kívánta, hogy a tanári 
pályára hivatást érző ifjak egypár évig a gimnáziumoknál alkal
maztassanak; legalább két évig nőtlenek maradjanak, hogy aztán 
annál könnyebben mehessenek k i a külföldre. Csak ha onnét kellő 
bizonyítványokkal ellátva visszatértek, akkor tegyenek képesítő 
vizsgálatot. 

Szirmaynak ezen indítványnál különösen az eperjesi kollégium 
lebegett szemei előtt, melyet kitűnő tanárokkal óhajtott ellátni. 
Az egyházi férfiak nem ellenezték indítványát, sőt örömüket fejez
ték k i a felett, ha az eperjesi főiskola a külföldön tanult férfiak
ból kapja tanárait. Ezért szívesen fogadták azt is, hogy a greifs-
wald i egyetemen a svéd király által adományozott stipendiumra 



ajánlandó ifjak megválasztásánál a világi urak is befolyjanak. — 
Hiszen voltaképen ó'k szerezték e segélyt is. 

Szirmay örömmel mutatta fel Rákóczy fejedelemnek engedé
lyét arra nézve, hogy a kimenendő if jak rendes útlevéllel láttassa
nak el, valamint a svéd királynak azon pártfogó határozatát is, 
melyben a magyar ifjak eltartására való készségét ismételten kife
jezte. Min thogy pedig ez időben Greifswaldban csak három magyar 
ifjú vol t , a negyedik helynek betöltéséről még a zsinaton gondos
kodtak. 

A háborús idők, a bizonytalan élet és az ennek következtében 
beállott fegyelmetlensóg oly kihágásokra adott alkalmat a falusi taní
tóknak és lelkészeknek, melyek szégyenére voltak az ev. egyháznak. 

Megtörtónt, hogy az offertórium pénzét elköltötték, vagy hogy 
a temetési stólánál megzsarolták a népet, sőt a korcsmába is ellá
togattak . . . »Megfeddettek tehát —úgymond az egykorú napló — 
külömb-külömbfóle excessusok némely tisztelendő Tanítóknak és 
Mestereknek; és megintettek, hogy ezután ne látogatnák a korcsma
házakat ós ne táncolnának stb.« 

Szenvedélyes viták fejlődtek k i a stólák felett. A világiak be 
akarták szüntetni, vagy valami más kárpótlással megváltani a stó- * 
lát; de ez ellen a lelkészek határozottan til takoztak. Főindokúl azt 
hozták fel, hogy némely vidéken ez képezi a lelkésznek és tanító
nak egyedüli jövedelmét. A világiak hiába akarták őket megnyug
ta tn i ; hiába mondták, hogy nem akarják őket megfosztani jövedel
müktől, hogy a stóla fejében hajlandók kétszeres sőt, százszoros 
kárpótlást nyújtani: az egyháziak makacsul megmaradtak követe
léseiknél. A tet t ígéretekkel szemben gúnyos keserűséggel mondták, 
hogy már sokszor csalódtak s így nem bíznak semmiféle kárpót
lásban. 

Jánoky és vele más tekintélyes világi urak megütköztek a 
makacsságon és kijelentették, hogy ha a lelkészek továbbra is i l y 
ellenséges indulatot tanúsítanak ezen móltányos reform iránt, o t t 
hagyják a zsinatot. Ok nem hiszik el, hogy ebből kára lenne a 
lelkészeknek, sőt határozottan állítják, hogy hasznuk lesz más járu
lékokból. A fenforgó ellentétek mia t t határozatot nem is hoztak. 

De a keserűség o t t égett a szívek fenekén. A világiak külön
féle vádakkal léptek fel a tanítók és lelkészek ellen. »Bevadoltat-
tanak némely tanítók a világi státustól, hogy igen tunyák ós res
tek a betegek látogatásában; annyira, hogy hivatván őket, nem 
mennek, hanemha bizonyossá tétetnek a ju ta lom iránt. Erre az 
mondatot t : vagyon az iránt parancsolatjok a Tanítóknak ós l e lk i 
ismeret] ek.« 



Azonban a lelkiismeretre való hivatkozás hiábavaló vo l t a 
rideg tényekkel szemben. Végre is azt határozták, hogy a lelkészek 
kötelességeiknek hű teljesítésére utasíttattak. A halottak eltemetó-
sét harmadnapon túl nem kell elhalasztani; a babonaságra hajlandó 
népet fel ke l l világosítani. A Máriához való imádkozástól el ke l l 
szoktatni a népet. Könyörgóskor mindenki letérdeljen ; kivéve aki t 
vagy vónsóge vagy betegsége akadályoz benne. 

I lyen általános intések után hosszas v i t a fejlődött k i »a ko l 
légiumok avagy szemináriumok emelése iránt«. Mindenekelőtt az 
eperjesi kollégiumot akarták a kor színvonalára emelni ós theoló
gia i intézettel ellátni. Erre a célra úgy i t thon, mint a külföldön 
is pénzt gyűjtöttek. Svédországba négy tagból álló bizottságot kül
döttek k i . 

Fontos határozat vol t az is, hogy az Agenda három nyelven 
adassék k i . Káros könyvek megjelenhetése ellenében felhatalmazták 
a püspököket, hogy vallási tartalmú könyvek felett előleges bírá
latot tartsanak, magukhoz vévén két tudós férfiút, k i k közül az 
egyik a szövetséges státusok szenátora legyen s azok ítéletének 
meghallgatásával határozzanak a könyv megjelenése felett. M i n t 
hogy pedig tót nyelvű nyomda nem létezett, ennek felállításával 
egy bizottság ólén Kermann Dánielt bízták meg. 

Ezzel kapcsolatban a németországi egyetemekre menő ifjakra 
nézve azt határozták, hogy könnyebb boldogulás tekintetéből a 
püspök bizonyítványnyal lássa el őket. A püspök urak pedig köte
lezvényt vegyenek tőlük arra nézve, hogy csakugyan kimennek-e, 
nehogy a jótevőket kijátszhassak. 

Az istenitisztelet rendjének megállapítása a zsinatnak egyik 
legfontosabb ügyét képezte. Erre nézve a püspök uraknak követ
kező javaslatát fogadták e l : Harmadik harangozás után kezdődik 
a szertartás az Isten lelkének segítségülhivásával, mialatt a hívek 
padjaikban állanak, a lelkész pedig az oltárnál térdel. Ezen beve
zetés egész éven át megtartandó. Azután a lelkész egyháza nyelvén 
énekelve mondja: Az Úr legyen veletek! Utána énekelve mondatik 
az ima ; olvastatik az epistola ós az evangélium. A zene, illetőleg 
az orgona megtartat ik; de az ének anyanyelven történjék. Papi
ruhánál az Alba megtartat ik; az emelvényről való éneklés évenkint 
csak háromszor történik. A Credo minden alkalommal énekeltessék. 
A gyertyák eltörlendők. A szentbeszéd egy órán túl ne tartson; 
utána az egyetemes hitvallás olvastassók, kivéve, ha egyesek emlé
kére tar ta t ik a beszéd. Végül az oltár előtt, a chorus hálaadó éneke 
után recitálja az imát ós megáldja a népet keresztjel alkalma
zásával. 



Ezen i t t általánosságban felszámlált szertartások részletezésé
vel az Agenda-kószítő püspökök bizatnak meg. 

A zsinat figyelme kiterjedt a szentségek mikénti kiszolgálta
tására, a lelkészek társadalmi magukviseletére és öltözékére, a nép 
szokásaira. így például kimondja, hogy lakodalomkor a zene csak 
a temetőig kísérje a népet. Ot t meg k e l l szűnnie nemcsak a zené
nek, hanem a kurjongatásnak is. A z t is kívánja, hogy az esketen-
dők a reggeli istenitiszteleten jelen legyenek; temetéseken a halott 
előtt v i t e t n i szokott kereszt ne használtassák (amiből később nagy 
vádat formáltak a katholikusok), hogy mennydörgéskor a harangozás 
az imádság kedvéért megtartassák, de csak röviden; hogy a tem
plomból való kimenetelkor előbb menjenek az asszonyok, azután a 
férfiak; hogy a lelkészek és tanítók szabályszerű ruhát viseljenek; 
hogy a theológiát tanuló ós az eperjesi kollégium szemináriumába 
járó ifjak egyenlő ruhát viseljenek. 

Az egyházkerületek beosztása ós a konzisztóriumi tagok meg
választása után még a nép babonasága ellen, különösen a kísérte
tek ellen is intézkedtek. Akkor iban még a hatóságok is megenged
ték, hogy a kisértő lélek holttestét kiássák ós a fej levágása által 
elejét vegyék a további kísértésnek. Ez ellen a zsinati tagok azt 
határozták, hogy a kísértet »csak az ördög incselkedése«, melyen 
nem a test csonkítása, hanem imádság által lehet ós ke l l segíteni. 

Sokkal nagyobb jelentőségű indítványa vol t Kermann püspök
nek, mely szerint a zsinat mind a két rendből 4—-4 tagot küldött 
k i a végett, hogy az evangélikus ősök által írott régi műveket, 
nyomtatot t ós írott emlékeket összegyűjtsék, ós oly levéltárat 
teremtsenek, melyben egyházunk történelmére vonatkozó összes 
adatok együtt lennének. Ezzel a zsinat be is fejeztetett volna, ha 
a pietizmust újra fel nem hozták volna oly szándókkal, hogy a 
pietista lelkészeket megbüntessék. De győztek a lelkiismeret szabad
ságának barátai; ós így csak az a nyilatkozat vétetett fel, hogy 
a vádlottak semmiféle összeköttetésben nem állanak a németországi 
pietistákkal; azoknak túlzásait nem helyeslik, sőt kárhoztatják. A 
szimbolikus könyvek tartalmát magukra nézve kötelezőknek isme
r ik . Erre esküt is tettek. 

Ezzel a zsinat véget ért; határozatai X X V . pontba foglaltat
tak össze s aláírásuk után a zsinat egyházi és világi tagjai, mun
kálatukra Istennek áldását kérve, egymástól elbúcsúztak. 

Úgy látszik azonban, hogy Istennek kért áldása elmaradt, 
mert a rózsahegyi zsinat határozatai csak kis részben lettek életbe
léptéivé. A pol i t ika i események forradalmi irányt vettek. Az ónodi 



országgyűlés trónvesztettnek jelentette k i a királyt, miből elkese
redett háború ós I I . Rákóczy nak teljes le veretése következett. Ter
mészetes, hogy a fejedelem pártján állott evangélikusok és azok
nak rózsahegyi határozatai is erős támadásoknak lettek kitéve. — 
A klérus azzal vádolta őket, hogy meggyalázták a keresztyénség 
jelvényét: a keresztet és megsértették a Megváltó anyját: Máriát! 
Ezért proskribáltatni akarta őket. Az evangélikusok kimutatták, 
hogy a vád igaztalan, mert ők igenis t isztelik ós használják is a 
keresztet. De nem ez a fő, hanem az, hogy ismerjük ós szeressük 
a Jézust, a keresztre feszitettet! Különben ők maguk sem tartják 
érvényeseknek a zsinati törvényeket, míg ő felsége meg nem erő
síti őket. 

A klérus azonban és a kath. főurak nem nyugodtak addig, míg 
az országgyűlés 1715 : X X X I . t.-cikkelye a rózsahegyi zsinat határo
zatait tetteivel, i rataival és pecsétével együtt meg nem semmisítette.1 

A helvétnhitvallású egyház zsinatai . 
A komjáti, bodrogkeresztúri és a szatmár-németi zsinatok. 

A reformátusok Bejthe Istvánnak 1587-ben Csepregen szer
kesztett egyházi kánonai óta 2 1610-ben Váradon tartottak zsinatot, 
hol Újfalvi Imrének püspökválasztásból keletkezett ügye tárgyal
tatot t . A z 1612-ben tar tot t Jcövesligeti zsinaton, Patai István elnök
lete alatt már határozatokat hoztak a superintendensró'l, a synodus 
összehívásának módjáról, seniorokról, visitatióról stb. Három év 
múlva, vagyis 1615-ben ós 1626-ban tar tot tak ismét zsinatot 
Komjáton ós 1635-ben Bodrogkeresztúron. A Komjáton hozott 
nevezetes határozatok ezen cím alatt ismeretesek: »Canones eccle-
siastici i n quinque classes distributi.« 

Az egyes kánonok, mint a cím is mutatja, öt osztályba van
nak foglalva. Az első szól az igaz hitről és a püspökökről. A máso
d ik az esperesekről, a harmadik a lelkészekről, a negyedik az isko
lákról ós az ötödik a zsinatokról. Ez a beosztás egészen egyező a 
dunántúli ág. h. ev. egyházak (1598-ki) törvénykönyvével, mely — 
amint fentebb láttuk — több kiadást ért, és amelyet a X V I I - i k 
század elején a ref. egyházak is befogadtak. Ez vol t az a rövid 

1 V. ö. Zsilinszky M . : »Egy forradalmi zsinat története« című dolgo
zatát, mely (1889.) részletesen beszéli el a zsinat lefolyását. 

* Mokos Gy. : A dunántúli ág. helv. evang. Egyház 1598-iki törvény
könyve 135—139. lapjain. 



korszak, amikor alapos kilátás vol t arra, hogy a két testvér-feleke
zet, közigazgatás és az úrvacsora tekintetében, egyesül. Ugyanis a 
komjáti zsinaton 1615. szept. 9-én az urvacsorára nézve egyórte-
lemre jutván, a négy pont alatt irásba foglalt megállapodásokat 
mind a lutheránusok, mind a kálvinisták aláírták.1 Fájdalom, a 
bekövetkezett események nem kedveztek a megindult egyesülés 
fontos művének. A má
sodik komjáti zsinaton 
már csak a reformátusok 
tanácskoztak külön. Az 
i t t hozott egyházi káno
nok első részében k i 
mondották, hogy a gyü
lekezetek pásztorait, bizo
nyos törvények szerint, 
a püspökök és az espe
resek kormányozzák. — 
A püspököt a zsinat vá
lasztja, de a nép is n y i l 
váníthatja beleegyezését. 
A megválasztott püspök 
a bibliát, a helvét hi t
vallást és a kánonokat 
kezébe vévén, térden állva 
esküt tesz arra, hogy h i 
vatalát híven fogja foly
ta tni . A püspököt kéz
feltevéssel avatják fel ; 
ha csak lehet, egy vagy 
több püspöknek részt kell 
vennie a felavatásban, az 
ordinatióban és a con-

secratióban. A püspök őrködik a tan tisztasága felett; ő tartja 
a vizitásiókat, amidőn a többek között arra is kiterjeszti figyelmét, 
hogy az ősidők óta egyházi célra rendelt javakat a földesurak 
nem foglalták-e e l ; s ha igen, azok visszaadását sürgesse. Minden 
hivatalos működését az esperesek kollégiumával közösen kel l 
végeznie. A többi püspök jogkörébe vágnia nem szabad. A püspök 
ítéletét a zsinatra lehet felebbezni. A püspöknek nincs joga a 
papokat k i tenni , hanem csak a zsinatnak. A versengő felek között 

A KOMJÁTI KÁNONOK CÍMLAPJA. 

1 TJ. o. 27. lap. 



inkább békét szerezzen, mint Ítéletet mondjon. A hanyag püspök, 
többszöri intés után, hivatalától elmozdítandó. Ha a kerületi 
törvényszék egyhangúlag a püspök ellen mond Ítéletet, az ellen 
nincs felebbezés; de ha a bírák véleménye megoszlik, a szomszéd 
püspöki vármegyéből ke l l rendkívüli törvényszéket kérni. Az átálló 
kath. papokat a püspök esküvel kötelezze, hogy a helvét hitvallású 
orthodox egyház egységébe meggyőződésből lépnek be ós abban 
meg is fognak maradni. 

A második részben kimondatik, hogy az esperesek, min t az 
egyház tanácsosai ós atyái, a püspökkel együtt kormányoznak; 
mert, Hieronymus mondása szerint, a püspököknek tudniok kel l , 
hogy inkább a szokás, mint isteni rendelés alapján nagyobbak az 
espereseknél s ezekkel együtt kel l az egyházat kormányozniok. — 
Mive l pedig i lyen nagy az esperesek móltósága ós tekintélye, tehát 
éppen úgy válassza és ordinálja őket a zsinat, min t a püspököt. 
A z esperes elégedjék meg a rábízott egyházak kormányzásával ós 
a részletes zsinaton, a felette álló püspök engedélye nélkül, papot 
ne szenteljen. Megyéjét a püspöki kerülettől el ne szakassza; ha 
tenné, a polgári hatóság fenyítse meg. A törvényesen meghívott 
papoknak, a püspök beleegyezésével, a közelebb i zsinatig prédiká-
lási engedélyt adhat. Az üres eklézsiákat, saját tekintélyénél és 
hatalmánál fogva, alkalmas lelkészekkel betölti; szükség esetén a 
papot más gyülekezetbe áthelyezheti; de nem a nép ellenére, hanem 
csak annak beleegyezésével, s ha lehet, a püspök tudtával. Az espe
res a részletes zsinaton a kisebb perekben a maga tekintélyénél 
fogva a kánonok szerint Ítélhet; de a házassági végelválás kimon
dását a szent zsinatnak — egyházkerületnek — tartsa fel. Az espe
res ítéletét a püspökhöz, ezét a zsinathoz lehet felebbezni; de ak i 
igaztalan ügyet makacsul felebbez, büntetést kapjon. Alattvalói 
közül válasszon maga mellé társbirákul olyanokat, k i k az egyházi 
jogban jártasak, akik azután is szorgalmatosan tanulják a kánon
jogot, hogy ezekkel együtt könnyebben végezhesse az ügyeket. Az 
évi rendes vizitáció az esperes feladata. A vizitáció alkalmával a 
pap ellen csak két vagy három tanú után vegyen fel panaszt. 
A pap ellen méltatlanul vádaskodót adja át a polgári hatóságnak 
megbüntetés végett. 

A harmadik részben kimondatik, hogy külső és belső vokáció 
és a püspök vagy esperes beleegyezése nélkül pap senki sem lehet. 
A papnak a felszentelés előtt tudományos vizsgát ke l l kiállania ós 
esküt letennie. Csak azt lehet felszentelni, akinek állomása van. 
A papok világi dolgokba, hadakozásba stb. ne elegyedjenek, uzso
rát ne vegyenek; akik közülök polgári bűnt követnek el, átadatnak 



a világi hatóságnak. Amely elmarasztalt pap a büntetés elől a 
hatalmasokhoz, vagy a világi hatósághoz menekül, az, min t rothadt 
tag, örökre ós a bocsánat reménye nélkül letétetik. 

A sacramentumokat meg kell tagadni azoktól, akik Isten igé
jét visszautasítják, a keresztyén vallás alapját stb. nem ismerik, az 
Istent megvetik, akiket közönségesen cigányoknak neveznek. A meg
rögzött bűnösöket exkommunikálni kell, ós pedig úgy, hogy még 
haláluk után is meg kel l tőlük tagadni minden egyházi szolgála
tot és a köztemetőbe való temetkezést, sőt még a nyomdokaikat 
követő családjaiktól is. Az exkommunikálttal beszólni vagy együtt 
enni senkinek sem szabad; aki ezt teszi, maga is exkommunikál-
tassók. A megtórőknek meg kel l bocsátani és őket ismét a kommu-
nióra ereszteni. 

A negyedik részben az rendeltetik, hogy mivel az iskolák az 
egyház veteményes kertjei, tehát a papoknak különös gondja legyen 
azokra; minden községbe iskolatanítókat állítsanak. A tanítókat a 
papok hívják meg és helyezik be s azok a papoknak engedelmes
séggel tartoznak. A tanítók ugyanazon fegyelmi szabályok alatt 
állanak, min t a papok. 

Az ötödik részben az mondatik, hogy a zsinatot a püspök 
hívja össze, az esperesek megegyezésével, évenkint egyszer, szük
ség esetén kétszer. — A zsinaton minden pap tartozik megjelenni, 
sőt az iskolatanítók ós képzettebb tanulók is, hogy o t t tanulhassa
nak. Az esperesek a zsinaton adják elő a vizitáció eredményét. 

1635-ben tar to t tak zsinatot Bodrogkeresztúron, melyen a 
tiszáninneni részben a Bodrog, Sajó és Rima folyók vidékén lakó 
magyarság ref. képviselői gyűltek össze. Ezek már az előző század 
második felében a tarcali, gönci ós debreceni zsinatokon szervezked
tek külön egyházmegyékben. De külön egyházkerületet különösen 
azért nem alakítottak, mert irtóztak a kathol. papuralomra emlékez
tető püspöki czímtöl ós hatalomtól. Azért csak négy egyházmegyére 
osztván a gyülekezeteket, ezeknek élére seniorokat, espereseket állí
tottak, akiket azután püspöki joggal és hatáskörrel ruháztak fel. 
Ezek gyakorolták saját egyházmegyéikben az egyházlátogatás és 
lelkószavatás tisztét. Ok tartották fenn a fegyelmet, ők képvisel
ték egyházmegyéiket a polgári hatóságokkal szemben; ők Ítélkez
tek a házassági ügyekben stb. De mindezt az illető lelkészekkel 
egyetórtőleg tették. 

Ezek most — a kor kívánalmaihoz képest — szorosabb unióra 
léptek. A négy esperes közül egy közös elnököt, felügyelőt — com
munis inspektort — szuperintendenst választottak. A közegyházat 
egyetemesen érdeklő kérdésekben, például h i te lv i , szertartási ós 



iskolai ügyekben, közzsinatot tartottak. H a valamely esperes meg
halt, ennek helyettese értesítette a testvér egyházmegyék espereseit, 
ak ik követ társaikkal és lelkészeikkel együtt a zsinaton megjelenvén, 
a szabályszerűen megválasztott új esperest' hivatalában felavatták. 

Ezen kánonok áttekintésénél azonnal szembeötlik az a körül-
mény, hogy ezeknek készítésénél a világi elem nem szerepel. Ugy 
látszik, hogy az ev.-ref. egyház vezetó'i megbarátkoztak a püspöki 
és hierarchiai egyházigazgatással. Ebben is eltértek az ágostai h. 
evangélikusoktól, akiknek zsinatain — amint fentebb láttuk — 
világi urak elnököltek ós a tanácskozó tagok is vegyest világiak
ból és egyháziakból állottak. Ez a különbség ismét eltávolította 
egymástól a két testvér protestáns felekezetet, ami természetszerű
leg mind a kettőnek erejét gyengítette éppen akkor, amikor a leg
nagyobb összetartásra és közös védelemre le t t volna szükség. 

Igaz, hogy a szorosabb értelemben vet t Magyarországon mind 
a két felekezet szervezetében legkimagaslóbb intézmény, t. i . a püs
pöki és az esperesi hatalom és kötelesség körülírása egészen egyező 
maradt. — M i n d a kettőnél erősen van hangsúlyozva, hogy 
az egyházak főkormányzója a püspök és az esperesek, és hogy 
ezek közösen tartoznak működni azon, hogy az evangélium tiszta
sága fentartassék, a hívek az igaz ker. hi tben megerősíttessenek; 
de az is igaz, hogy Erdélyben, a nemzeti fejedelmek korában, a 
a világi urak adtak irányt az egyház kormányzatának. A z erdélyi 
ref. püspökök és lelkészek belátták, hogy egyházuk a fejedelmek 
oltalma és segítsége mellett sokkal biztosabban fejlődhetik, min t 
anélkül. Ezen belátásnak meg is volt a jó következménye. Erdély
nek ref. iskolái ós gyülekezetei csakhamar nagy virágzásnak indul 
tak. Fájdalom, hogy ezt nagy mértékben megzavarták azok a bel
viszályok, melyek a puritánizmus neve alatt ismeretesek. 

Ugyanis a X V I I - i k század közepe táján a magyar református 
theológusok igen szerettek Angliában ós Hollandiában utazni s az 
ottani egyetemeket látogatni. Ott ismerkedtek meg a puritán ós 
independens egyházak szervezetével, ós mikor az egyetemekről 
hazatérve, látták az i t thoni egyházszervezeti nagy eltéréseket, i t t -
ot t egyenetlenségeket: megtámadták az egyház püspöki ós ariszto
kratikus kormányzási rendszerét. Nem elégedtek meg csupán iro
dalmi elméleti harcokkal, hanem ténylegesen is próbálták behozni 
az úgynevezett preszbiteriánus egyházszervezetet. Ez természetesen 
fegyelmezetlenséget ós nagy zavart okozott, s valószínűleg a refor
mátus egyház szakadását is előidézte volna, ha a l inc i békekötés 
után I . Rákóczy György fejedelem közbe nem lép — ós 1646-ban 
a Szatmár-Nómetibe összehívott nemzeti zsinaton rendet nem csinál. 



Ezen zsinat határozatait Geleji Katona István erdélyi ref. 
püspök és a zsinat elnöke állította össze, melyeket 1649-ben már 
I I . Rákóczy György fejedelem erősített meg s később a Lipót-féle 
diploma is érvényeseknek ismert el. 

Felette érdekes az az előszó, melyet Geleji Katona István 
»a jó indulatú olvasok« számára a szathmárnómetii zsinat munká
latainak határozott végzésekbe foglalt kiadása elé írt. Elmondja 
i t t , hogy a zsinati munkálatokat és végzéseket az illető zsinati 
jegyzők feljegyzései szerint, a napok ós ülések sorrendjében, emlé
kezetnek okáért, sietve ós összevontan ő írta X X X . végzésbe. 
Ezeknek hitelességéhez szó nem férhet, mert azokat nemcsak a 
nagyságos fejedelem, hanem a tisztelendő tiszamellóki (most tiszán
túli) szuperintendens, s általa a tiszántúli (most tiszamellóki) espe
resek ós elöljárók, végre az erdélyi lelkészek is megbíráltak és 
Kolozsváron ünnepélyesen elfogadták. 

A dolog lényegére nézve csak azt említi fel, hogy a nagysá
gos fejedelem előtt a »presbiterium felallitasa« nemcsak nehéz
nek, de lehetetlennek látszott. Az akadékoskodok hiába állítják, 
hogy a presbiterek ezen fajtája az ősi ker. egyházban az apostolok 
kevés száma, örökös utazása és nagy elfoglaltsága mia t t vo l t szük
séges és hogy ennek szüksége csak akkor szűnt meg,' mikor az 
általuk szerzett egyházak igazgatására lelkészek rendeltettek. — 
Hiába mondják azt is, hogy a ref. hittudósok sem értettek egyet 
a diakonok, presbiterek és püspökök s ezek tiszteinek különbsége 
felől. Az egyházi atyák a presbiterek alatt csaknem mindenütt a 
tanítókat, vagyis a lelkipásztorokat értették. S végre is jobb és 
tanácsosabb, ha az egyházakat inkább maguk a szentírásban kel
lőleg jártas lelkipásztorok, mintsem a legtöbbnyire tanulatlan köz
emberek igazgassák. 

G. Katona István nem tartotta szükségesnek befoglalni min
den egyes felszólalónak ítéletét. A tárgyalási napok ós ülések elkü
lönítését sem tartotta helyesnek; mert vol tak olyan napok is, mikor 
például ő fenségének kissé késedelmes megérkezése miat t , majd
nem semmit sem végezhettek. Sőt még a munkálatok sorrendjót 
sem tartot ta meg mindenütt, mert nem tartot ta helyesnek, hogy 
a z egyneműek kevertessenek a különnemüekkel; de azért meg
hagyta a kiváló határozatoknak úgy számát, min t valódi értelmét. 
Erről minden jelen vol tak tanúbizonyságot tehettek. 

» Minthogy pedig — úgymond — biztosan megtudtuk, hogy 
néhány hitvány lelkiismeretű ember, nemcsak a hazaiak, hanem az 
idegenek között is, ezen kevés munkálatról ós végzésekről külön
féle hamis ós meggyalázó híreket terjesztett: jónak láttam a fensó-



ges fejedelem s az ő tanácsosainak tüzetes megbírálása után, ó' fen
ségének kegyelmes beleegyezésével, a dolog igazságának kitünteté
sére ós a zavarszerzőknek . . . megfékezésére, ezeket is a kánonokhoz 
hozzácsatolni ós azokkal együtt valamivel bővebben kifejve közre
bocsátani. Hiszi , hogy az igazságos olvasó méltányolni fogja eljárását 
s fenn fogja tar tani véle a szent barátságot ós testvériséget.« 

Az egyes végzéseknek rövidre fogott tartalma ez: A szentek 
egyessége és közössége, vagyis az egyházi testületnek tagjai, egyet
len fejük, a Krisztus alatt erősen összefoglaltatva, elválhatlanul for
radtak össze. Ez az Isten nevében összegyűlt nemzeti zsinat azt a 
szent és örök egyességet, melyet a m i kegyes őseink a hazai ós erdélyi 
reformált egyházakkal hajdan kötöttek, a követek egyakaratú 
beleegyezésével ós óhajtásával megújítja ós megerősíti. Ugyanezek 
az egyházak kötelezik magukat, hogy — ha a szükség úgy kívánja, 
— egymásnak viszonyos segélyére lesznek és az egyházi fegyelem
nek közös ügyét kölcsönös tanácsaikkal ós segédletükkel tehetségük 
szerint fogják gyámolítani. 

Hogy pedig annál szorosabb kötelékkel csatoltathassanak egy
máshoz, legméltányosabbnak látta a szent zsinat, hogy közös nevük 
alatt fogalmaztassók egy, az apostoli ós helv. hitvallásnak megfelelő 
nyilvános hitvallás l a t in és magyar nyelven. Ezt írják alá mind
nyájan. Ezenkívül tanítsák mindenütt a heidelbergi vagy palati-
nátusi kátét, nem mellőzvén el a Syderius Jánostól írt magyar 
kátét sem. 

Minthogy pedig a h i t és vallás egységéhez szükséges a szer
tartások egyezése is, az is egyakarattal határoztatott, hogy egy, a 
szentírással és a régiek gyakorlatával nem ellenkező' közös l i turgia 
szerkesztessék. Továbbá, hogy a régi magyar- ós erdólyországi káno
nokból oly közös törvénycikkek gyűjtessenek össze, melyekkel álta
lában minden igazán református ós egyesült magyarok jövőre élje
nek, fentartván az egyességet és testvéri szeretetet még akkor is, ha 
valami csekélyebb ós közönyösebb dolgokban egymástól eltérnének. 

A keresztségről, mely felett folyik a vi ta , végeztetett, hogy 
azt rendszeresen ezután is a templomban, vagy az isteni tiszteletre 
rendelt bármely más helyen, néhány tanú jelenlétében, ke l l kiszol
gáltatni. Rendkívüli esetben azonban, ha a kisdedek élete veszély
ben forog, ha a szülök erősen követelik, k i lehet azt szolgáltatni 
tisztességes magánhelyen is. Ha nem is rendes egyházi beszéddel, 
de legalább a lka lmi intéssel, a szereztetés igéivel és imádkozással. 

Minthogy a Krisztus országában a nemek között semmi különb
ség nem létezik s mindkettőnek üdve egyenlő tekintetbe veendő, 
tehát nemcsak a fiúgyermekek tanítására kel l falunkónt ós városon-



ként l a t in iskolát állítani, hanem a leánygyermekek számára is 
— amennyire lehet — nemzeti iskolákat kel l ny i tn i , melyekben 
azok olvasni és írni tanuljanak, hogy ez által a biblia ós más hasz
nos könyvek olvasásából az üdvösséges tudományban és a kegyesség 
gyakorlatában könnyebb és szerencsésebb előmenetelt vehessenek. 

Min thogy őseink, k i k a magyar- és erdélyországi egyházakat 
a pápista iszonyúságoktól hősiesen megtisztították, a presbitériu
mot különféle akadályok miat t fel nem állíthatták, ezt mi , a Krisz
tus ós az apostolok rendelése ós a régi egyház gyakorlata szerint, 
mihelyt kedvezőbb küriilmónyek fognak bekövetkezni, s mihely t 
legfőbb hatóságunk ós az igazhitű karok ós rendek hozzájárulnak, 
újra felállítani óhajtjuk. 

A b ib l i a i fejezetek naponkénti olvasásának elfogadását a 
magyarországi atyafiak közzsinati határozatára halasztották. 

A püspöki vagy szuperintendensi állás, a jó rend és fegyelem, 
valamint a tudomány tisztaságának könnyebb fenntartása és szük
ségtelen újítások kikerülhetóse érdekében, jövőben is fenntartandó. 
A tiszántúli (most tiszamellóki) világi urak ós pártfogók kívánsá
gához képest, a fejedelem hozzájárulásával külön szuperintendens 
választandó, miről az ő követeik külön tanácskozhatnak. 

Az óvfordulati ünnepek, jelesül: Krisztusurunk születése, körül-
metéltetóse, szenvedése, feltámadása ós mennybemenetele, valamint 
a Szentlélek elküldetósónek ünnepe ezután is megtartandók. Azok, 
akikről bebizonyosodik, hogy azoknak eltörlésére akár t i tkon , akár 
nyilván törekednek, megbüntetendők, hivataluktól a legközelebbi 
püspökségi közgyűlésig felfüggesztendők . . . Hogy pedig a nép az 



Isten tiszteletére szentelendő ezen ünnepeken lángolóbb buzgóságra 
gerjesztethessék, meghagyatik a lelkészeknek, hogy egyházi beszé
deiket a napok ünnepélyességéhez alkalmazzák, tárgyukat azon 
isteni jótétemények történetéből merítsék, melyeknek emléke akkor 
megújíttatik, azokért Istennek az egész gyülekezettel együtt 
hálát adjon. 

A z énekvezérek szintén az illető ünnepekhez illő ós a hitsza
bályokkal egyező énekeket énekeljenek, akár a kisebb énekes-
könyvből, akár a nagy Gradualból, akár pedig a b. e. Molnár Alber t 
által magyar nyelvre fordított, francia dallamú verselt zsoltáros 
könyvből, illő rövidséggel ós mérséklettel. 

Minthogy az elmélet ós gyakorlat a hittanban is ópúgy van 
összecsatolva, min t bármely más tudományban, tanácsos, hogy a 
gyakor la t i életre vonatkozó beszédek olykor-olykor h i t t an iakka l is 
változtassanak. Sőt a lelkészek az ő hallgatóikat előbb a hitágaza
tokra tanítsák meg jól ós csak azután fejtsók k i előttük azoknak 
erkölcsi értékét. Ezért legalább a vasárnapok délestjein a szentírás 
valamelyik helyéről tartsanak hitelemző tanításokat, katekizációkat. 

A halottakat régi szokás szerint harangszó mellett , kegyes 
ének kíséretében ke l l a temetőbe v i n n i s felettük a lkalmi beszédet 
tartani , nem annyira dicséret, min t inkább tanítás és vigasztalás 
céljából. A könyek kicsalására készült ügyetlen verseket k i kel l 
küszöbölni a szertartásokból; helyettük a nép által megszokott régi 
énekek ónekelendők. 

Lelkipásztort az egyházak vagy az egyházmegyék esperesei a 
hallgatók ellenére be ne helyezzenek, hanem választassák meg tör
vényesen azokból, k i k kellő képzettséggel ós kegyes szívvel ós 
élettel kitűntek. 

Valamely bűnökért becstelenné vált, de a polgári törvényszék 
által el nem itólt hallgatókat nem kell a szentségektől e l t i l tani , de 
azon kel l lenni, hogy a becstelensógben, a gyengék botrányára ós 
az egész gyülekezet gyalázatára, sokáig ne vesztegeljenek. A meg
bélyegzett gonosztevőket azonban nem szabad megtűrni az egyházban. 

Az iskolatanítók rendes bizonyítvány nélkül Magyarországból 
Erdélybe ós viszont Erdélyből Magyarországba át nem mehetnek. 
Hasonlóan a tanulók sem. 

Kiválóan fontos a X V I I . végzés, melyben néhány tiszántúli 
i f jak kárhoztatása van kimondva; akik — úgymond — önhittsé
gükben nyavalyogva ós időnkívüli buzgalmuktól ragadtatva, saját 
magán kényükből, náluknál korosabb ós érettebb elöljárók megkér
dezése nélkül, megvetve annak a kegyes fenhatóságnak tekintélyét 
is, melynek mostan Isten kegyelméből Magyarországnak említett 



része is hódol, több egyházban újítást tenni merészkedtek és ennél 
fogva igen sok helytelen csélcsap és rágalmazó beszédeket szóltak, 
ezzel zavart okoztak, az együgyűeket megbotránkoztatták s ellen
feleinknek ós rosszakaróinknak . . . alkalmat adtak az igaz vallás 
káromlására ós legyalázására: a nemzeti szent zsinat ezen botrá
nyos ós hamis rágalmakat okozó merényletre, amely miat t főként 
össze is gyűlt, leggyorsabb hatású orvosságot igyekezvén alkal
mazni ós a t i tokban harapódzó bajt még csirájában akarván elfoj
tani : azon zavargerjesztőknek néhány főnökeit állomásokról egy 
időre elmozdította; mígnem jobb eszükre térve, megtérésüknek 
nyilvános jelét adják s az anyaszentegyház kegyét maguknak kiér-
demlendik. A m i t , ha teljesítenek, attól nagy örömmel vétessenek 
ismét kegyelembe s állíttassanak vissza előbbi helyzetükbe. De ha 
eközben vakmerő szándékuktól nemcsak el nem állanak, hanem 
ennek továbbterjesztésében t i tkon vagy nyíltan, szóval vagy tettel 
tovább haladnak: három hiteles tanúval elmarasztaltatva, egyházi 
szolgálatuk méltóságából örökre letetessenek ós adassanak át a 
polgári hatóság hatalmába. Ezen ítéletével a zsinat nem más ref. 
egyházak tanát, fegyelmét ós szertartását kárhoztatni, hanem azok
nak személyes oktalanságát ós bűnét akarta megfenyíteni. 

Hogy pedig a netán meglévő követőik megzaboláztassanak s 
jövőben hasonlót megkisórleni ne merészkedjenek, az összes szent
egyház nyilvános parancsával elrendeltetik, hogy senki akár a hi t 
ágazatokban, akár a sacramentumok kiszolgáltatásában vagy más 
egyházi szertartásokban, akár végre a közfegyelemben saját magán 
vagy cimborái hatalmával, sokak hátrányára ós az egyház békéjé
nek felzavarására valamely változtatást vagy újítást tenni ne 
merészkedjék, hanem valami valóban megújítandó, az egész egy
ház közös egyetértésével nyilvános nemzeti zsinatban intéztes
sék e l ; nehogy némelyeknek, k i k egymás között egyet nem érte
nek, magánvéleményeik mia t t szakadások keletkezzenek. A k i vak
merően másként cselekedni mer és egy-két megintés után sem 
akarna attól elállani, az először az egyház ítéletével, azután az 
igazhitű törvényhatóság hatalmával épúgy büntettessék, min t amazok. 

Ezenfelül megállapíttatik, hogy a külföldi akadémiákra tanu
lás végett kimenő ifjak kezébe azok pártfogói pénzt mindaddig ne 
adjanak, míg határozott térítvónyekkel le nem kötik magukat, 
hogy azon intézetekben semmi eretnek tudományt beszívni nem 
fognak; 1 hanem azt a prófétai ós apostoli tant fogják megtanulni, 

1 Eretnekség alatt a Socianus, Arminianus és anabaptista tanokat értik, 
mint amelyek tényleg bajt okoztak a református egyháznak. 
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mely a helvét hitvallásban és a heidelbergi kátéban foglaltatik. 
I t t hon ugyanezt fogják tanítani, új szertartásokat és új fegyelmet 
nem fognak behozni, hanem magukat mindenben a magyar- ós 
erdólyországi egyházak egyességéhez fogják alkalmazni. A m i t 
ha nem teljesítenek, a fenti végzésben hozott büntetéssel fognak 
sújtatni. 

A k i k pedig ezen tórítvónyek nélkül vagy már eltávoztak, 
vagy azután eltávozni fognak, ha visszatérnek, számukra sem az 
egyházban, sem az iskolában hely mindaddig ne jelöltessék, mig 
írott és kiadott tórítvényekkel magukat ezek teljesítésére le nem 
kötik. 

Ha pedig a már alkalmazottak közül va laki tudomány vagy 
szertartások tekintetében gyanú alá kerül, az ilyenek ellen espere
seik indítsanak vizsgálatot, és ha valósággal bebizonyul, hogy 
valami idegen tudományt ápolnak, vagy új szertartások behozata
lára törekesznek, azokat egy vagy két megintés után a körzsinatig 
függesszék fel hivatalaiktól. 

Hogy ha esperes esik ezen gyanúba, ez ellen a többi espere
sekkel egyetértve, annak püspöke, vagy ahol püspök nincs, a szom
széd esperesek — lelkósztársaik beleegyezésével — tartsanak vizs
gálatot. És ha bűnösnek találják s szándókának megváltoztatá
sára nem bírhatják, a legközelebbi gyűlésükig fosszák meg hiva
talától. 

Végre, ha püspökök közül j u t valamelyik rossz hírbe, az ellen 
a legközelebbi püspök tartson az e végre kinevezett esperesekkel 
pontos vizsgálatot. És ha a dolog igaz voltát hiteles tanúktól meg
értik, intse és feddje meg, hogy a dologgal hagyjon fel és jövőre 
hasonló gyanútól őrizkedjék. Ha ezt megígéri, akkor meg kel l neki 
bocsátani; ha pedig nem igóri, akkor vagy a nemzeti zsinatot kel l 
összehívni, vagy úgy az erdélyi mint a magyarországi atyafiak 
követeiből konzisztoriumot összeállítani, abban az ügyet komolyan 
megvizsgálni, és ha az illető javíthatlan bűnösnek találtatik, ünne
pélyesen le ke l l tenni és gondoskodni, hogy m i n t magánember sem 
okozhasson bajt. 

A »Puritan« név min t botrányos, gyalázatos ós rágalmakra 
vezető, egészen gyűlöletes, ennélfogva senki által meggondolatlanul 
ne használtassák. 

Komolyan megt i l ta t ik , hogy bárki bármely akár kis, akár 
nagy művet bármi nyelven bírálat nélkül és helybenhagyás nélkül 
sajtó alá bocsáthasson vagy kiadhasson az illető könyvek elkobzá
sának és más súlyosabb büntetésnek terhe alatt . 



Az iskolákra folytonos éber gondja legyen az elöljáróknak, 
hogy a tiszta tudomány ós igaz kegyesség a szent iratokból, igaz
hitű jeles tudorok Írásaiból, a bölcsészet ós a l a t in nyelv pedig a 
klasszikus szerzőkből módszeresen taníttassanak. A z iskolák igaz
gatóinak meg kel l hagyni, hogy a magyar egyházaktól elfogadott 
fegyelem ós kormányzati forma ellen az ifjúság lelkébe semmi be 
ne csempésztessék ós ezt a maguk idétlen megtámadásaikkal ne 
gyalázzák... Különben akik két- vagy háromszori megintés után is 
azt abbahagyni nem fogják, azok az egyházmegye vagy a körzsinat 
Ítéletével az iskolából gyalázatosan kirekesztetnek. 

Ugyancsak az iskolaigazgatók és bármely köztanítók az egy
háztól, lelkipásztoraiktól ós espereseiktől függjenek, azok intéseinek 
szerényen engedelmeskedjenek. Szokott ós a lelkészjelöltökhöz illő, 
nem pedig valami külföldi vagy világi öltözetet használjanak. 
Ezeknek tanítványai a már hosszas használattal elfogadott iskolai 
öltönyt megkülönböztetés végett továbbra is megtarthatják. Mert 
csúf zavar és nevetséges dolog az, ha a tisztességes tudományok 
tanulói ruházatjuk által durva katonákká vagy a még kevésbbé 
tisztes és szennyes mesterségek folytatóivá alakíttatnak át. Az 
engedetlenek az egyház jótéteményeitől megfosztandók. 

Tanulóknak nyilvános szószékre lépni és szónokolni csak úgy 
engedtetik meg, ha szentül felfogadják, hogy magukat a szent 
szolgálatra elhatározták. 

Minthogy végre a jelesebb iskolákban a hittanhallgatók az 
Űrnapok virradatelŐtti óráin gyakorlat végett prédikálni szoktak, 
a zsinat nem tartja tanácsosnak, némi illedelmetlensóg miat t , hogy 
azok hallgatására a közrendűek, kivált pedig az ifjú nők ós hajadon 
leányok bebocsáttassanak. 

* * * 

Ezen kánonok megállapításán kívül a szatmárnómetii nem
zeti zsinaton megjelent követek azt is elhatározták, hogy mind
azon közórvónyű kánonok, melyek szerint a tiszáninneni és tiszán
túli magyarországi, valamint az erdélyi református egyházak kor-
mányozandók lesznek, összegyűjtessenek, hogy ez által is erősebb 
kapocs létesíttessék a rokon érzésű lelkek egyesítésére. Ezzel a 
munkával is G-eleji Katona Istvánt bízták meg min t olyat, aki 
leginkább vol t jártas az egyház kormányzásában. 

Ő tehát kerek száz kánonba foglalta össze mindazt, amit az 
elődök régi kánonaiban Zepper ós más tudós hittanárok egyház
szervezeti műveiben alkalmasnak és értékesnek talált. Természetes, 
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hogy átnézte és összehasonlította vele a helvét hitvallás cikkelyeit, 
a hollandi egyházak liturgiáját és kánonait is. Ezekből mindazt 
átvette, amit a magyarság lelkületével megegyezhetőnek talált, s 
egyöntetűen X X X V I I I címre felosztva, fel is használta. De mind
addig nem merte közrebocsátani, míg a református egyház leg
kiválóbb embereinek bírálatát k i nem kérte. Először is közölte 
I . Eákóczy György fejedelemmel s ennek tanácsa folytán előter
jesztette az 164:7-ben Kolozsvárott a tiszántúli és tiszáninneni 
magyarországi, valamint az erdélyi egyházi és világi atyafiak népes 
közgyűlésében. Azután, mivel ezen gyűlésen nem lehetett vala
mennyi ponton átmenni, folytatólag előterjesztette az 1648-diki 
országgyűlés végén a fejedelem elnöklete alatt Gyulafehérváron 
összeült református főrendeknek, harmadszor előterjesztette 1649-ben 
ugyancsak Gyulafehórvárott I I . Rákóczy Györgynek is, aki taná
csosainak közbejöttével megtisztította a kánonokat mindazon pon
toktól, melyek a rágalmazás gáncsainak tárgyul szolgálni látszot
tak. Végre előterjesztette ugyanez év június 12-ikóre Marosvásár
helyre összehívott zsinatnak, hol a két párthoz tartozó férfiaknak 
meghallgatásával létrejött kánonok újonnan felolvastattak ós az 
összes egyházi képviselők egybehangzó ítéletével, minden ellen
mondás nélkül helybenhagyattak ós elfogadtattak. 

I lyen hosszas ós alapos előkészület után jöttek létre azok az 
egyházi törvények, melyeket Geleji Katona István kánonainak neve 
alatt ismerünk. A kiváló szerző szemei előtt min t főcél az lebe
gett, hogy ez által a magyar reformátusok »egysége és közösségei 
fenntartassók ós megerősíttessék. Ezen cél elérhetése szempontjából 
nem tar tot ta szükségesnek, hogy minden egyes pont, a különleges 
viszonyok számbavétele nélkül alkalmaztassók. Megengedhetőnek 
tartja, hogy különböző idők és helyek követelményeihez képest, 
külön fegyelem és igazgatás nemével élhessenek az egyházak elöl
járói ; de sértetlenül kívánja fenntartani minden körülmények között 
az egységet ós közösséget. E tekintetben hivatkozik a helvét h i t 
rokonok hasonló nézetére, mely szerint azok — ámbár az úrva
csora kiszolgáltatásánál ós némely más dolgoknál saját egyházaik
ban különböző szertartásokat használnak — vallástanban ós hitben 
azért nem különböznek s ezért egyházaik egysége ós társulata szót 
nem bomlik. 

Nincs kétségünk — úgymond — hogy a m i egyházainkat is 
hasonló szabadságoknak élvezetében meg fogják hagyni minden 
felekezetieskedós nélkül bármily kegyes ós mérsékelt gondolkodású 
férfiak, kivált ha hazánk állapotát jól ismerik, melyben nem min 
den szabad nekünk, ami tetszik; s ha szabad volna is, nem mind 



használ. Tudja Isten, tudják őszintébb testvéreink, mi ly nagy 
gonddal s m i l y nehézségekkel ju to t tunk el csak eddig is. Nem is 
esküdött még tud tunkka l a keresztyén világ valami közös l i tu r 
giára ; nem is látunk végre semmit, ami ellentállana, hogy az Isten 
választottai ezen egyházi joggyakorlat ós fegyelem mellett is biz
tosan meg ne tartathatnának. Isten hozzád (olvasóm)! egyházunk 
békéjét és nyugodalmát óvjad ós a tűzre olajat ne önts, hogy 
alkalmatlan jóakarónknak ne hírleljenek! 

Különben magának a G-eleji Katona-féle kánonkönyvnek tar
talma nem tér el sem a komjáti, sem a szatmárnémetii kánonok
tól, melyeknek tartalmát bő kivonatban fentebb közöltük. A szer
vezet beosztása ugyanaz, csakhogy bővebben kifejtve. Az Isten 
igéje sáfárainak kötelességei ós kellékei, t. i . a teljes vagy legalább 
középszerű képzettség, az igaz tudomány, hivatás és törvényes 
kibocsátás, hű szolgálattétel és feddhetlen élet stb. bőven adat
nak elő. A püspökök, esperesek, lelkészek és tanítók teendői és egy
máshoz való viszonya szabatosabban van körülírva, mint az elŐb-
beniekben. Különös figyelmet érdemelnek azok a kánonok, melyek 
az iskolákról, a presbiterekről, a részekről, végre az egyházfiakról 
szólnak. 

Az iskoláknál nemcsak a tanítók, hanem a tanulók kötelessé
geit is szigorú rendszabályokkal írják körül. Szorgalmas tanuláson 
ós kegyes életen kívül megkívántatik tőlük, hogy mind a la t in , 
mind a nemzeti nyelv tisztán beszólésére tegyenek szert; magukat 
a tudományos vitatkozásban, szónoklatban ós egyházi beszódtartás-
ban gyakorolják. Iskolai törvényeknek mindenben engedelmesked
jenek. Ruházatuk iskolai (nem pedig katonai) legyen; i lyen a 
rövid dolmány, magas nyakravaló, sárga ós piros csizma, a kihasí
to t t vagy lefüggő kucsma. Fejüket megfésült haj fürtökkel ékesítsék 
s ne torzítsák el török borotválással. Az iskolán kívül mindenkor 
tógásan járjanak. A poharazásokat, dőzsöléseket, káromló szitkozó-
dásokat, átkozódásokat, fajtalan beszédeket, perlekedéseket, vesze
kedéseket, verekedéseket, titkos szövetkezéseket és összeesküvéseket 
kerüljék k i . Viseljék magukat tisztességesen, józanon, szemérmete-
sen, komolyan ós éljenek mindenkivel békességben; a becstelen és 
gyanús helyeket, valamint a rosszak társaságát kerüljék stb. Az 
olyan tunya heréket, akik semmire nem mennek, hanem csak az 
időt vesztegetik, kóborolnak, a munkától iszonyodnak, a leckéket 
nem hallgatják, könyvekkel nem birnak, . . . valamint azokat, akik 
minden társalgásukban, beszédükben, viseletükben, járáskelésük
ben, életmódjukban és ruházkodásukban csupa bohócos csélcsap
ságot, aljasságot és bohóságot mutatnak, az iskolából k i kell 



rekeszteni stb. Hangsúlyozza a nemzeti iskolák felállításának 
szükségét. 

A presbiterek egyéni jó tulajdonságainak bó' leírása után 
kötelességeik közé sorozza azt is, bogy az egyház minden tagjának 
életére és társalgására szorgalmasan felügyeljenek ós az erkölcstelen 
óletűeket intsék, vagy ha szükség van rá, azoknak ügyét a l e l k i 
pásztorok ós az egyháztanács elé jelentsék, hogy így azok előtt, 
k i k az egész egyházat képviselik, vétkük minőségéhez képest a 
Krisztustól rendelt fokozatok szerint nyilvánosan megintessenek, 
megfeddettessenek, kirekesztésre avagy kiközösítésre ítéltessenek . . . 
szóval, hogy az egyházban mindennemű rendetlenséget pontosan 
figyelmükbe vegyenek és a lelkészekkel, akik nekik elöljáróik, 
rendbehozzák. 

Ezután az a különös nyilatkozat következik, hogy ez az 
intézmény, mely másutt szükségesnek és hasznosnak bizonyult , 
nálunk, a m i népünk között al ig állítható fel, sőt azt »a m i pol
gári rendünk« különböző okul vetett akadályok mia t t lehetőnek 
nem is tartja. Mindazáltal kijelenti, hogy ha a m i lelkipásztoraink 
az egyházi székre tartozó pereknek ós viszályoknak elintézésére, a 
botránkoztatóknak megfékezésére s a szent gyülekezetből való 
kizárására s viszont a megtérő kirekesztetteknek az egyház kebe
lébe leendő visszavételére, maguk mellé néhány becsületes és értel
mes fórfiút a polgári osztályból is felvesznek — akadályozni 
nem fogja. 

Az egyházfiak, k ike t a lelkipásztornak ós előkelő egyháztagok
nak ke l l választani, kötelessége, hogy a templomajtókat az isten
tisztelet alkalmával nyissák k i , a templomot seperjék, az Úr aszta
lát terítsék meg, az egyházi edényeket a maguk házánál vagy 
másutt az egyház ládájában őrizzék, az egyház jövedelmeit vegyék 
magukhoz, fordítsák céljaira s arról óvenkint számoljanak; az 
egyház épületeit jókarban tartsák, a szegények ügyében a diakó
nusok teendőit végezzék, a lelkipásztor ós tanító fizetését beszed
jék, az alsóbb iskolákra felügyeljenek, végre a lelkészeknek min
den egyházi dologban segítségére legyenek. Ezen kötelességek 
sorozatából látjuk, hogy az akkori egyházfiak teendője később a 
mai presbitériumok teendőjévé l e t t ; de a Kálvin-féle presbiteri 
rendszer igen nehezen honosult meg hazánkban, só't az i t t körülírt 
kötelességekkel talán nem is honosult meg soha. 

Ne feledjük, hogy hazánkban az egyházszervezet dolgában a 
reformátusság között igen nagy eltérések vol tak tapasztalhatók 
évtizedeken át. Az ország nyugati részeiben a Lipót alatt kezdő
dött nagy üldözések szinte lehetetlenné tették az egyházak meg-



alakulását és szervezését. A világi elemnek kevés, sőt némely vidéken 
éppen semmi befolyása nem volt az egyház kormányzására. A szer
vezet alapjában hierarchikus volt és a világi urak csak a hitroko
nok védelmének címe alatt nyertek némi befolyást. 

Ezzel szemben az ország keleti részén és Erdélyben lakó 
reformátusok szervezetében már a világi elem erősen befolyt az 
egyház vezetésébe. A nemzeti fejedelmek legtermészetesebb védő
jévé váltak a református vallásnak. A püspökök ós esperesek egy
házi kormányzatukban semmit sem tettek a fejedelem előleges 
beleegyezése nélkül. A dolog természete ós a viszonyok fejlődése 
hozta magával, hogy az erdélyi fejedelmek udvaránál tartózkodó 
református püspökök idők folytán kiváló befolyást nyertek a szo
rosabb értelemben vet t magyarhoni reformátusokra is. Ok voltak 
a fejedelmek mellett szervezett államtanácsnak is tagjai; az ő 
szavuk vol t irányadó minden oly kérdésben, mely a vallási ügyek
kel állott kapcsolatban. Még a debreceni reformátusok is úgy 
tekintettek rájuk, min t legbsfolyásosabb védőikre az üldözések gyászos 
korszakában. A református vallású Rákóczyak alatt az is megtör
tónt, hogy a görög keleti vallású oláh papokat is az erdélyi refor
mátus püspök felügyelete alá rendelték. Sőt a háromszéki unitá
riusok is »tőle függőttek az erkölcsi dolgokban, vagy amelyek a 
külső egyházi fenyítékre tartoztak ós a vizitálásra is csak neki 
egyedül s nem az unitárius püspöknek engedtetett hatalom.* 

I lyen körülmények között a külső hatalom ós tekintély 
oltalma alatt szépen virágozhatott volna a református egyház, ha 
kebelében az egyenetlenség átka nem pusztított volna. De, fájda
lom, részint a puritánusok, részint az úgynevezett independensek 
elleni küzdelem kimerítette az egyház erejét, úgy hogy a gondosan 
kidolgozott egységes szervezet nem hozhatta meg azt az áldást, 
melyet tőle a lánglelkű G-eleji Katona István méltán várt. 

A bekövetkezett események szomorúan igazolták azt, hogy a 
mi dicső emlékű őseink, akik oly önfeláldozó hősök voltak az evan
géliumi igazság és szabadság védelmében, az egyházi közigazgatás 
és szervezkedés terén kevesebb gyakorlat i ügyességet tanúsítottak. 

Tanaik, eszméik igazak; törekvéseik nemesek voltak, de a 
kivívott szabadságot nem igen tudták összeegyeztetni a renddel; 
az önkormányzás ós egyéni szabad meggyőződés jogát a közegyház 
érdekében szükséges fegyelemmel, a közös célra irányuló erőkifejtés 
ós összetartás nagy erényeivel. 



Tanügy. Iskolai nevelés az ág. és helvét hitvallásúaknái: 
Eperjes, Pozsony és Sopron; Gyulafehérvár, Sárospatak 

és Debrecen. 

A X V I I - i k század protestáns szellemű tanügye fényes tanú
bizonyságul szolgál arra, hogy a közművelődés iránti érdeklődést 
sem a mohácsi vész, sem a török hódítás alatt szenvedett csapások 
nem bírták kiölni a nemzetből. Sőt azt tapasztaljuk, hogy azt még 
fokozta az a rettenetes sok szenvedés, melyet a po l i t ika i párt
harcok és a vallási villongások zúdítottak reá. 

Azok a fiatal emberek, akik a reformáció szellemű külföldi 
egyetemeken tanultak, ak ik saját szemeikkel látták, hogy Német
országban, Helvetiában ós Hollandiában milyen nagy gondot fordí
tot tak az iskolákra: onnan hazaérkezve, hasonló buzgalmat fejtettek 
k i , és ahol csak lehetett, evangéliomi szellemű iskolákat alapítottak. 
Fraknói Vilmos » A hazai és külföldi iskoláztatásról a X V I . század-
ban« czímű jeles művében 125 protestáns ós 9 unitárius olyan 
iskolát mutatott k i e században, amelyeknek legnagyobb része a 
magyar reformátorok által megindított szellemi mozgalom folytán 
ötven év alatt jött létre. 

Még nagyobb vo l t e részben a buzgalom a X V I I . században, 
különösen a protestáns vallás szabad gyakorlatát biztosító bécsi 
békekötés után egész e század második felében bekövetkezett nagy 
üldözésig. Ez időben Rezik Gymnasiologiájában csupán az ágostai 
evangélikusoknál, városok által fenntartott 22 nagyobb gimnáziu
mot és mintegy 40 kisebb gimnáziumot ós 51 falusi iskolát mutat 
k i . A mágnások és nemesek által saját költségen fenntartott gimná
ziumok száma 20-ra ment fel. 

Természetes, hogy az akkori gimnáziumok említésekor nem 
szabad a mai nyolc osztályú középiskolákra gondolni. Azon időben 
a népiskolák ós felsőbb iskolák közötti határvonal nem vol t meg
húzható. Minden nagyobb városban igyekeztek a népiskolán felül 
egy-két magasabb osztályt is szervezni. Az akkor i protestáns nem
zedék főjellemvonása volt , hogy csekély anyagi erővel sokat akart 
elérni. Erre kónyszerítették a körülmények, melyek nehézzé tették 
az alkotást. E g y i k kézzel építettek, másik kézzel védekeztek. Soha
sem voltak biztosak abban, hogy azt, amit ma építettek, holnap 
nem fogja-e elrabolni a fanatizmus, mely az egész X V I I - i k száza
don át pusztított az országban. 

Egyrészről a földesurak, előjogaikra való hivatkozással, téri
tették erőszakkal jobbágyaikat, másrészről pedig a r. kath. főpap-



ság, támaszkodva a német zsoldosokra, szedte el a protestánsok 
iskoláit, templomait és űzte világgá tanítóikat és papjaikat. 

Mindennapi dolog volt , hogy a városi lakosságnak protestáns 
részét kiszorították a magisztrátusból, s helyükbe csupa katholiku-
sokat vagy egészen idegen egyéneket tettek, azért, hogy eltilthas
sák a protestáns iskoláknak a városok jövedelméből való segélye
zését. Ellenben természetesnek találták, hogy a kath. iskolákat 
tisztán városi jövedelmekből tartsák fenn. I l y e n körülmények 
között a nyomorgatott protestánsok kénytelenek vol tak saját ere
jükre támaszkodva, híveik áldozatkészségéhez folyamodni. De még 
i t t is ezer akadálylyal kellett megküzdeniük; mert protestáns 
iskolákra még az önkéntes adományok szedését is betiltották azon 
ürügy alatt, hogy: az »adózó népet egyházi ós iskolai kivetésekkel 
ne terhelj ék.« 

Nem csoda, hogy az üldözések ezen gyászos korszakában, az 
előző században örvendetesen megszaporodott iskoláknak száma egy
szerre nagyon megapadt. Csak néhány évtized alatt — írja Révész 
Imre — százakra ment a protestánsoktól elvett templomok és isko
lák száma . . . s a bujdosó magyar református prédikátorok, taní
tók ós deákok, sőt még egyházfiak és harangozok is, egyesülve 
néhol a bujdosók táborával, fegyverrel kezükben, melyeknek zász
lóin eme jelszó állott: »Pro Deo et libertate!« 

Hadd álljon i t t , a fentebbiek illusztrálására, néhány jelesebb 
iskolánk sorsának rövid szavakban való vázolása. 

I . Az ágostai hitvallású evangélikusoknak leginkább a fel
vidék jelesebb városaiban voltak kitűnő alsó és felsőbb iskolái. 
Ezek közt kivált Eperjes ós Pozsony; a Dunántúl pedig Sopron. 
Ezeknek sorsában visszatükröződött a többieknek képe is. 

Az eperjesi kollégium a tizenhetedik században, viszontagsá
gos sorsánál fogva, a felvidék legnevezetesebb iskolája lett . A felső
in agy aroszági rendek ezt karolták fel leglelkesebben. 

Már az előbbeni század első felében nemcsak a népiskoláról, 
hanem felsőbb, úgynevezett la t in osztályok felállításáról is gon
doskodott a város. Az eperjesi evangélikusok igazgatókul rendesen 
a leghíresebb külföldi tanítókat hívták meg, és büszkék voltak 
arra, hogy a szomszéd városok némi irigységgel emlegették isko
láikat. 

A bécsi békekötés idejében a városnak vagyonosabb és elő
kelőbb része, a városi tanácscsal együtt, evang. vallású volt. A 
mostani ev. templomoknak nagyobb része e században épült. A hi t 
buzgóság leginkább az iskolák iránt tanúsított áldozatkészségben 



nyilatkozott . A tanulók növekedő száma, már 1660-ban arra kény
szerítette az ev. egyházat, hogy új épületről gondoskodjék. Bayer 
János igazgató-tanár, látván a nagy lelkesedést, azt indítványozta, 
hogy ha már építkezni kell , akkor necsak Eperjesnek, hanem az 
összes felvidéki evangélikusok számára építsenek egy nagyobbszerű 
anyaiskolát. Ez a szomszéd városokat némi irigységgel töltötte el, 
de sem Késmárk, sem Lőcse, sem Kassa nem versenyezhetett Eper
jessel. Az egész Sáros vármegye felbuzdult, sőt a szomszéd várme
gyék nemességét is sikerült fellelkesíteni. 

Az ország más vidékein létrejött felsőbb iskolák többnyire 
egyes főurak, fejedelmek vagy városok bőkezűségének köszönhet
ték felvirágzásukat. Eperjest egy egész vidék közönsége támogatta; 
és mikor a magyar királyok, a kathol. klérus buzdítására, ellene 
fordultak, akkor a külföldi prot. fejedelmek jóakarata mentette 
meg a végpusztulástól. Sáros-vármegye evangélikus vallású nemes
sége egész vagyont tudot t összegyűjteni iskolájának biztosítására. 
A híres Keczer-család adott tízezer frtot, Tarkányi István kilenc
ezret, Yitnyédy István hétezret, távolabb vidékekről összegyűj
töttek Erdélyben ós Magyarországon harmincezret, Svédországban 
húszezret stb. 

Talán ez a hitbuzgóság tüzelte fel a kath. főurak és főpapok 
haragját annyira, hogy valóságos vérfürdőt csináltak Eperjes pia
cán Caraffáék segítségével. A kath. főpapok befolyása alá került 
I . Lipót király rettegett a gondolattól, hogy a protestánsoknak 
akadémiai rangú intézetük legyen Magyarországon. A városi tanács 
hiába írta a felvilágosító felterjesztéseket, hiába bizonyítgatta, hogy 
nem akadémiát, hanem csak teljesebb gimnáziumot akarnak épí
teni : egymás után jöttek a kir . tilalmak, erre a város könyörgései, 
majd a törvényszék és a kúria tárgyalásai. 

Az épület azalatt felemeltetett (1667.)"; a tanárok megválasz
tattak, a tanítás javában folyt, midőn 1671 május 13-án egyszerre 
megjelent Eperjesen Spankau császári tábornok, az egri püspök és 
a jezsuiták kíséretében, s az új kollégiumot lefoglalta katonai mag
tárnak. De hogy m i vo l t a valódi cél, az kitűnt abból, hogy a 
következő évben már jezsuiták rezidenciájává tették. loT3 tava
szán fegyveres erővel elfoglalták a többi ev. iskolákat ós templo
mokat. A tanítókat ós a lelkészeket elkergették, a protestáns városi 
tanácsosok helyébe pedig katholikusokat állítottak be. Ezzel hosszú 
időre meg let t semmisítve nemcsak a szép reményekre jogosító 
kollégium, hanem az eperjesi ev. egyház is. 

Hosszas volna elbeszélni a következő évek viszontagságait. 
A bekövetkezett felkelések és szabadságharcok változása szerint 



változott a szerencsétlen iskola sorsa is. Tököly győzelmei után, 
1682-ben, visszaadták az evangélikusok iskoláit és templomait. A 
jezsuiták kivonultak és a visszaérkezett ev. tanárok megkezdték 
újra a tanítást, — és egymás után adták k i jeles tankönyveiket.1 

Három év múlva újra császári hadak vonultak a városba s 
1687-ben az evangélikusoknak ismét minden templomát és iskolá
ját elvették, — és számukra a városon kívül, a hóhér és gyepmester 
szomszédságában jelöltek k i helyet templomópítésre, — és csak 
1711-ben kaptak tisztességesebb helyet. A közbeesett gyalázatos 
vérbíróság emlékét i t t elég megemlíteni, hogy képzeletünk elé vará
zsoljuk Eperjesnek és vidékének gyászos állapotát. Csak különös 
isteni kegyelemnek lehet köszönni, hogy az evangélium követői 
végképen k i nem pusztultak. S ebben nagy érdeme vol t az eperjesi 
főtanodának, melynek megerősítésére — mint fentebb láttuk — 
az 1707-iki zsolnai zsinat is nagyjelentőségű határozatokat hozott. 

Sokban hasonló sorsa vo l t a pozsonyi evangélikus iskolának 
is. Ennek nagyobbmórvű emelkedése csak 1606 óta tapasztalható, 
mikor a bécsi békekötés hatása alatt az evangélikusok szabadabban 
kezdtek lélegzeni. K l e i n a pozsonyi iskolaigazgatók nevét 1606-tól 
és az aligazgatókét — conrectorokót — 1630-tól kezdve mutatta 
k i . Ez utóbbi évben Tiefenbacher Dávid a pozsonyi iskolák szá
mára már tankönyvet is írt. Először a németajkú evangélikusok 
építettek iskolát ós templomot (1638); majd felbuzdultak a magyar 
és németajkú evangélikusok is Segner András felügyelete alatt, 
ak i a német ev. templom mellett egy nagyszerű iskolai épületet 
emelt, melyben tanítói lakásokon kívül a tanulók számára nyolc 
tanterem ós egy iskolai színház vol t elhelyezve. 

Ez volt a gimnázium első épülete, melynek felépítési emlé
kére érmet is verettek i lyen körirattal: »Gymnas. Poson. Ev . F . 
Fest. Andr. MDCLVI.« Az új épület csakhamar megtelt eleven, 
nyüzsgő fiatalsággal, jeles tanárok és tanítók vezetése alatt. Az 
igazgatókat többnyire külföldről hozták. így például Hengenmayer 
Jánost Strassburgból 1653-ban, Böhm Kristófot Meissenből; Sei-
fried Jánost "Wittenbergből. Csak ezután következett az első magyar
honi igazgató Gut tevin i személyében, aki egy külön magyar tan
folyamot indított és tar tot t fenn egész a nagy üldözés korszakáig, 
1672-ig. Ezután ismét vegyesen következtek külföldi jeles, tanárok, 
k iknek egyike Thomae Illés kilenc évi rektorsága alatt »Vade 
mecum« cím alatt német nyelven vallási tankönyvet is adott k i . 

1 Ladivór Illés: »Summa metaphisicae aristotelicae« című könyvét. 
Schwartz a »Helena Menelaos reddita« című színművét. 



Az iskola szép virágzásnak i n d u l t ; a tanulók száma évrol-
évre emelkedett; midőn 1672-ben, azon cím alatt, hogy az ev. 
iskola ós templom királyi engedély nélkül épült, a hatalom mind 
a kettőt elfoglalta! Nagy küzdelem után 1681-ben a X X V I - i k 
törvénycikk értelmében megengedték, hogy az evangélikusok a 
külvárosban ismét felépíthetik iskolájukat és templomukat — 
ha bírják. 

Az áldozatkészség emelkedett az üldözés terjedésével. De az 
iskola a városon kívül nem bírt többé régi hírnevére felemelkedni. 
A tanárok kedvetlenek vol tak; némelyeket állásukból is el kellett 
bocsátani, minek következtében a pozsonyi iskola a I I . Rákóczy-
fóle forradalom alatt kitört viszályok miat t egészen elhanyatlott. 

Az iskola belső szervezetére nézve 1667—1670. évekből fenn
maradt adatok alapján érdemes feljegyezni, hogy a pozsonyi iskola 
mind a nyolc osztálya — kezdve az elemi oktatástól fel a rheto-
rikáig — egy igazgató alatt állott és osztályonkint egy-egy tanító 
tanított benne. 

A z evangélikusoknak harmadik jeles iskolájuk Dunántúl v o l t : 
Sopronban. M i n t maga az evang. egyház, úgy az iskola is volta
képen csak a bécsi békekötés után vet t nagyobb lendületet. A z 
igazgató-tanítókat ezek is rendesen Németországból hozták, k i k 
természetesen a német tanrendszert alkalmazták a magyar isko
lákban is. 

A X V I I - i k század első tizedében a már meglévő elemi iskolák 
fölé két l a t in osztályt állítottak fel, melyeknek vezetésére Eisen-
achból Frank Istvánt választották meg. Lassanként szaporították a 
la t in osztályokat, úgy, hogy 1620-ban öt, 1633-ban pedig már hat 
osztály vol t szervezve. I t t nem egyes nagy urak, hanem a városi 

WITTNYÉDY ISTVÁN KEZEIRÁSA. 
(Az eperjesi collegmmra 6000 forintot ajánl.) 



tanács bőkezűsége gondoskodott arról, bogy az iskola magasabb 
színvonala fenntartassák és hogy a Sopronban végzett tanulók 
tanulmányaik befejezése végett Németországba mehessenek. Ennek 
az vol t a természetes következménye, hogy a dunántúli ev. gyüle
kezetek kitűnő lelkészekkel dicsekedhettek, míg a tisztán magyar 
egyházak al ig tudtak lelkészt kapni. 

Ezen a bajon akart segíteni a soproni főiskola, melynek tanít
ványai közül némelyek közvetlenül is lelkészekké avattattak fel. 

Amíg a híres csepregi kjllégium fennállott, addig a magyar 
lelkészeket és tanítókat ott képezték. De mikor ennek a jeles 
iskolának főpatrónusa: gr. Nádasdy Ferenc katholikussá lett (1645), 
akkor ez az iskola, anyagi eszközök hiányában, megszűnt. Ez a 
körülmény arra indította a soproni tanács tagjait, hogy a magyar 
nyelvű tanulók részére lakásról és fűtésről gondoskodjanak. Különö
sen sokat tet t e részben a város híres magyar főjegyzője: Vitnyédy 
István, aki a magyar országgyűléseken is nagy szerepet játszott. 
1652-ben a soproni gimnáziumban hat magyar ifjút helyeztek el 
teljes ellátással. 

Csakhamar annyira haladtak, hogy külön magyar tanítót 
alkalmazhattak tisztességes fizetéssel. Ezzel a német-latin gimná
zium mellett külön magyar iskolát szerveztek, melynek első igazga
tója 1659-ben Kövesdi Pál lett. A m i n t az új intézet idővel gya
rapodott, úgy nőtt a város és egyház áldozatkészsége is. Már 1664-
ben két felügyelő-bizottságot alakítottak az iskolai ügyek vezeté
sére, mely bizottság, egész a nagy üldözésig, nagy buzgalommal 
teljesítette teendőit. A bizottságok ólén lelkészek állottak, akikhez 
aztán 3—3 világi tagot választottak meg. 

Az iskola szemlátomást gyarapodott, mikor 1674-ben Szelep
csényi György primás a soproni ev. lelkészeket ós tanítókat ós a 
városi tanács ev. tagjai t is a pozsonyi törvényszók elé idézte. Az 
ismeretes sanyargatásnak az lett a vége, hogy a k i r . fiskus a sopro
niak elé egy kész szerződést terjesztett, melyet alá kellett írniok. 
Ennek értelmében az evangélikusok kénytelenek vol tak összes tem
plomaikat, iskolaépületeiket és javadalmaikat a katholikusoknak 
átadni, lelkészeiket és tanítóikat pedig 15 nap alatt eltávolítani. 
A k i k családi viszonyaiknál fogva i l y rövid idő alatt el nem mehet
tek, azok tórítvénynyel kötelezték magukat egyházi és iskolai műkö
désükről lemondani. A k i ezt megszegi, »felségsértést« követ el s e 
szerint fog bünhődnni! A fiskus ekkor reményt nyújtott a szeren
csétleneknek arra, hogy a maguk részére ós a protestáns követek 
számára — általa kijelölendő helyen — esetleg valamely magánház
nál tarthatnak isteni tiszteletet. 



Két év múlva egy nagy tűzvész elhamvasztotta a soproni 
magyar gimnáziumot is. Az elűzött ev. tanítók helyett jezsuitákat 
hoztak a városba, ak ik ugyancsak igyekeztek érdemeket szerezni 
maguknak ad majorem Dei glóriám, míg Tököly seregei el nem 
űzték őket. De a seregek elvonulása után ismét visszatértek. Az 
1681 : X X V I . t.-c. annyiban könnyített a helyzeten, hogy a szám
űzött ev. tanítók és lelkészek visszatérhettek, és hogy a német-
la t in iskolába a magyar ifjakat is szabad vol t felvenni. 

A feltámasztott iskola igazgatójául Fridelius János soproni 
születésű tanárt választották, aki Wittenbergben tanult, és mint 
nagyhírű tudós, késő vénkoráig (1712 ig) szolgálta egyházát. Mel
lette még négy tanító működött; többnyire a régiek. A z ev. egy
ház sokat áldozott az iskola felvirágoztatására. A X V I I - i k század 
végén Roschel János soproni származású wit tenbergi tanár javas
latai alapján állapította meg azt a tanrendszert, mely a tanítás 
irányát ós szellemét illetőleg, Fridelius módosításával, alapjául szol
gált a későbbi tanrendszereknek is. 

E szerint öt osztály volt ugyanannyi tanárral. Az első — 
azaz akkor 5-diknek nevezett — osztály vol t az elemi, ezt követte 
a donatus, grammatika, syntaxis, a poézis és a retorika. Mindegyik 
osztályban az vol t a főtárgy, amelyről nevét ve t te . 1 így vo l t ez 
Selmecbányán, Besztercebányán, Késmárkon, Bártfán, Rozsnyón, 
Osgyánban, Sajógömörön, Osepregen stb. 

A m i az evangélikus iskolák belső életét i l l e t i , az általában a 
valláserkölcsi alapon álló nevelés szellemét tüntette k i . A fentebb 
ismertetett zsinatok határozatai között láttuk, m i l y nagy gondot 
fordítottak elődeink iskoláik tökéletesítésére és az iskolamesterek 
kötelességeinek körülírására. Ezekből és a levéltárakban fenmaradt 
iskolai tanrendszerekből tudjuk meg, hogy a valláserkölcsi elvek 
alkalmazását komolyan vették. Stockei Lónárt, a bártfai híres 
tanító által készített szabályzat szerint főleg az Istennek félelme 
hirdettetett, mely minden bölcsességnek kezdete; e végett buzgón 
kellett elmélkedniök Isten igéje felett és lelkiismeretesen kellett 
teljesíteniök az ő parancsolatait. A gyermekektől megkívánták, 
hogy minden nap reggel, mielőtt iskolai tanulásukat megkezdenék 
imádkozzanak ós a szentírásból egy-egy fejezetet olvassanak. Ünne
peken ós vasárnapokon jelenjenek meg az isteni tiszteleteken és 
gyakran járjanak az Űr asztalához. A tanulók korán jelenjenek 
meg az iskolában; reggel öt órakor, délben tizenkét órakor. — 

1 U . ö. Molnár Aladár: Közokt. tört. Magyarországon. 382—389. 1. 



A tanulók három osztályban csoportosuljanak. A legalsóban az olva
sást, írást és a h i t t an elemeit tanulják. A másodikban a l a t in nyelv
tant ós Terentiust. A harmadikban a latinon kívül a görögöt, 
továbbá mind a két nyelvű remekírókat, ékesszólástant, költészet
tant és számtant. A társalgási nyelv a lat in. Kevés eltéréssel ezt 
használták az összes felvidéki evang. középiskolákban. Némely 
helyen, például Modorban, úgy jártak el, hogy Luther katekiz
musának egyes részeit a német ajkú tanulóknak la t in nyelven, a 
magyaroknak pedig német nyelven kellett megtanulniuk. 

Általában a nyelvek tanítására ós tanulására nagy gondot 
fordítottak; de feltűnő jelenség, hogy a lat inra nagyobb súlyt 
helyeztek, mint a magyarra! — még a református iskolákban is. Az 
1648-dik évi sárospataki zsinat határozataiban olvassuk, hogy a 
helvét hitvallású pataki, tolcsvai, mádi, zempléni, gálszócsi, helmeci, 
szerencsi, szentpéteri, újlaki stb. iskolákban la t in nyelven ke l l a 
könyörgóseket ós közéneklóseket tartani s hogy ezekben az isko
lákban a biblia fejezetei l a t inu l olvasandók.1 

A szorosabb értelemben vet t magyarországi ev. iskolák mel
le t t figyelmet érdemelnek az erdélyi evang. szászok iskolái. A szá
szok azt a magas fokú műveltséget, melyet Németországból hoztak 
magukkal, Erdélyben nemcsak megőrizték, hanem emelték is. Isko
láik nemcsak számra, hanem minőségre nézve is felülhaladták az 
ország más részeiben lévő iskoláinkat. 

Ennek oka részint az evang. szászok egyházi viszonyaiban, 
részint pedig azokban az előjogokban és kiváltságokban található 
fel, melyeket királyainktól nyertek. De tagadhatatlan az is, hogy 
az erdélyi szászok igen okosan tudták felhasználni azt a szabadsá
got is, melyet nekik a po l i t i ka i közigazgatás és az egyházi élet 
terén a törvény engedett. Gyűléseiken élénk ós alapos viták foly
t ak az iskolaügy felett. A tanítók többnyire külföldön nyerték 
kiképeztetésüket; anyagi helyzetük megengedte, hogy egész erejü
ket iskoláik színvonalának emelésére fordíthassák. 

Egy hibájuk azonban mégis volt , t. i . az, hogy tanítóik gyak
ran változtak, mivel egy régi szabályuk szerint senkisem vo l t fel
avatható lelkésznek, ha egyetemi tanultságot nem bírt felmutatni. 
Utóbb ezt a szabályt azzal egészítették k i , hogy senkisem lehet 
lelkésszé, ha előbb tanári állást nem töltött be. Ennek az intézke
désnek az lett az eredménye, hogy a szász ifjak, a nagyhírű Hon
ter János példáját követve, i t t h o n i iskoláik elvégzése után a kül
földi egyetemekre mentek, s onnét hazatérve, tanítói állásokat fog-

1 Hegedűs L . : Sárospataki füzetek. 1862. évf. 



lal tak e l ; de ezt, mihelyt jó alkalom kínálkozott, szívesen cserélték 
fel nyugalmasabb és jövedelmezőbb lelkészi állomással. Világos, 
hogy ez a rendszer, bármennyire emelte a tanítók tekintélyét, 
magára az iskolára nézve kedvezőtlen hatást gyakorolt, amennyi
ben a tanítók igen gyakran változtak. 

Salzer Mihály, ak i a szász népiskolára vonatkozó régibb zsi
nati törvényeket és egyéb szabályokat összeállította, igen érdekes 
neveléstörténeti képet nyújt a szászok eljárásáról.1 

Az erdélyi szászoknál — úgymond — a lelkészek voltak az 
iskolák felügyelői. Ok határozták meg a használandó tankönyveket. 
A tanítónak csak az ő megegyezésökkel vol t szabad a község meg
hívását elfogadni; aki ez ellen vétett, 8—10 fr t birságnak vo l t 
alávetve. Ha a tanítóváltozás körül a község ós a lelkész nem 
tudott megegyezni, az esperes-dókán döntött. Csak szent Bertalan 
napja után vo l t szabad tanítói állomásokat keresni. A tanító, k i 
előbb te t t lépéseket valamely állomás elnyerése végett, vagy a le l 
kész, k i előbb ígérte oda a községbeli állomást, egy forint bírságot 
fizetett. Miután a tanító hivatalát törvényszerűen elvégezte, foga
dást vol t kénytelen tenni arra, hogy hű marad protestáns vallás
felekezetéhez, ós hogy azon esetre, ha előkelőbb hivatalba j u t , a 
tanítókat nem fogja üldözni. 

A tanítók kötelesek voltak lelkészüknek minden lehető dolog
ban, főleg egyházi működésénél, szolgálatára lenni ; sőt tartoztak, 
ha éppen nem is mindennap, mindenesetre hetenként többször láto
gatást tenni a lelkésznél. Aratáskor ós szüretkor, vagy nagy vesze
delem alkalmával szolgaszemélyzetükkel együtt kötelesek voltak a 
lelkésznek segítségére lenni. K i a népet lelkésze ellen izgatta, 
10—12 f r t bírság fizetésén kívül a kerületből kiutasíttatott. A taní
tók, ha szolgát fogadtak, kötelesek vol tak ehhez a lelkész hozzá
járulását kikérni. 

A tanítók, k i k lelkészeiknek nem engedelmeskedtek, 5 for int 
bírságot fizettek, vagy a kerületből száműzettek. A k i k iszákosak, 
kicsapongok vagy kártyások voltak, azokat testi fenyítékkel, vagy 
12 f r t birsággal sújtották. Este 9 órakor otthon kellett lenniök. 
Adventben ós nagyböjtben azonban ezen ti lalomnak áthágását 12 
f r t n y i bírsággal sújtották. Tilos vo l t a tanítókra nézve a borbély-, 
asztalos-, kádár- vagy más egyéb mesterségek folytatása. Pálinkát 
nem vol t szabad mórniök, de bort, a lelkész engedelmével, igen. 

A törvények a tanítókat illetőleg még a hajviseletre és a 
ruházatra vonatkozólag is megszabták a korlátokat. Hosszú, a vállra 

1 L . Értesítő a medgyesi ev. gymn. 1861. és 62. óvf. 
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leomló hajat viselni t i los volt, valamint az oláh és lengyel köntö
sök használata is. Nem engedték meg nekik továbbá a rókaprómes 
mentéknek, az ezüst-csatoknak, a selyem-öveknek, a sarkantyúknak 
stb. viselését sem. K i e ti lalom ellen vétkezett, attól a t i l t o t t ruha
darabokat elvették és még két tallér bírságot is ráróttak. 

A tanítónak főkötelessége volt, hogy tanítványait a hi t tan 
elemeire oktassa. Oly községben azonban, melyben diakónusok is 
voltak, a katekizmust ezek magyarázták, a tanítóknak pedig csak 
az volt a dolguk, hogy a hi t tani tóteleket a gyermekekkel beta
níttassák, beemlékeltessók. Kisebb községekben azonban a tanítók 
nemcsak az iskolás-gyermekeknek magyarázgatták a katekizmust, 
hanem az ünnepek ós vasárnapok délutánjain a templomban össze
gyülekezett népnek is. Sőt, régi szokás szerint, vecsernyék után 
prédikációt is tar tot tak. A rendes tantárgyakon, nevezetesen a hi t 
tanon, olvasáson, íráson ós számtanon kívül számos szász helység
ben a tanítók a l a t in és a görög nyelvre is kötelesek voltak tanít
ványaikat oktatni . 

A tanítók jövedelme rendesen a község pénztárából fizetett 
óvdíjon kívül a lakosokra kivetett illetményekből állott. Legtöbb 
községben azok a lakosok, k i k saját marhájukkal művelték föld
jeiket, egy köböl búzát fizettek akik pedig két holdnál kevesebb 
szántófölddel birtak, azok csak fólköböl búzával járultak évenkint 
a tanító fizetéséhez. A földbirtokkal nem rendelkezők csak 5 dénárt 
fizettek a tanítónak. A nagy temetésért járó 25, ós kis halottért 
járó 15 dénár egyharmada a tanítót il lette. A tanítónak meg vol t 
engedve, hogy az iskolás-gyermekekkel bizonyos házi avagy külső 
munkát végeztethessen; de t i l tva volt, hogy a fiúkat a tanítók olyan 
szolgálatok teljesítésére szorítsák, aminőket rendszerint a leány cse
lédek szoktak végezni, nehogy a fiúk a hozzájuk nem illő mun
kákra való kényszerítés következtében az iskolába való járástól 
elriasztassanak. 

A tanítók kötelességeihez tartozott még a hajnali harangozás-
ról való gondoskodás, nemkülönben a szuperintendensek körlevelei
nek a továbbszállítása is stb. 

Látnivaló mindezekből, hogy a szász iskolák tanítói erős fegye
lem alatt voltak, és hogy munkahiányról sem vol t okuk panasz
kodniuk. 

A szászokkal erős versenyt folytat tak az erdélyi és a magyar
országi reformátusok. Ezeknek leghíresebb iskoláik vol tak: Gyula-
fehórvárott, Sárospatakon és Debrecenben. 

A gyulafehérvári kollégium felállításával Bethlen Gábornak 
az vol t a célja, hogy a »nemessog nagy részéből kipusztított ország 



regenerációja« előmozdítassék. Pázmány nagyszombati egyetemének 
felállítása előtt hat évvel korábban, 1629. év őszén vetette meg 
ennek a jeles tanintézetnek alapját, még pedig húszezer forintos 
alapítvánnyal, kilencvenezer forintra becsült hét darabból álló 
tokaji szőlővel, a nagyenyedi uradalommal és 2200 f r t évi dózsma-
j árulókkal. 

Arról is gondoskodott, hogy a szegényebb sorsú tanulok ingyen
oktatásban és ellátásban részesüljenek, e cél elérhetése végett 
negyven alummus eltartására külön alapítványt tett. Bethlennek ezen 
intézkedéseit ós végrendeletét az 1630. ós 1631-iki országgyűlések 
is helybenhagyták. 

A gyulafehérvári főiskola 1630-ban kezdte meg működését 
négy tanárral, k i k a felsőbb tudományokat adták elő és három 
segéddel — collaborátorral — k i k az alsóbb l a t i n osztályokban 
tanítottak. Hírnevesebb tanárai közül csak Opitz, Alsted, Basire, 
Piscator ós Bisterfeld neveit említjük i t t fel, ak ik külföldi szárma
zásuk dacára egész ambícióval dolgoztak a magyar ifjúság tudo
mányos kikópeztetésén. 

Ugyanott virágzott fel az I . Rákóczy György fiait és a főurak 
gyermekeit nevelő »udvari kollegium«, melynek tanárai között elég 
csak Keresztúri Pált és a század egyik legnagyobb magyar tudósát, 
Apáczai Cseri Jánost említenünk. Ez utóbbi nemcsak min t a magyar 
Encyclopedia első írója, hanem min t a nemzeti nyelv nagy mestere is, 
igazi tanítói hivatással ós apostoli buzgósággal hirdette a protes
tantizmus magas feladatait. Sürgette a tudományoknak magyar 
nyelven való előadását ós Erdélyben a fejedelmek oltalma alatt 
egy egyetemnek a felállítását, melynek legfőbb célja az vol t , hogy 
feleslegessé tegye a magyar ifjaknak külföldi egyetemekre való 
járását. 

A kollégiumnak jó hírét és magas rangját bizonyítják az ott 
ta r to t t theológiai tudományos viták, melyekben gyakran a fejede
lem is gyönyörködött, sőt mint bíró is szerepelt. Mindenki sajnál
kozott, hogy Apáczai a Basireval való összetűzése folytán elvesztvén 
a fejedelem kegyét, kénytelen volt Kolozsvárra menni, hol nagy 
örömmel fogadták m i n t a kollégium igazgatóját. Bog i tanítványai
nak ragaszkodását az is mutatja, hogy sokan közülök elhagyták 
Gyulafehérvárt ós mesterüket követték Kolozsvárra. 

A l i g kel l mondanunk, hogy a gyulafehérvári kollégium Apá
czainak eltávozásával sokat veszített. Hírneve alászállott, tanít
ványainak száma megfogyott és mindinkább hanyatlott , míg végre 
a tatárok feldúlták ós 1658-ban törtónt lengyel beütés után fel is 
oszlott. De nem szűnt meg egészen, mert Apafi Mihály fejedelem 



1662-ben Nagyenyedre helyezte át. A Kolozsvárra menekült tanulók 
Vásárhelyi Péter tanárukkal együtt odaköltöztek s az iskolai vagyon 
jövedelmei is oda rendeltettek. 

Uj helyén a kollégium szellemi és anyagi tekintetben meg
újult és megerősödött. Jeles tanárok követték egymást. Ezek között 
leghíresebb vo l t Páriz-Pápai Ferencz, a híres szótáríró, k i t Apafi 
1687-ben, a legnagyobb üldöztetés korában, min t követet küldött 
k i a németalföldi rendekhez, a svéd és dán királyhoz, a szász ós 
brandenburgi választófejedelemhez ós végre Helvetia rendéihez is. 
Ezen kívül nagyhírű tanárok voltak Enyeden Dózsi Márton és 
Csernátoni Pál. Ezek ugyanazon theológiai ós bölcsészeti irányhoz 
tartoztak, melyet Apáczai János ós Tolnai Lajos követtek, t. i . : a 
theológiában Coccejust, a bölcsészetben pedig Descartot. 

Ez ellen Pósaházy ós Buzinkai , a Sárospatakról idemenekült 
tanárok, k i k az Aristoteles-fóle bölcsészetnek ós régi theológiának 
voltak hívei, erősen kikel tek 
ós a coccejánusokat az unitá- tf * A/ 
rizmus felé való hajlással vá 
dolták. t ^ AjLsfJUL 

Ebből szenvedélyes viták * I 3 » ~ - v ^ 
keletkeztek. Végre is zsinat 
elé került a dolog, mely a BISTERFELD JÁNOS HENRIK ALÁÍRÁSA. 
fejedelem hozzájárulásával az 
enyedieket e l t i l to t ta a Coccejus-fóle theologia tanításától. A bölcsé
szetre nézve pedig azt mondotta k i , hogy »oly filosofiát tanítsanak, 
mely ancillája a theológiának és vele consonaljon«. 

A I I . Rákóczy Ferenc felkelése alatt Enyed ós iskolája sokat 
szenvedett; a tanárok elűzettek és csak 1709-ben kezdhették meg 
újra a tanítást. 

A kolozsvári, udvarhelyi, zi lahi és marosvásárhelyi ref. gimná
ziumok szintén a nemzeti fejedelmek idejében virágzottak fel. 

A reformátusoknak másik nevezetes főiskolája vo l t a sáros
pataki. Ennek alapját a Perényi-család vetette meg a X V I - i k század 
elején. Később felkarolta az Eger vár ostrománál történelmi nevet 
szerzett Dobó Istvánnak neje és fia; majd 1607-ben Lorántfi Mihály, 
ak i leányágon a Dobó-családból származván, megvette a sárospataki 
uradalmat. Ennek két leánya volt , t . i . Zsuzsanna és Mária. Az 
apának 1614-ben bekövetkezett halála után mind a két leány az 
erdélyi fejedelem fiaihoz ment nőül. Zsuzsannát elvette Rákóczy 
György, Máriát pedig ennek öccse, Zsigmond. 

Rákóczy Györgynek, ak i 1630-ban Bethlen Gábor után lett 
erdélyi fejedelemmé, második neje, Lorántfi Zsuzsanna szerezte meg 
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a pataki uradalmat s ezzel az iskolákat is, melyeknek ő patrónusa, 
neje pedig valódi őrangyala lett. I . Rákóczi György, Bethlen Gábor 
politikáját követvén, nagy súlyt helyezett arra, hogy Magyarország 
északi részén lakó nemzetiségek között legyen a kálvinista magyar
ságnak egy védvára, melyből a szellemi világosság sugarai az ország 

\ 

LORÁNTFY ZSUZSANNA. 

északkeleti vidékét bevilágíthassák. Ő részt vett a gyulafehérvári 
Bethlen-kollégium megalkotásában és ambícióját képezte, hogy neki 
is legyen ahhoz hasonló főiskolája. 

Gondoskodott tehát a sárospataki iskola anyagi biztosításáról 
ós jeles tanárok alkalmazásáról. Neje buzdítása folytán meghívta 
tanárúi a híres Tolnai Jánost és Comenius Ámos Jánost, korának 
legnagyobb pedagógusát; ez utóbbit azon megbízással, hogy ez a 



sárospataki főiskolát újra szervezze és a kor magasabb színvonalára 
emelje. Ez meg is történt. Comenius már beköszöntő beszédében — 
De cultura ingeniorum — kiemelte a magyar iskoláknak azt a hibáját, 
hogy nagyon darabos, köznapi latinságot tanítanak; hogy nem tanít
ják az úgynevezett szabad tudományokat — artes liberales — hogy 
nem karolják fel az orvosi és j o g i tanulmányokat, és hogy nem 
igazán a felsőbb filozófiát-és theológiát tanítják. 

0 tehát i lyen irányú reformokat akart behozni. Egy hót osz
tályból álló schola pansophicát tervezett. Ennek három felső osztá
lyában politikát, theológiát és theosofiát kellett volna tanítani. 
Az alsóbbakban a la t in nyelven kívül tanította már a történetet 
és a földrajzot. A tanárok számát szaporította és fizetésüket emelte. 
1626-tól fogva rendesen 3—4 tanár tanított, ami akkoriban nagy 
szám volt . A tanárok fizetését pedig 100 frtól 300—400 fr tra emel
tette. Az ő fizetése 600 frtból ós 40 f r t 
ruhapénzből ós terményekből állott. 

Azonban a fejedelmi családban 
Rákóczy Zsigmondnak kora halála által 
okozott gyász miat t ez ügy elodázta-
tot t , sőt meg sem valósult. 

Mindazonáltal a pataki iskola v i 
rágzott, mert őrködött felette Lorántfi COMENIUS ÁMOS JÁNOS 

Zsuzsanna anyai szeretete, melynél NÉVALÁÍRÁSA. 

fogva »mint édes anya magzatát, a 
dajka az ő kicsinydedit és igyekezett nevelni az ifjúságot Istennek 
és szegény hazánknak a szolgálatjára.« Nagyszerű alapítványai 
tökéletesen biztosították a főiskola fennmaradását. 

Fájdalom, a nagy fejedelemasszony halála után (1660) a 
protestáns iskolákra és így a sárospataki iskolára is gyászos idők 
következtek. A császári katonák önkénye és a Rákóczy-családnak 
a róm. kath. hitre való áttérése következtében a tönk szélére ju to t t . 
I . Rákóczy Ferenczefc édes anyja, Báthory Zsófia, annyira b i r ta 
fanatizálni, hogy azokat a szent könyveket, melyeket atyja magával 
hordozott a hadban, s melyekből annyi vigasztalást merített az élet 
viszontagságai között, tőrrel keresztűlütve, a tűzbe dobálta! A szép 
sárospataki iskola i lyen fejedelmi sarj mellett elpusztult. Kathol ikus 
kézre juttatták császári önkény mellett a jezsuiták, akiket 
Báthory Zsófia a pataki várba telepített. Fia, I I . Rákóczy Ferenc, 
1671-ben földesúri hatalommal lefoglalta a kollégiumnak minden 
ingatlan vagyonát épületeivel együtt és mindezt a jezsuitáknak 
adta, akikre aztán száműzetésében ő mondotta k i a legkeményebb 
ítéletet. A ref. tanárok ós tanulók kénytelenek voltak a városból 



kivonulni , húsz évig bolyongva szerte a hazában. Gyulafehérvár, 
majd Marosvásárhely testvéri szeretettel karolta fel őket, m i n t 
száműzött áldozatait a katonai erőhatalomnak. A l i g tértek vissza 
1687-ben, újra elűzték őket. A tanuló ifjúság előbb Vizsolyba, majd 
Gönczre vonult , végre Kassán találtak menedékhelyet, honnan 
1703-ban tértek ismét vissza Patakra. Két év múlva a Széchényi 
országgyűlés rendéi visszaadták a sokat- szenvedett főiskolának 
régi szabadságát, bir tokaival és jövedelmeivel együtt. 

Természetes, hogy a sárospataki anyaiskola sorsában osztozniok 
kellett azoknak a kisebb iskoláknak is, melyek a zemplémi, abauji, 
gömöri és borsodi egyházmegyékben fennállottak ós melyek Patak
ról kapták a szellemi irányt, I lyenek vo l tak : a tolcsvai, bónyei, 
mádi, zemplómi, gálszócsi, helmeci, szerencsi, szentpéteri, újlaki stb. 
la t in iskolák, melyekben az elemi ismereteken ós a gramatikán 
kivül tanították a syntaxyst, a poezist és a rhetorikát is. 

A harmadik híres anyaiskolája vol t a ref. egyháznak Debrecen
ben. Ez még a reformáció korában keletkezett; de nagyobb hírnévre 
csak a X V I I - d ik században emelkedhetett, mikor felsőbb osztályokat 
szerveztek. A tizenhatodik század végén még csak egy rendes tanár, 
a rektor volt . Ennek vezetése és ellenőrzése alatt állottak ós működ
tek a collaborátorok, — segédtanárok — a preceptorok ós kántorok. 

A X V I I - i k század elején az erdélyi fejedelmek karolták fel 
Debrecent. Ezek voltak a főpátronusok, akik anyagilag ós szelle
mileg támogatták az iskolát s egyúttal a tanulók ellátásáról is gon
doskodtak. Bocskay István 1606-ban a debreceni harmincadból 
kétszáz for intot rendelt kiadatni a diákok részére. Báthory Gábor 
fejedelem a szepesi termények tizedét, Bethlen Gábor pedig a tokaji 
hegyen lévő principális szőlők jövedelmét rendelte a togátus diákok 
ellátására. I . Rákóczy György pedig 1635-ben úgy intézkedett, hogy 
azontúl egy debreceni tanárt az erdélyi fejedelmek fizessék. Barcsay 
Ákos ezért évenként 200 fr t értékig menő kősót utalványozott k i e célra. 

Ezeket az adományokat jelentékenyen gyarapította Apafi Mihály 
fejedelem is, aki a tanárok részére évenként 3000 kősót, a tanulók 
részére pedig 2000 kősót rendelt kiutalványozni stb. Nem hiányoz
tak egyes magán jóltevők is. Kemény János özvegye, Lónyay Anna, 
a kősó árából évenként 50 frtot ós hegyközszentimrei birtokából a 
kilencedet, Szilágyságban lévő birtokáról pedig gabona- ós bortizedet 
örökre az iskolának adományozta. Bőkezű pártfogói voltak a Zólyo
miak i s : Dávid ós Miklós, kiknek jó példáját az egyes községek és 
egyházmegyék is követték. 

Igaz, hogy időközben károk is érték a debreceni iskolát; 
például Bethlen halála után ennek özvegye, Brandenburgi Kata l in , 



katholikussá lévén, a szőlőket a jezsuitáknak ajándékozta, az Apafi-
féle kősókat pedig Lipót alatt a kormány szintén elvonta, de a 
város lelkes közönsége nem engedte az iskolát elpusztulni. Nagy 
áldozattal tar tot ta azt fenn akkor is, mikor a szomszédban bárom 
református iskola elpusztult. I l yen vo l t a nagyváradi és a pápai, 
melyeket a török, és Sárospatak, melyet a katholikussá le t t 
Eákóczyak pusztítottak el egy időre. 

Ezen gyászos időszakban Debrecennek jelentősége lényegesen 
emelkedett. A z említett ós beszüntetett iskolák tanuló ifjúságának 
nagy része ide menekült. Csakhamar »schola universalissa« emelkedett. 

Tanárainak híre messzeföldön ismeretessé vált. Mártonfalvi Gy. 
a nagyváradi iskola megszűntével Debrecenbe költözvén, egész 
sereg tanulót v i t t magával. Utóbb nemes versenyre kelt Komáromi 
Csipkés Györgygyei, aki Utrechtből, m i n t amaz Franckerából tudor i 
ranggal jővén vissza, i rodalmi munkálkodásával is emelte a debre
ceni kollégiumnak jó hírnevét, úgy is m i n t lelkész. Tanári utóda 
1667-ben Szilágyi TönJcö Márton lett, ak i a keleti nyelveket, a theo
lógiát és a bölcsészetet nagy eredménnyel tanította. 

Mátronfalvi halála után 1679-ben Lisznyay K . Pál le t t az 
igazgató-tanár, aki, úgy min t társai, az általuk előadott tantárgyak
ból nyomtatot t tankönyveket adott tanítványainak kezébe. Ez által 
jelentékenyen előmozdították a tanítás sikerét, ami akkoriban sok 
nehézséggel járt. 

A debreceni anyaiskola jelentőségét különösen az bizonyítja, 
hogy az alföldi városok tanítói, tanárai és papjai jobbára innen 
kapták az irányítást egész életpályájuk alatt. A szatmárnómetii, 
kecskeméti, körösi, czeglódi, halasi, pápai és máramarosszigeti isko
lák tágabb értelemben szintén úgy tekinthetők, min t a debreceni 
anyaiskola particulái. Ezek kisebb-nagyobb tanfolyamokkal ellátva, 
kénytelenek voltak az anyaiskolából kapott tanrendet és tanítási 
módszert követni, mert növendékeik csak így mehettek át akadály 
nélkül a főiskola felsőbb osztályaiba. 

Ezek vol tak az úgynevezett particulák, melyek sok küzdelem
mel éltek: Mezőtúr, Karcag, Makó, Hódmezővásárhely, a kún és 
hajdú városok kisebb-nagyobb iskolái rendesen egy-egy tanárral. 

Természetes, hogy ezeknek berendezése, tanítási módja és a 
tanulók ellátása sok kívánnivalót hagyott hátra, de legalább azt 
az egy szolgálatot tették, hogy a főiskolák alsóbb osztályaiból 
elvonták az oda nem való elemeket, és hogy a szegényebb tanulók 
kevesebb költséggel tanulhattak, m i n t Debrecenben, ahol gyakran 
alig lehetett az odatóduló ifjúságot jól elhelyezni. 



x i n . 

Tanrendszer, belső iskolai élet, tankönyvek, nevelés
tudomány. Magyar encyklopaedia. 

A kéfc protestáns ev. felekezet tanrendszere alig különbözött 
egymástól. Jobbára ugyanazon tantárgyakat tanították ós ugyanazon 
tankönyveket használták az ág. h i tv . evangélikus iskolákban, m i n t 
a helvét hitvallású iskolákban. De a nevelési mód ós a jellemkópzés 
iránya mégis más vo l t a két testvér egyház iskoláiban. 

Az ágostai evangólisoknál más típus fejlődött k i a tanároknál 
és így természetesen a tanuló ifjúságnál is; először azért, mert iskoláik
nak legnagyobb része a felvidéken, német- és tótajkú lakosság között 
állott; másodszor azért, mert ott az életmód és foglalkozás egészen 
más volt , m in t a többnyire magyar alföldi református városokban. 

A pozsonyi nemes cívis egészen másképen ólt, mint a debre
ceni, az eperjesi másként, mint a sárospataki és gyulafehérvári. 
Ehhez képest a belső iskolai élet is eltérőleg fejlődött. 

A tanítási rendre vonatkozólag Eperjesen az volt megállapítva, 
hogy az evang. rendek által elkészített leckerend szigorúan meg
tartassák ós a tanítás eddig bevett módszerét is hűségesen folytassák. 
Továbbá, hogy az irálygyakorlatok ós írásbeli munkák javítása a 
klasszikusoknak, különösen a kijelölt szerzőknek utánzására irányozva 
szorgalmasan eszközöltessék. Az írásbeli gyakorlatokban talált hibá
kat a lap szélére kijegyezzék, végre hogy minden szerdán ós szom
baton az alsóbb osztályokban az előző napokon tanultakat ismétel
jék, a felsőbb osztályokban pedig vitatkozásokat tartsanak. 

Az igazgató az egyes osztályokat szorgalmasan látogassa, a 
tanítókat kötelességeik teljesítésére intse, a preceptorokat pedig, 
ha helytelenséget követnek el, tanács elé idézze, sőt hivatalaiktól is 
függessze fel. A tanárok felett az inspektor urak gyakorolják a 
fegyelmet. Hogy milyen nagy súlyt helyeztek a hitvallás tiszta
ságára, mutatja az, hogy az e részben bepanaszolt tanárt előbb 
meg kellett hallgatni és jó útra vezetni, és csak ha ez nem sikerült, 
akkor vitték ügyét a zsinat elé. 



A felügyelet és igazgatás kezelésében az igazgatónak segít
ségére vo l t ak : a praefectus scholae és a paedagogarcha. Amaz az alsó 
négy osztályban, emez a tanulók magántanítóinál. A köztanítók a 
német és magyar templomban tanítványaikkal együtt megjelenni 
tartoztak. Templomba, isteni tiszteletre minden tanuló tartozott 
elmenni. Az iskolai tanulás mind ig áhítatos könyörgéssel kezdődött 
és végződött.1 

Eperjesen iskolai szini előadások is tar ta t tak a b ib l ia i törté
netek tárgyaiból "merítve. Ladiver Illés tanárnak volt egy »Eleazar 
constans« című darabja, a Makkabeusok könyvéből vett tárgygyal, 
célzásokkal Magyarország szenvedésére. Továbbá »Papinianus tetra-
gonos« cím alatt, melyben a katholikusok magokra nézve sértő 
kifejezéseket látván, pert indítottak a szerző ellen. Később 1707-ben 
előadták Rezik tanárnak »Pigritius scholarum hostis ad Caucasum 
deportatus« című darabját is. 

A tanítás rendje Pozsonyban és a többi evang. iskolákban is, 
kevés eltéréssel, ugyanaz volt. Pozsonyban az vol t a panasz, hogy 
az igazgató annyiféle teendővel van terhelve, hogy állásának nem 
képes eleget tenni. Különösen az első osztályokban vol t érezhető ez 
a baj, ahol az igazgató a felügyeletre ós a tanítások látogatására 
alig fordíthatott hetenként egy-két órát. A tantárgyaknál rende
sen a szerint törtónt eltérés az egyes iskoláknál, amint egy-egy 
igazgatónak egyénisége egy vagy más külföldi mesteréhez von
zódott. 

A reformátusok jelesebb iskoláiban a tanítás rendje és bei-
szervezete változatosabb. 

Sárospataknak például egészen sajátságos jellegű iskolai élete 
volt . I t t egy ideig a Rákóczy György és Lorántfi Zsuzsanna szel
leme uralkodott. 

Az 1621-iki pestisben elhalt tanárok után Tolnai István let t 
igazgató-tanárrá, aki újra szervezte az iskolát. A század közepe 
táján Tolnai Dáli János már puritán elveket hozott be. Az aristo-
telesi filozófiát és az arra alapított Keckermann-fóle logikát kiküszö
bölte s helyette Ramus dialektikáját tanította. A tanításban azt az 
irányt hozta be Patakra, melyet később Apáczai Cseri János követett 
Gyulafehórvárott, aki Encyclopediáját Amesius és Rómus után irta. 
Tolnai hozta be a gyakorlat i theologia ós homiletika tanítását is. 
Szigorú puritán elvek szerint jó papokat nevelt, de némely túlhaj-
tásaival (pl. tanítványait kegyesekre és nem-kegyesekre osztotta) 
sok bajt okozott. 

1 V. ö. Molnár A. idézett mű 336—341. 1. 



A gimnáziumi osztályokban a rendes tanárok felügyelete alatt 
szintén az úgynevezett preceptorok tanítottak, k ike t a theológiát 
végzett, úgynevezett »primarius« diákok közül választottak a gond
nokok jóváhagyásával. Ezek a kollégiumban lakást, ellátást és némi 
kis fizetést kaptak. Innen néhány évi gyakorlat után vagy külföldre 
mentek, vagy i t thon papokul alkalmaztattak. 

A preceptorok mellé segédekül collaborátorokat rendeltek. 
Ezeknek tiszte az volt , hogy a tanteremben a rendet és csendet 
fenntartsák, a tanulókkal énekeljenek és imádkozzanak; a praeceptor 
akadályoztatása esetén ennek utasítása szerint tanítsanak, a tanulókat 
kikérdezzék. Szerdán, szombaton a heidelbergi kátét tanítsák ; heten
ként magyar ós l a t i n irálygyakorlatokat írassanak; a játékra csapa
tosan kimenő tanulókat oda- és visszakisérjók. Ezért a nemes szü
lőktől bizonyos pénzbeli ju ta lmat kaptak. 

I t t is, min t az evangélikusoknál, alkalmaztak magántanítókat, 
úgynevezett paedagogusokat, k ike t egyes tanulók mellé rendeltek, 
hogy azokat iskolai dolgaikban elősegítsék, erkölcsi romlástól óvják; 
nevezetesen, hogy ne káromkodjanak, ne verekedjenek, reggel este 
imádkozzanak és egymás közt la t inu l beszéljenek, a leckékre pon
tosan eljárjanak stb. Szokásban voltak Patakon a kollációk, vagyis 
az egyes tudományszakok ismétlései, azok feletti szabad vitatkozások 
és gyakorlatok. I lyenek a debreceni kollégiumban is voltak. 

A debreceni kollégiumi élet lényegesebb vonásaiban hasonlí
to t t a patakihoz. Csakhogy a debreceni tanulók összesóge által 
alkotot t coetus több önállósággal ós függetlenséggel rendelkezett. 
Néha aztán hatalmaskodásba és lázongásba is átment, úgy hogy a 
tanári kar a városi hatósággal együtt kénytelen vol t a legszigorúbb 
rendszabályokhoz nyúlni.1 A kollégiumot inkább a tanári kar kép
viselte kifelé; belső gazdasági, fegyelmi és tanulmányi ügyeit is 
ez kezelte. 

1 Hogy e tekintetben minő túlzásra ragadtatta magát az ifjúság, arra 
elég az 1648-iki lázadásra hivatkozni. Ekkor ugyanis Szokolai scholamesterrel 
tűzött össze a nemes ifjúság. Szokolai a városi tanácshoz m i n t pátronushoz 
fordult panaszával. A tanács az esperessel egyetértőleg azt határozta, hogy a 
zavar két főindítóját a coetushól maga elé idézi. Erre az egész diáksereg fel
zúdult, megtagadta társainak kiadását. A tanács fegyveres erővel akart be
hatolni az iskolába. A tanulók fegyverrel védekeztek, hivatkozva »a schola 
szabadságára* és állítván, hogy ügyükben a generális zsinat határozhat stb. 
De a tanács és a felfegyverkezett polgárság betörte az ajtókat, többeknek meg-
sebesítése után a lázítónak tartott seniort és contrascribát megkötözve vi t te 
fogságra. Ennek következtében a felsőbb tanfolyam tanulói közül száztizén 
hagyták el a kollégiumot és a hajduvárosokba vonultak. Onnan a fejedelemhez 



A seniori állás voltaképen Wittenbergből hozatott be a 
magyarhoni protentáns iskolákba, de legnagyobb tekintélyre ezen 
korban Patakon és Debrecenben emelkedett, ahol a tanulók primá-
riusai a tanárok kevés száma miat t a tanításban is segédkeztek. 
I l y minőségben félig tanulóknak, félig pedig tanárokhoz tartozók
nak tekintettek. Külső viseletükben is föltűntek, amennyiben, mint 
a tanulók, egyenruhában jártak. Mikor ünnepélyek alkalmával 
kivonultak, a közönség gyönyörködött bennük. Kapcsos, sötét színű 
ós bokáig érő dolmányuk, mely felett sárga zsinóros zöld tóga úgy 
vol t összekapcsolva, hogy a mellen sast mutatot t . A zsinati törvé
nyek iskolai szabályzatok többször intézkedtek, hogy a katonai 
formába átcsapó diákruha viselése eltiltassék. 

Ennek az v o l t az oka, hogy a háborús időben a tanulóságnak 
nagyrésze a táborban volt. Ot t a katonai élet durvaságát ós erő
szakosságát eltanulta ós egyúttal egyéni önérzete is növekedett. 
Nem csoda, hogy az iskolai fegyelmet nem szívesen tűrte. De aztán 
egyrészről a városi és iskolai hatóságok a tanulók jogkörére, fegyel
mezésére és rendtartására szigorúbb szabályokat hoztak be; más
részről pedig a Tököly- és Rákóczy-fóie forradalmak legyőzése és 
a protestáns vallású erdélyi fejedelmek megszűnése után oly súlyos 
viszonyok következtek, melyek az ifjúság erőszakos hajlamaira is 
szelidítőleg hatottak. 

A gymnasiumi tanfolyam elvégzése után a felsőbb tanfolyamra 
átlépő tanulók úgy a sárospataki, mint a debreceni főiskolánál is, 
felvételük alkalmával aláírták a törvényeket; jeléül annak, hogy 
azoknak alávetik magukat. Ezzel, ha bennlakáson kívül egyéb jóté
teményben is részesültek, beöltözött tógás diákokká lettek, más
különben publikus diákok voltak. 

A benlakásnak sok előnye volt. Egyrészről az önfenntartás és 
a felügyelet könnyebbé vált; másrészről pedig bizonyos kellemes 
kollegiális élet fejlődött k i . Ezért a vidékről jött tanulók rendesen 

és más előkelőségekhez folyamodtak. Kérték a régi törvények visszaállítását, 
a scholába való visszatérhetést és jobb bánásmódot. A kiküldött fejedelmi 
biztos a tanulók pártjára állott és az elfogott két lázitót szabadon bocsátotta, 
egy tanárt és három lelkészt az esperessel együtt állásaiktól ideiglenesen fel
függesztette s ezzel a tanulók szigorú megrovása után helyreállott a béke. 
De nem sokáig tar tot t . Új lázadások következtében új iskolatörvényeket kellett 
hozni, melyek aztán egész 1704-ig fennmaradtak. V . ö. Leges: Scholae Debr. 
1657. statutae . . . ex legibus academiae Wittenbergensis superiori saeculo 
Anno Christi 1571. statutis, scholae i tem s.-patakiense ejusdem 
scholae i l lustr is Debreczinae collectae . . . Molnár A l . : Közokt. története 
482-485. 1. 



bent az iskolák épületeiben laktak. Érdekes, hogy maga I . Rákóczy 
György fejedelem, — ámbár saját pataki várában elég helyiséggel 
rendelkezett — György és Zsigmond fiai részére a diákok számára 

DEBRECENI D E Á K ÉS SENIOR A X V I I . SZÁZADBAN. 

épített középületben rendezett be külön lakást, hogy így a többi 
diákkal együtt nevelődjenek és barátkozzanak. 

I t t aztán együtt látták a nemesi ós nem-nemesi szülők gyer
mekeit, a szegény fa múlásokat* ós mendikánsokat, ak ik a módosab-



bakát kiszolgálták és ezért a bent étkezők mellett egy kis élelmet 
is kaptak. Főnökjük valamely esküdt diák volt, akit famulorum 
curátornak neveztek. 

A legatiók (ünnepi követségek), a suplicatiók (nyári iskolai 
segélygyűjtés), valamint rectoriák intézménye hasonló vol t az ösz-
szes hazai református főiskoláiban. Szokásban volt a magántanítás 
is. Ennek az intézménynek az volt a haszna, hogy a szegényebb 
tanulók, egy kis anyagi haszon mellett, kénytelenek voltak tan
tárgyaikat még egyszer alaposabban áttanulmányozni; s így a 
tanítói pályára mintegy előkészülhettek. 

Magántanulók leginkább a helybeli lakosok gyermekei voltak. 
Ezeknek szülei pénz helyett rendesen élelmet ós mosást adtak az 
illető magántanítónak, correpetitornak. Ebből aztán egy sajátságos, 
intézmény nőtte k i magát, melynél fogva az így különféle ellátás
ban részesült ifjaknak különböző neveket adtak. így például azo
kat, akiknek magántanításáért a szülők pénzt fizettek, elnevezték 
numistáknak; akikért csak élelmet adtak, azokat elnevezték cibis-
táknak; akikért csak kenyeret adtak, panistáknak; akikért mosást, 
lotoroknak, végre az ingyen tanítókat gratistáknak nevezték. 

Minthogy pedig egy-egy szobában vagy — amint akkor 
nevezték — kamarában 7 cibista, panista stb. lakott, így többféle 
étel jött össze, melyet aztán közösen fogyasztottak el. Természete
sen megtörtént az is, hogy a különböző házakból egyféle ételt 
küldtek, s így napokon át csupa töltött káposztát, túroslepényt 
vagy más i lyen ételt kellett enniök. I lyenkor az ifjúság úgy segí
tett magán, hogy a társaságot kiszolgáló mendicáns sorra járta a 
kamarákat, kérdezvén: kinek van káposztája vagy más étele cse
rébe? Az i lyen két tál étellel biró társaságot elnevezték kettős 
quadrának. A z egy cibistával biró társaságot pedig egyes quadrá-
nak. Az i lyen evő kisebb társaságok felváltva egymást szolgálták 
k i . Végre az olyan szegény tanulókat, ak ik i lyen jótétemény hiá
nyában csak akkor ettek főtt ételt, mikor valamely jószívű asszony 
küldött nekik, expectansoknak neveztek. 1 

I lyen vo l t a szegény protestáns tanulóság legnagyobb részének 
küzdelemteljes élete. A szegénység leleményessé ós kitartóvá tette 
őket. Ezekből váltak k i a protestantizmusnak igazi oszlopai, akik 
dolgozni, tűrni, szenvedni ós áldozni tudtak. A mai kor tanulója 
nem tudja elképzelni azt az időt, amikor a X V I I . század diákja 

1 Voltak még oeconomnsok; famulorum inspectorok vigilek, janitorok, 
apparitorok, eoquusok, lotorok, exploratorok, praebitorok és dispensatorok, kiknek 
teendője jelezve van elnevezésükben. 



gyalog ment k i a külföldre annyi pénzzel, amennyi most egy hónapi 
élelemre sem volna elég. 

Meg kel l még említenünk, hogy a János Zsigmond erdélyi 
fejedelem életében keletkezett unitárius felekezet szintén tar to t t 
fel jeles iskolákat. A fejedelmet követő református arisztokrácia egy 
része elfogadván az unitárius vallást, egynéhány kálvinista iskola 
is unitáriussá lett . Ezek közt kivált a kolozsvári ós a nagyváradi. 
Ezeknek egész szervezete ós tanítási rendje egyezett a reformátu
sokóval. Főiskolájuk, mondhatjuk: »anyaiskolajuk« Kolozsvár maradt, 
mely körül csoportosultak a tordai, torockói, szenterzsébeti és a 
hídvégi partikuláris iskolák. 

Tanáraik szintén resztvettek az akkori irodalmi harcokban s 
» képzettségük éppen oly magas fokon állott, min t a reformátusoké 

ós a szászoké. 
* * * 

A m i végre a protestáns iskolákban használt tankönyveket 
i l l e t i , azoknak igen nagy része német és la t in nyelven vol t írva. 
A külföldi egyetemeken járt magyar ifjak nagy i rodalmi tevé
kenységet fejtettek k i általában s így arról is gondoskodtak, hogy 
úgy népiskoláink, mint felsőbb intézeteink a kor színvonalán 
álló tankönyvekkel legyenek ellátva. Egy ideig "Wittenberg, 
Strassburg ós Goldberg gyakorolt befolyást a magyar tanítókra, 
később azonban mindazon egyetemek, melyeken magyar ifjak 
tanultak. Számuk igen nagy, irányuk sokféle, de szellemük egy ós 
ugyanaz volt . 

Ezúttal csak azokból akarunk néhányat bemutatni, melyek 
magyar nyelven Írattak e korszakban ós melyek világos tanú
bizonyságot tesznek arról, hogy tankönyvíróink megállják a ver
senyt azon kor bármely nagy nemzetének tankönyviróival. 

Legnagyobb számban vanak a szorosabb értelemben vet t 
h i t t an i tankönyvek, katekizmusok. Ezek között legnevezetesebb 
vol t Keresztúri Pálnak »Csecsemő keresztyén* című könyvecskéje, 
»mellyet A z Tekintetes és Nagyságos Urak, az Rákóczy György ós 
Sigmond, Istennek segítségéből, az egész jelenvalóknak nagy örven-
dezésekkel, dicséretesen ós igen boldogul elmondottanak, mikor 
igaz vallásokban való szép épületekről abban az próbában bizony
ságot tennének, mellyet az Erdélyországnak Kegyelmes Fejedelme 
az U r vacsorája előtt kivánt hallani, Kisasszonyhavának 15. nap
ján az 1637. esztendőben, melyre nézve az ő Nagyságok két fia 
másodnap az Fejórvári templomban legelsőben hiteket megpecsé
telték.« 



Erről a könyvecskéről még lejebb, a polemikus irodalom 
ismertetése során még külön is megemlékezünk. I t t még csak 
Szenczi Molnár Alber t kis katekizmusát említjük meg, melyet az 
érdemes szerző a heidelbergi öreg katekizmusból állított össze 
kérdésekben és feleletekben iskolai használatra. Nem hiányoztak jó 
ábécés, számtani, földrajzi ós nyelvtani tankönyvek sem. 

SZENCZI M O L N Á R A L B E R T BABÉBKOSZORÚJA. 

A népiskolákban leginkább el vol t terjedve a »Magyar 
Arithmetika«, mely most újonnan a Frisiusnak magyar arithmeti-
kájából sok új és hasznos példákkal kiadatott 1591-ben. — Onody 
Jánostól Magyar Ar i thmet ika , megjelent Kassán, 1693-ban. — Tolvai 
Menyői Ferenc: A z Arithmetikának, avagy a számlálásnak öt 
speciessének rövid magyar regulákban foglaltatott mestersége. 
Debrecen, 1675. — Oomeniustól: Orbis sensualium Pictus quadri-
lingvis, — A látható Világ nógy nyelven, azaz minden dere-
kasabb ez világon lévő dolgoknak ós az életben való cselekedetek-



nek leábrázolása és deák, német, magyar és tót megnevezése a 
feljülvaló írásoknak és szóknak lajstroma, 1683. 

Szenczi Molnár Alber t a magyar nyelvet ismerő Móricz német 
Őrgróf felszólítására megírta l a t in nyelven a magyar nyelv gram
matikáját »Novae Orammaticae Ungaricae libri duo« cím alatt. 
Hanauban jelent meg 1610-ben, a magyarul tanulni akarók szá
mára. Töretlen úton baladva, nagy nehézségekkel kellett megküz
denie, mert a l a t in nyelvnél elfogadott szabályokat nem használ
hatta a magyar nyelv sajátságainak kitüntetésére. Előszavában igyek
szik bebizonjdtani, hogy a németek nagy hasznát vehetik a magyar 
nyelvnek, ak ik Pannoniába mennek a törökkel hadakozni, vagy 
ügyeiket ot t végezni. Tény, hogy e mű, mely két főrészre, alak
tanra ós mondattanra oszlott, nemcsak i t thon, hanem a külföldi 
tudósok is nagy figyelemben ós dicséretben részesítették mint 
úttörő munkát. 

Egészen más szempont alá esik G-elei Katona Istvánnak 
»Magyar grammaticskaja«, mely ezen kitűnő egyházi fórfiúnak egy 
más művének — a T i t k o k titkának — függeléke gyanánt jelent meg. 
Célját és módszerét már maga a címe is mutatja, mely így hangzik: 
»Avagy az igaz magyar írásban ós szobásban kóvántató néhány szük
séges Observatiók, mellyeket irogatási és elmólkedési között, egyszer-
másszor eszében szedegetett, megjegyzegetett és magyar munkájá
ban, főbbképpen a T i t k o k Titkában követett is, ós egyenként a maga 
írásának ós szóllásának mentségére, s másként pedig a magyarságon 
kapdosó elmés ifjúságnak oktatására kibocsátott Gh K . I . 

Világos ebből, hogy ez nem akart tudományos alapvető munka 
lenni, hanem inkább néhány gyakorlati írásbeli és nyelvbeli hibákra 
akart rámutatni hetvenhat tételben. Kiterjeszkedik a helyes írásra 
ós kiejtésre, sőt új szóképzésre is. 

A nyelvek tanulásának megkönnyebbítése céljából Sz. Molnár 
Alber t írt egy latin-magyar és magyar-latin szótárt »Dictionarium 
Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum« cím alatt. M i n t segéd
eszköz megfizethetetlen könyve volt ez a tanulóságnak. Lehetőleg 
teljes, kis alakú betűrendes szótár volt ez, mely háttérbe szorította 
a Calepinus-fóle nagy terjedelmű ós nehéz kezelésű szótárt. Meg
jelent 1604 Nürnbergben, ajánlva Rudol f császárnak, ak i ezért 
bőkezűen megajándékozta őt. Két kiadást ért, majd Molnár halála 
után Páriz-Pápai egészítette k i . 

Végül kiváló figyelmet érdemel Szőnyi Nagy- Istvánnak 
»Magyar Iskolaja« 1695-ből, melynek teljes címe ez: »Magyar 
Oskola, méllynek mesterségével az okos és szerény tanító kiváltképpen 
az idösbeket írás, olvasásra XII órák alatt megtaníthatja.* 



Ez a kis munka egyetlen a maga nemében; éppen azért mint 
úttörő tankönyv a hangoztatva tanításnál, kiváló figyelemre méltó. 
A szerző maga, vonzó modorban, így magyarázza meg a hangoztató 
olvasástanításnak a módját: 

Edes Atyámfia, k i ezt olvasod, s mindnyájan, k ike t az Isten 
háza szerelmének tüze világosít, melegít, hogy a nálatok levő 
kegyelemnek lángja legyen az írás-olvasásban együgyűknek mele
gítésekre ós világositásokra, ha kiváltképpen az írás-olvasásnak 
kegyelmét nyereségre való talentumul bizta tereád: hogy amint 
te mástul vetted, te is viszont tartozzál másokat is tanításoddal 
azon drága kincsre igazítani. Az t kérdem tőled: Szánod-ó nemze
tünk romlását? E g y i k nagy oka ennek a köznépnek tudatlansága. 
Maga az Isten mondja: Hós. 4. 6. Elvész az én népem, mert tudo
mány nélkül vagyon. Nosza annakokáért szorgalmatossággal legyünk 
raj ta: udvarokban, városokban, falukban légyenek mindenütt magyar 
iskolák. Mellyeknek felállításában commendálok i lyen tanácsot. 

Elsőben is a prédikátorok arra készült szép tanításokkal egy
nehány ízben is édesítsék a népet az írás-olvasásra ós annak tanu
lására ; aztán a nép maga kívánja ós keresi a tanításnak alkalma
tosságát. Ennek m i szép exprimentumát látjuk a kolozsvári refor-
mata ecclesiában. Sokan vannak, nemcsak az ifjúság, hanem még 
az idősek közül is, k i k nagy kívánsággal ós örömmel tanultak; 
sőt némely cigányok is vannak, k i k a tanulásnak ódesedvén, szépen 
olvasnak, némelyek írnak is. A tanítónak magának kel l először a taní
tásnak jó módját, könnyű ós rövid útját szépen felvenni. Nagy mes
terség jól tanítani; könnyebb sokkal tanulni , min t jól tanítani: a 
munkát könynyebbíti, útját rövidíti s elméjét a tanulónak csodálatos
képpen segíti a tanító okossága. E m i alsószerű informationk is leg
inkább a tanítókat igazítja a tanításnak könnyű ós egyenes útára. 

Ez a tanítás, táblán való mutogatás nélkül nem lehet. Egy 
jó öreg fekete táblát ke l l készíttetni s fejér krétával mindent azon 
ke l l mutogatni. Min tha elméjébe írnád, mikor a betűt maga ábrá
zatja szerint szeme elekbe írod és mutogatod, a vocalisok miképen 
társalkodnak a consonansokkál? miképen csinálnak szót? és társa
ságok megváltozván, a szókat is mint változtatják. 

Mindenik tanulónak kezében légyen e könyvecske ós mihelyt 
a táblán csak egy betűt megmutatok is, hogy megismerje formá
járól és nevéről, mindjárt azon egy betűt praxisra k e l l v inni . For
dítson e könyvben leírt Miatyánkra, Hiszek egy istenre: akár más 
szép könyvben vagy bibliában az írás lineái szerint, valamennyi 
olyan d-t talál, mind renddel mutogassa k i a többi közül (mint 
alább megmondom). Igen nagy segítség lószen az. 



A betűket táblára írván, mutogasd meg, min t külömbözzenek 
formájukkal; de még elsőben sem kel l őket nevezni, nem is kell 
egyelsőben a tanulót sokkal terhelni. 

A »Magyar Oskola« legfontosabb részét alkotja a I l - i k órára 
vonatkozó szakasz, melyben Szőnyi Nagy István így okoskodik: Nem 
kel l a tanulót ama haszontalan és elméjét összevesztő syllabicálássál 
fárasztani. Példának okáért: mikor így vagyon írva: L u k . 23. 43. 

Pa-ra-di-tsom-ban. Miért kell így syllabicáltatni: Pe a, Pa: 
er a, ra = Para: de i d i = Paradi: tse o, em: tsom = Paradi
csom: be a en=ban , Paraditsomban. 

Oh, nagy hijábavalóság s kerengő útvesztés! 
Elsőben: Mer t öt vocalisoMal consonálő öt syllabákkal meg

érnéd kimondani. Miért kell az öt syllabákból álló szót harminc
egy syllabákkal tekergetni ? Hogyha pedig a vocalisolcat s a conso-
nansoJcat külön számlálod, tizenkét betűkkel kimondhatod, miért kell 
hatvankét betűkkel vontatnod s a tanulót fárasztanod? Ötven betűk
kel mondatsz többet véle, mint amennyi az írásban találtatik. Nem 
csuda, hogy a tanuló nehezen tanul és sokáig érkezik az olvasásra. 

Másodszor: Nem igaz, hogy ebben a szóban: »Paraditsomban« 
pe er tse em be en volna. 

Arra kel l a tanulót szoktatni, hogy a consonansokat meglát
ván, melyik vocálissal társalkodnak, syllabicálás nélkül egyszersmind 
mondja k i a mellette levő maga vocalisával, úgy, amint írva találja. 

Hogy azért a tanuló, a könyvek olvasásában, készen mondhassa 
egymásután a vocalisokkal bokrosán járó consonansokat, ós így jó 
olvasó lehessen: jó lészen elsőben a consonansokat mindenik vocálissal 
a táblán, együtt eleibe, másutt utána téve, megmustrálni. Ekkópen 
megszokván a vocalisokkal öszvefogott consonansokat kimondani, adj 
bibliát a kezébe s örömmel csodálkozik rajta, hogy készen olvassa. 

A m i a consonansoknak vocalisokkal való szövetségét nézi: 
néha egy vocálissal csak egy consonans társalkodik. H o l eleibe 
vészi: ab; hol utána bocsátja: ba. Hogyha pedig az egy consonanst 
két vocalisok veszik közbe, akkor a consonans utána való vocalishoz 
hajol ós nem az elsőhöz tartozik stb. 

íme, egy példánya annak, miként gondolkodott egy magyar 
tanító a X V I I . században az olvasástanítás mesterségéről. 

* # * 

Az iskolai kézikönyv irodalma mellett életre kelt a nevelés
tudomány magyar irodalma is. Ezen a téren kiválik Apáczai Cseri 
János híres Encyclopediája, melynek X . része a nevelés feladatával 
foglalkozik. 



A »Magyar Encyclopaedia« ezen kor legnevezetesebb magyar 
i rodalmi terméke.1 A neves szerző oly időben ismerteti meg honfi
társait az akkori bölcsészet legfőbb íróival, mikor erről sem Olasz
ország, sem Anglia tudósai sem írtak. 0 magyarul szólaltatta meg 
Ramust, Amesiust, Regiust ós Copernikust, Schnelliust és Scribo-
niust, azon korszak leghíresebb gondolkodóit és az ezek eszméinek 
megfelelő magyar nyelvet ós terminológiát bámulatos merészséggel, 
ügyességgel és eredménnyel teremtette meg. Munkája, mely tizen
egy részből áll, kiterjed az akkor i tudomány összes ágaira. Az első 
rész szól a tudománynak kezdetéről. A következő két részben a 
logikát ós a dialektikát tárgyalja, majd ismét két részben a mate
matikával ós geometriával foglalkozik, míg a hatodik az égi dolgok
ról, astronomiáról értekezik. A hetedik a földi dolgokról, vagyis a 
földről, vízről, levegőről ós tűzről szól érdekesen és tanulságosan. 
A h o l csak lehet, beleszövi hazáját ós ennek nevezetességeit is. Áttér 
a színek ós hangok magyarázatára, a meteorolgóiára ós a fizioló
giára. A nyolcadik részben a csinálmány okról értekezik; a hátralevő 
három részben pedig áttér a legérdekesebb tudományágakra, a 
történelemre, az etikára és a teológiára. 

I t t adja elő nevelési elveit és protestáns felfogása szerint a 
vallás igazságait is. Minden sorából kitűnik a jeles tanár, az euró
pai színvonalon álló tudós tájékozottsága ós gyakorlat i jártassága. 
Kiterjeszkedik az iskolaszervezésre és a tanítás és nevelés minden 
részleteire. Kétféle iskolát különböztet meg: »az anyai scholát és a 
deák scholat«. Az »anyai scholák«-ról szólva, hangsúlyozza azoknak 
nagy fontosságát. Ezeknek felállítása és fenntartása — úgymond — 
oly szükséges, hogy ha valamely országban, tartományban és 
városban nincsenek: ez csalhatatlan jele, hogy az az ország, tarto
mány ós város a temérdeki tudatlanságnak tengerébe borul bó, s 
Isten országától is messze vagyon. Minek okáért szintén olyan 
szükséges a keresztyén s hazáját igazán szerető fejedelmeknek 
affélét állítaniok, mint másféle (deák) scholákat, holott azoknak is 
az a fundamentumok.« 

Apáczai e könyvében részletes tervet közöl egy jó la t in isko
láról, melyben legalább hót tanítószemély kívántatik s melynek 
hót klasszisa legyen. Az első osztályban a la t in nyelvet tanítanák; 

1 Teljes címe: Magyar Encyclopaedia. Azaz, minden igaz és hasznos 
böltseségnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása. 
Apátzai Tseri János által. Seneca 64. Epist. Etsi omnia a veteribus inventa 
essent: hoc tarnen Semper nóvum erit, usus et inventorum ab aliis scientia 
et dispositio. Ultrajecti. Ex officina Joannis Waesberge 1653.« Nevét kétféle
képpen írta: néha Tserinek, máskor Cserinek. 
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a többiben a bat művészetet — arst — ; mindenik klasszisban mást
mást, t . i . : grammatikát, retorikát, logikát, matematikát, fizikát és 
teológiát. »Bizony, ba csak így lenne is, hamar világot látnánk 
és lerázhatnék nyakunkból ama kimondhatatlan gyalázatot, mely 

miá más nemzetségeknek 
tsudáivá és csúfjaivá let
tünk volt . Megkissebbíthet-
nők pedig a tanulni idegen 
országokra járásunk miá 
esett rettenetes nagy sum
mát, úgymint kis szegény 
hazánkból három esztendők 
alatt kitakarítunk 18.000 
tallért, azonba penig ugyan
csak ot t fentereg a magyar
ság, amely sárban nagy köl
tése előtt volt.« Érdemes 
az ő nevelési és tanítási 
elveiről is néhány szót mon
dani. Az ő észjárása egészen 
tiszta ós eredeti; mind ig a 
tanítványok ós a tanítók 
lebegnek szemei előtt, de 
gyakran szól az iskolafenn
tartókról is. 

A tanítóban — úgy
mond — bogy tisztiben 
hasznosan járhasson el, meg
kívántatik, hogy tanításá
hoz illendő életet éljen és 
tanítványainak jó és dicsé
retes példát adjon; hogy 
elég tudós legyen; hogy jó 
lelkiösmerettel az ismere
teket tanítványaival kö

zölje; hogy tanítványait min t atyjok, úgy szeresse; hogy őket 
világosan, röviden ós teljessógesen tanítsa; hogy őket Isten előtt 
való könyörgósóben megemlítse; hogy ne legyen ajándékon kap
dosó; tanítványainak erköltsüket és nyelvüket igyekezze leginkább 
újítani; egyedül csak arra igyekezzék minden dolgában, hogy 
tanítványaival ő magát szerettesse; magát a Tcülömbféle elmékhez 
alkalmaztassa; gyengédekhez illendő fenyítékben tartsa a gyer-

Ü L T R A J E C X I . 

Ex Officina J O A K N I S ä W A J S S * 
BfcFsGE, cla l a C Lili. 

A P Á C Z A I M A G Y A R ENCYCLOPAEDIÁJÁNAK 
CÍMLAPJA. 



mekeket és — ha lehet — édesgesse inkább, mint fenyegesse 
és verje. 

Lám, Apáczai Cseri János már harmadfélszáz esztendő előtt 
nevelési elv és tanítási eszköz gyanánt a szeretetet emeli k i . Teszi 
ezt oly időben, mikor egész Európában a botot ós vesszőt nélkülöz
hetetlennek találták a gyermekek figyelmének ébrentartásánál. 

0 a tanítóban többre becsülte a buzgóságot, a hivatásórzetet 
ós lelkességet, mint a tudományt. A tanításra születni kel l . Nem 
mindig azok a jó tanítók ós tanárok, ak ik a legtudósabbak. Sokan 
vannak — úgymond — akik a tanítással foglalkozván, megöreged
nek, de azért nem alkalmatosak arra, hogy egyebeket szóval vagy 
írással tanítanák. 

Ilyenekre gondol, mikor utasításul ezeket írja: »Ha tanítasz, 
ne kövesd azoknak szokásukat, akik úgy szóllanak, mintha lassú 
tekenősbókák másznának k i a szájukból ós egy óra alatt csak tíz 
szót is a l ig mondanak; akiknek céljuk nem egyéb, m i n t hogy a 
tudatlanoktól tudósoknak tartassanak. Remélhetik-e az ilyenek, 
hogy tanítványaikat valaha a tudománynak magas bérceire fel-
vezetendik ? Nem álmos szemmel, hanem buzgóságosan kel l látni 
akármi dologhoz is, kiváltképpen pedig a tanításhoz.« 

» A tanítás módjában pedig i lyen módokat tartson a tanító: 
egy időben csak egy dolgot tanítson, és azt is peniglen gyakran 
úgy, hogy addig békét ne adjon neki, míg a tanítványok jól meg 
nem fogták. Csak azokat tanítsa, melyek szükségesek, nehogy a 
nemszükségeseket tanítván, a szükségeseket tanítványai ne tudják. 
Okossággal éljen tanítványaihoz, elméjükből minden unodalmat 
kivévén; ami t egyszer tanított, elkórdje tőlük; őket gyakran egy
más között a hallott dolgokról disputáitassa. Az erkölcsteleneket 
megfeddje, de módjával való fenyítékkel és a vétekre való alkalma
tosságot elhárítsa. Adjon a tanítványainak pihenésre időt; úgy 
mindazonáltal, hogy miatta el ne vetemedjenek, megintse ennek 
felette őket arról is, miket kel l még életükben tanulniok.« 

A tanulók valláserkölcsi érzelmeinek felköltésére ós megerő
sítésére azt kívánja, hogy a növendékek, mihelyt az anyanyelvi 
iskolában magyarul jól olvasni megtanultak, naponként olvassanak 
a szentírásból, az ó-testámentumból egy szép históriát; azt írják is 
le, hogy az írást is gyakorolván, az Isten igéjéből is valamit tanul
janak! A z t kívánja továbbá, hogy a katekizmust könyvnélkül 
tanulják meg; végül, ha valamikor katekizmusi tanítás vagy pré
dikáció esik, szorgalmatossággal rá menjenek és elrendeli még, 
hogy ha az ájtatosságról a növendékek megjönnek, a mester őket 
jól kikérdezze: k i mi t tanul t? 



Apáczait olvasva, látjuk, hogy nem az elmélet embere ír, 
hanem saját tapasztalataiból merítő' bölcs, ak i a tanulóifjúságnak 
valóságos édes atyja. Nagy gondja van arra is, hogy az ifjúság 
csak jó könyveket olvasson, ne sokfélét, hanem jót és tartalmasat. 
Haszontalan könyvekkel nem kel l az időt pocsékolni. 

Az idegen nyelvek tanulásáról igen sok hasznos elvet mond 
k i a »De studio sapientiae« című beszédében. K i k e l a lelket ölő 
szabály magolás ellen, ós elveti azt az eljárást, mely szerint a cse
kély szókinccsel biró tanulót többnyire értelmetlen és unalmas 
mondatkészítósre tanították. E helyett azt ajánlja, hogy vétessék 
elő valamely új-testámentumbeli görögül csinosabban szőtt darab, 
melyben vagy történet, vagy h i t foglal ta t ik; a tanuló abból hat 
vagy hét verset kiírjon; ezeket a tanár hangosan és értelmesen 
olvassa el ós fordítsa le magyarra, aztán egy vagy két óra 
múlva ugyanazt velük fordíttassa le. Aztán a görög szöveget 
szemeik elől elrejtve, a magyart visszafordíttassa velük görögre. 
De — úgymond — ezekben az lenne a főgond, hogy a tanulók 
a nyelvekkel együtt a nyelvekben foglaltatott tudományokat is 
tanulják. 

Az idegen nyelveknek eredménytelen tanításával foglalkozó 
tanítók még ma sem értik a grammatikai szabályok lelketlen 
magoltatásának hasztalan voltát. Apáczai ezeknek is elmondhatná 
ma: »hány van köztetek, ak i sok idő alatt egyedül csak a gram
matikában tanulandókat sajátította el ? Pedig amíg az ifjúság nagy 
munkával elméjébe vési a grammatika minden kitételeit, melyeket 
Cicero maga sem tudott volna tökéletesen és amelyeknek egy 
egész életen át al ig veszi hasznát, ós amíg a tanító minden gram
matikai különlegességeknek okát akarja adni, amikről maga Varró 
is hallgatott volna: vájjon addig a már említett autorokat nem 
lehetett volna-e mind magyarrá áttenni ? Bizonyára ezen autorok 
fordítása százszor nagyobb haszonnal járna, mint ezen szőrszál-
hasogatásokkal való foglalkozás . . . « 

Ezekből is láthatjuk, hogy Apáczai Cseri János korát meg
előző belátással nézte a magyar nevelés-tanítás' ügyét; és hogy ő 
az általános hazai műveltség és tudományosság terén épp oly önálló 
gondolkodó volt , min t Szőnyi Nagy István az olvasástanítás terén. 
És ha végigtekintünk a X V I I . századbeli protestáns tanügy ós köz
művelődós fejlődésén, jóleső örömmel győződhetünk meg affelől, 
hogy az a kor színvonalán állott. Az a sok szenvedés, melyet 
őseink az akkor i po l i t ika i pártharcok és vallási villongások miat t 
kénytelenek voltak eltűrni, nem lohasztotta, sőt inkább fokozta a 
hitbuzgóságot és az áldozatkészséget. 



A neveléstanítással foglalkozó férfiaknak egész lelkes serege 
küzdött a hazai közművelődésért, a keresztény lélek megújhodásá
ért, a h i t és haza szabadságának ügyeért. Az akkor működött 
tanárok egészben véve világlátott és sokat tapasztalt férfiak, a 
hazai tudományért ós a protestantizmus eszméiért lángoló s való
ban bámulatos kötelessógórzettel tündöklő emberek voltak. A kül
földi egyetemeket szívesen látogatták, anélkül azonban, hogy nem
zeti érzelmüket elveszítették volna. Sőt éppen az akkori nehéz 
viszonyok között, mikor a protestáns lelkészek és tanárok nem 
találták meg honjukat a hazában, tünt k i , hogy a külföldi tanulás 
nemcsak hogy nem csökkentette, sőt inkább erősítette a szeren
csétlen haza iránti szeretetüket. Igaz, hogy a tudomány és állam-
élet nyelve akkor még általában a la t in volt, de ez így vol t másutt 
is egész Európában. Ez a tény magyarázza meg azt a visszásságot, 
hogy még Erdélyben is, a magyar nemzeti fejedelmek országában, 
ahol a törvényhozás és közigazgatás, sőt — eltekintve a szászoktól — 
a nemesség társalgási nyelve is magyar volt , idegen la t in nyelvű iskolák 
virágoztak! Az idegenből behozott híres tudós tanárok korszaka arány
lag rövid v o l t ; de azok között is akadt egy — a cseh Comenius — aki 
egyik beszédében arra intette a magyar protestánsokat, hogy nyel
vüket gondosabban ápolják ós óvakodjanak a külföldi tanároktól. 

Különös, hogy a magyar tanárok közül éppen azok sürgették 
leglelkesebben a magyar tannyelv behozatalát, ak ik — mint Apá
czai Cseri János és Sz. Molnár — legtöbb időt a külföldön töltötték. 
Bármint Ítéljük is meg elődeinket, ak ik a magyar nemzet gyász
tizedét és századát végigszenvedték, azt a dicsőseget senki sem 
fogja tőlük elvi tatni , hogy — jóllehet többnyire idegen nyelven 
tanítottak, — honszeretetüket, nemzeti érzületüket, egyházias vallásos 
szellemüket és egy jobb jövő iránti reményeiket még a legsúlyosabb 
pol i t ikai ós társadalmi viszonyok között sem vesztették el. Aránylag 
igen csekély anyagi ju ta lom mellett bámulatos kitartással és le lk i 
ismeretes buzgalommal dolgoztak üldözött vallásukért és hazájukért. 

Vallási irodalom. 
Biblia^forditások magyarázatok, postillák. 

Énekes- és imadsagos^köny vek . 
Természetesnek találjuk, hogy a X V I I - i k században, hosszú 

küzdelem után, a protestánsok igyekeztek hitüknek alapelveit alapos 
irodalmi művekben megállapítani, a l e l k i épülésnek eszközeit össze
gyűjteni és az utódokra átszállítani. 



Protestáns szempontból^ a keresztyónségnek egyedüli tudomá
nyos alapjai a bibliában lóvén letéve, ennek tanulmányozása vol t a 
legnagyobb érdem. Tudjuk, hogy akkoriban nemcsak a lelkészek, 

SZENCZI MOLNÁR ALBERT. 

Cserna Károly eredeti rajza az »Instifrutio« fordításának címlapján közölt 
egykorú metszet után. 

hanem a világiak is gyakran olvasták a szent bibliát. Bethlen 
Gáborról feljegyeztetett, hogy 20-szor olvasta el a szent könyvet. 
Rákóczy György még a csatákba is magával v i t t e azt. 



Károlyi Gáspár b ibl ia fordítása ekkor is leginkább vo l t elter
jedve a protestánsoknál; de részint nagy alakja, részint nagy ára 
mia t t nem terjedhetett kellőleg a családoknál. Ezért Szenczi Mol
nár Albert egy kényelmesebben hordható, kisebb alakú és olcsóbb 
kiadású bibliát akart közrebocsátani. De mivel ő, nyugtalan termé
szeténél fogva, többnyire külföldön tartózkodott, sok időbe és fárad
ságba került, míg a hozzávaló fordításokat összegyűjtötte a hazá
ban. Mégis 1608-ban már közkézen forgott az ő bibliája, mely a 
vizsolyi bibliát sok tekintetben megjavította és nyelvezetét száza
dokra elfogadhatóvá tette. 

M i k o r a Szenczi-Molnár-féle bibl ia példányai fogyni kezdtek, 
akkor a sokat szenvedett Komáromi Csipkés György által fordított 
bibl ia jött használatba. Ez kétségen kívül derék munka volt , mely 
a fordítónak tiszteletreméltó nevet szerzett; de a Károlyi-féle for
dítást nem volt képes háttérbe szorítani. E g y i k derék kortársa, 
Misztótfalusi K i s Miklós azzal lepte meg az akkor i i rodalmi vilá
got, hogy saját költségén, maga által metszett betűkkel nyomatta 
k i a bibliát és külön a zsoltárokat. Az »aranyos biblia« sokáig 
vo l t kedvenc olvasmánya a protestáns híveknek. Ezzel csak az 
a díszkiadásu biblia versenyezhetett, mely Lőcsén 1630-ban Breuer 
János költségén jelent meg, és mely nemcsak a templomok 
oltárainak, hanem a felvidéki protestáns családok asztalainak is 
dísze volt . 

Természetes fejlődésnek ke l l tekintenünk azt, hogy lelkészeink 
és iróink nem elégedtek meg csupán a bibl ia fordításával ós 
olvasásával, hanem belemélyedtek annak magyarázatába is. Az egy
házi beszédek fő eszközei lévén az ige hirdetésének, kiválóan gon
dos kidolgozásban részesültek. E tekintetben is szemük előtt állott 
a külföldi jeles szónokok példája. Es e téren ismét csak Szenczi 
Molnár Alber t vol t az, aki igen nagy szolgálatot tet t a hazai pro
testáns irodalomnak az által, hogy lefordította Scultetus Ábrahám 
heidelbergi udvari prédikátornak és jó barátjának közkedveltsógű 
egyházi beszédeit, melyek az egész évi vasárnapokra és a főbb ünne
pekre szóló textusok alapján vol tak kidolgozva. 

Ezeknek főórdeme az, hogy szép szónoki nyelven fejtegetik a 
ref. egyház hi t tani elveit ós ügyesen cáfolják az ellenkező tanokat. 
Ezen beszédek gyűjteménye »Postilla Scidtetica« cím alatt Oppen-
heimban 1617-ben adta k i , és hálából nagyszombati pártfogóinak 
ajánlotta. 

Három évvel későbben, 1620-ban, ugyanott adta k i a zürichi 
reformátusok Imádságos könyvét is, mely szép prózai nyelvezete 
által tűnt k i . 



A biblia-magyarázók között tekintélyes belyet foglalt el 
Gelei Katona i s ; akinek Praeconium Evangélicum című, 1638. és 
1640-ben Gyulafehórvárott megjelent prédikációi két kötetben sokáig 
kedves olvasmányai voltak a prot. közönségnek. Ezekben a kiváló 
püspök, l a t i n nyelven, az egész évi vasárnapi ós ünnepnapi evangé
l iumokat fejtegeti és magyarázza. A főbb igazságokat erősen kiemel i , 
ós cáfolja az ellenfelfogásokat. Ezért ezen művét némelyek a pole
mikus irodalomhoz sorolják, mert i t t - o t t k ike l az unitáriusok, a 
zsidózók, az anabaptisták ós a katholikusok ellen is. De valódi 
becse inkább építő és oktató irányzatában ny i la tkoz ik ; ezért i t t 
említjük meg min t a hatalmas szerző irodalmi munkásságának éke
sen szóló tanúbizonyságát. 

E korbeli vallásos irodalmunknak azonban legszebb díszét 
képezte Kálvin János híres reformátori művének, az ev. ref. egyház 
alapvető tanait magában foglaló Institutio Christianae religionis-n&k 
magyar nyelvre való lefordítása. Erre is csak olyan hatalmas szel
lem vállalkozhatott, aminő Sz. Molnár Alber t vol t , aki nem sajnált 
sem időt, sem fáradságot, ha arról vol t szó, hogy a hazai ev. ref. 
egyháznak szolgálatot tegyen. Ehhez a munkához, Bethlen Gábor 
felhívására, még a harminc éves háború első éveiben fogott, de a 
háborús idők viszontagságai miat t csak 1624-ben adhatta k i : »Az 
keresztyéni réligióra és igaz hitre való tanítás* ; címmel, melyet deákul 
Calvinus János, ós osztán francia, angliai, belgiai, olasz, német, 
cseh és egyéb nyelvekre fordítottanak, — mostan pedig az magyar 
nemzetnek isteni igazságban való épületire magyar nyelvre fordí
to t t Molnár Albert , hasznos és bővsóges registromokkal egyetem
ben nyomattat tak Hanoviában. M . D O X X I V . címmel. — Hálából 
Bethlen Gábornak ajánlotta, aki ezzel is előmozdította a magyar 
protestáns egyház ügyét. Mert ebben a könyvben vol t tisztán lerakva 
a Kálvin értelme szerinti protestantizmusnak tudományos alapja. 
A fordításnak vannak bizonyos nehézkességei ós a szükséges mű
szók hiányából eredő körülírásai; de századokon át ez vo l t az 
egyetlen magyar fordítása Kálvin nagy müvének. A magyar pro
testáns i roda lmi társaságnak nagy dicsőségére szolgál, hogy azt a 
mai kor színvonalán álló fordításban tette az ev. ref. egyház köz
kincsóvó. 

Méltó társa vol t a magyarra fordított Kálvin-féle munkának 
»A legfőbb jóról* cím alatt 1630-ban megjelent munkája Molnár
nak, mely 1701-ben új kiadást ért. Ez t ő Ziegler György r iga i 
tudós tanárnak »De incertitudine rerum humanarum discursus theo-
logicus, ethicus et historicus« című l a t i n művének német fordítá
sából tette át magyarra. A német kiadás, különösen a benne fel-





hozott tömérdek történelmi példa és adoma mia t t igen kapós vol t . 
Molnár meg volt róla győződve, hogy a magyar protestáns közön
ség is örömmel és haszonnal fogja olvasni. 

Sejtelme alapos vol t , mert az első kiadás példányai csak
hamar elfogytak ós új kiadást kellett belőle rendeznie. A z első kiadás 
Darholtz Ferencnek vo l t ajánlva, ak i sok jót te t t vele. Barátságá
nak ós ragaszkodásának fényes tanúbizonyságául szolgál az is, hogy 
Molnárnak adósságait kifizette és leányát kiházasította. I roda lmi 
hagyatékának becses részét képezi az az »A.lbum«, mely apróbb 
i ra ta i t foglalván magában, a magyar tud. Akadémia levéltárában 
őriztetik. 

A bibliamagyarázat ós prédikációk mellett a protestáns isteni
tiszteletnek egyik leglényegesebb részét az éneklés képezte. A val
lásos érzelmek, az Isten iránti bizalom és szeretet, az alázatos áhí
tat ós odaadás, a rendületlen h i t és remény ápolására semmi sem 
bír oly felemelő erővel, min t az ihletet t költők szent énekei. 

A vallásos l i r a ezen háborús, veszedelmes időkben magas 
fokra emelkedett hazánkban. Nemcsak egyházi férfiak, hanem világi 
emberek is olyan ihletet t istenes költeményeket írtak, melyek bár
mely énekes könyvben helyet foglalhattak volna. I lyenek voltak 
például Balassi Bálint ós Bimay János »Istenes Enekei«, melyek
ben az istenfélelem és megtérő bűnbocsánat magasztos érzelmei 
nyernek szép kifejezést. Könnyen érthető tehát azon eljárás, hogy 
az e korbeli magyar énekgyűjtők a világi költőknek énekeiből 
nem egyet vettek fel énekeik közé, és pedig a protestánsok úgy, 
min t a katholikusok. A háborús idő emelte a vallásos buzgóságot 
különösen azoknál, akik vallásuk szabad gyakorlatának védelmé
ben a haza szabadságáért is harcoltak. 

Már a X V I - i k században több protestáns ónekgyűjtő össze
foglalta az egyházias ós hazafias énekeket. Es e tekintetben nem 
vol t különbség a protestáns felekezetek felfogásában. Gálszécsi Ist
vántól kezdve Székely István, Huszár Gál, He l ta i Gáspár, Szegedi 
Gergely, Melius Péter, Bornemisza Péter és Gönczi György énekes 
könyveiben együtt találjuk a szép dicséreteket, vigasztaló zsoltá
rokat ós az országról szóló énekeket és himnuszokat, melyek sokáig 
együtt is maradtak; amíg tudn i i l l i k a templombeli éneklés rende
zését és az énekes könyvek szerkesztését a hivatalos egyház nem 
vette kezébe. 

Ez pedig már a X V I I - i k században történt. A z előbbeni szá
zadban megjelent protestáns szellemű énekes könyveket még nem 



tekintették hivatalos egyházi szertartásos könyveknek. Úgy látszik, 
hogy a két evang. felekezet különszakadásáig a magyar gyüleke
zetek közösen használták énekes könyveiket. Csak a túlhajtott dog-
matizálás szenvedélye és az istentiszteleti nyelvnek különböző
sége hozta létre az énekes könyvek különbözőségét. 

A z ágostai hitvallású evangélikusoknál a magyar nyelvű éne
kes könyvek mellett, különösen a Felvidéken használtak tót- ós 
német-nyelvű énekes könyveket. Ez utóbbiak természetesen Német
országból, a reformáció hazájából kerültek be; míg a tót-nyelvű 
evangélikusok részint németből ós magyarból fordított, részint saját 
lelkészeik ós énekmestereik által készített eredeti énekeket használtak. 

A szepességi német gyülekezetek — kevés kivétellel — a 
»Breslauer Gesangbuch«-ot használták, de akadtak olyan lelkészek 
is, ak ik külön hazai német énekeket szerkesztettek. Ezek között 
első helyen ke l l említenünk Laam vagy Ambrosius Sebestyén kés
márki ev. lelkészt, aki t szabad gondolkozásáért lelkésztársai krypto-
kálvinistának neveztek s ezért Lőcsén el is ítélték. Csakis Tököly 
Sebestyénnek köszönhette, hogy börtönbe nem vetették 1596-ban. 

Énekes-könyve nemcsak kótákkal ellátott énekeket, hanem 
imádságokat is foglalt magában. Csak szerzőjének halála után jelent 
meg nyomtatásban 1601-ben Liegnitzben Schneider Miklósnál. Elől 
vannak az imák, azután következnek: »Acht und Zwentzig Geist
liche Lieder aus heyliger göttlicher Schrift genommen.« Ezek
nek legnagyobb része a Zsoltárokból van merítve; de vannak ker. 
ünnepi alkalmakra külön szerzett énekek is közöttük. Végül áldás 
ós fohászok különböző alkalmakra. 

Későbben Klept M. Dániel szepes-olaszí lelkész, min t szám
űzött, adta k i Luther hittanát saját imakönyvóvel, egy kalendá
r iummal és a Passiókkal együtt 1692-ben.1 E g y évvel későbben 
pedig Pilarih Istvántól jelent meg a »Lelki égi lajtorja és imák« 
címe alatt szintén német énekes és imakönyv; 2 majd ugyanazon 
évben »Lelki zene-, vagyis énekes könyv« . 3 Végre Herr ich János
tól: Ango l ónekiskola. 

" Bekenntniss des Glaubens Dr. M a r t i n Luthers erstlich ausgegangen 
1529. und nach dieser Zeit zum Oster auf neue wider aufgelegt i n dieser 
achtblätterigen Form, nebst meinem Betbüchlein, mit dem Kalender a Passiónál 
zum erstenmal des Iahr vor seines Lebens Ende . . . ohne einigen Zusatz 
herausgegeben von einem freyen und treuen Glaubensbekenner der reinen 
evang. Lehre und lauteren ewigen Wahrhei t . M i t einer einfältigen Vorrede 
und kurzen Zueignungsschrift 1692. 4. 

a Geistliche Himmelsleiter u . allerhand Gebete. 1693. 
3 Geistliche Seelenmusik, oder Gesangbuch; 1693. 



Különösen nagy hatást gyakoroltak a nép lelkére azok az 
énekek, melyeket a hazájukból kiűzött, sokat szenvedett lelkészeik 
és püspökeik írtak. Ezekből vontak le tanulságot és vigaszt; ezek
ből értették meg, hogy m i volt a Gecemane kertje, m i vo l t a via 
dolorosa, a keresztet vivő fájdalom ós a Golgota! 

Ekkor a nemzetiségi viszály ismeretlen vol t az ev. egyház 
különböző nyelvű népei között. Közös sorsuk, közös szenvedéseik 
és közös törekvésük volt. A cseh ós német reformátorok műveit 
szívesen olvasták és megbecsülték. A felvidéki tót evang. népet a 
husziták utódainak tartották. Ennek nyomát énekes könyveikben 
is lehet találni; de azért a németből fordított énekek mellett igen 
sok eredeti tót egyházi éneket is közöltek az úgynevezett coneio-
nálokban. 

• E téren első úttörő Silván János volt , ak i a hót bűnbánó ós 
más zsoltárokból állított össze egy cseh énekes könyvet 1571-ben, 
mely hét óv múlva második kiadást ért el. Követték őt: kortársa, 
Bánovszky György zsolnai tanító és Czengler András rózsahegyi 
lelkész. Ez utóbbinak csak egy éneke maradt fenn magyarra for
dítva. Ennél becsesebbek voltak Lányi Illés első ev. püspök énekei, 
ak i híres énekes és zenész hírében állott, és akitől a nép által 
különösen kedvelt t iz ének maradt fenn. Ezek között egy Thurzó 
György nádor halála alkalmából íratott az özvegyen maradt Czobor 
Erzsébet vigasztalására. Ennek nővére Czobor Anna, Thurzó Sza
niszló neje, ak i ennek halála után Tarnovszky Szaniszló nejóvó 
lett, vallásos lelkének ösztönéből maga is szerzett négy tót szent 
éneket. Ezek magyar fordításban is fenmaradtak , x fényes tanú
bizonyságot tevén a^kiváló főúri hölgy isten végzésében megnyugvó, 
bánatos, vallásos kedólyhangulatárói, urának ós népének szereteté
ről. Neve az ónekversek kezdőbetűiben van feltűntetve. 

Mindezeknél ismertebb és kedveltebb énekes könyve vol t a 
felvidéki tót evangélikus népnek a Tranoscius által 1636-ban össze
gyűjtött és Cithara Sanctorum név alatt ismert énekes könyv, mely 
némi bővítésekkel és javításokkal mai napig is használtatik a n y i l 
vános tót istenitiszteletek alkalmával. 

Szerzője Tranowsky György, liptósztmiklósi ev. lelkész, aki 
Teschenben született ós sok üldöztetést szenvedett. Már a címlapon 
je lz i , hogy az énekgyűjtemónyben sokféle fordítás van. Az előszó
ban elmondja, hogy az ev. keresztyének miért szeretnek sokszor ós 
örömmel énekelni az Úristen tiszteletére ós dicsőségére? Először 
azért, mert az Úristen csodálatos módon a maga képére és dicsőí-

1 L . B. Radvánszky Béla: írod. tört. közlemények 1901. 



tósére teremtette az embert. Ipsa hominis formatio mirabilis. — 
Másodsor azért, mert az Úristen végleg azt akarja, hogy i lyen 
módon tiszteljék. Voluntas Dei invariabil is . Harmadszor az Isten 
egyházának és összes híveinek a világ kezdetétől fogva tanúsított 
dicséretes ós követendő gyakorlata. Praxis ecclesiae i n eque sancto-
rum omnium laudibilis. Végre negyedszer az egyházi énekeknek 
kimondhatatlan hasznos volta. Ut i l i t a s contionum sacrarum inaesti-
mabilis. Azután utasítást ad a kántoroknak arra nézve, hogyan 
használják a hangjegyeket stb. 

Tranowsky gyűjteménye 400 énekből áll, több részre osztva, 
külön címek alatt. 

Ezek közöttj van néhány^ ének] a hussziták korából átvéve; 
vannak latinból ós németből, magyarból ós lengyelből átvett for
dítások ós végre legnagyobb részben tót szerzők által írt istenes 
énekek. 

Maga Tranowsky 150 éneket írt és fordított, m i által elévül-
hetlen érdemeket szerzett magának. A z ő énekes könyvéből tudjuk 
meg, hogy a felvidéki*tót evangélikusok a magyaroktól sok tekin
tetben eltérő módon tartották isteni tiszteleteiket. 

Ugyanis náluk az oltári l i tu rg ia után mindjárt következett a 
prédikáció. Ezután egy ének, erre az úrvacsorának kiszolgáltatása; 
majd oltár elől az áldás és végre kimenőre ének. — Virág vasár
napon sok helyen énekelték az úgynevezett passióhat, és pedig szi-
nésziesen, olyformán, hogy egy ember képviselte a Krisztus sze
mélyét; mások az evangélistákat, ismét más valaki Júdást stb. 
A virágvasárnap utáni szerdán, csütörtökön ós pénteken előadták 
az úgynevezett lamentációhat, melyekhez alkalmas énekek ma is 
bennfoglaltatnak a Oithara Sanctorumban. 

A karácsonyi és húsvéti nagy ünnepek alkalmával kissé katho
likus színezetű ilyenforma responsoriumok voltak divatban: A lel
kész kezdte: » A m i segedelmünk legyen az Úrtól.« Erre a kórus 
válaszolta: »Aki teremtette a mennyet és földet.« Lelkész: Uram, 
nyisd meg szavunkat. Chorus: És a m i szánk hirdetni fogja dicső
ségedet. Lelkész: Úristen tekints le reánk. — Chorus: 0 Uram, 
siess segítségünkre. Lelkész: Dicsőség legyen az Atyának, a Fiú
nak ós a Szentléleknek. Chorus: Miképen kezdetben vala, úgy 
legyen most és mindörökké. Ámen. 

Erre következett az Invitatorium p l . karácsonkor: Krisztus, 
Istennek fia, rég megígért Messiásunk ma született stb. Húsvétkor 
így: Krisztus, Istennek fia, ama legyőzhetlen Urunk, feltámadt 
halottaiból a m i üdvünkre stb. V a g y : Jertek mindnyájan, alázzuk 
meg magnnkat Urunk előtt, ós örvendezzünk megváltónk születó-



sónek. . . vagy feltámadásának . . . Az i lyen invi ta tor ium után zsol
tár következett, például: Miért háborognak a népek . . . vagy : Az 
egek h i rde t ik az ő dicsőségét stb. 

Az evangélium olvasása előtt énekelték a credót: 
Atyais ten add reánk a te szent áldásodat, 
Fiuis ten látogass meg kegyelmeddel, 
Szentlélek világosíts fel ajándékiddal. 
Adven t i időben megtartották a katholikusoknál még most is 

divatos rorátékat is, vagyis kora hajnalban megjelentek a templom
ban és o t t elénekelték az 5-ik számú éneket. 

Az istenitiszteletnek ez a rendje felmaradt egész az 1707-iki 
zsolnai zsinatig, mely a V I I I - i k fejezetben intézkedett az ünnepi 
és vasárnapi isteni tisztelet mikénti tartásáról is. Kerman püspök 
egészen új Agendát szerkesztett. 

Tranowsky énekes könyvének jelességót legfényesebben az a 
tény tanúsítja, hogy ámbár orthodox iránya ellen olykor történtek 
is kifogások, de számtalan kiadásban egész a mai korig fentartotta 
magát a tótnyelvű hazai evangélikus nép isteni tiszteletében. — 
A biblia mellett ez a legbecsesebb könyve a népnek, melyhez szent 
áhítattal ragaszkodik ós mely legszebb örökségül száll nemzedék
ről nemzedékre. 

A magyar evang. gyülekezetek egy ideg, vagyis addig, amíg 
a szakadás meg nem törtónt ós amíg ehhez képest az isteni tiszte
letnek rendezése be nem következett, a reformátusokkal közös éne
kes könyveket használtak. A tisztán csak ágost. evangélikus magya
rok számára készített magyar énekes könyvet Breuer Lőrinc nyo
matta k i 1627-ben Lőcsén. Ugyanaz, aki a német énekes könyvet 
is közrebocsátotta. De, fájdalom, a szerzőnek vagy gyűjtőnek nevét 
nem ismerjük, mivel sem a magyar, sem a német kiadásból egyet
len példány sem maradt fenn. 

Ács Mihály azonban még ismerte ós az ő általa 1696-ban 
kiadott »Zengedezo Mennyei Kar« előszavában is említést tesz róla.1 

Annál több énekes könyvvel bővelkedtek ez időszakban a 
reformátusok. 

Ezek között kiváló figyelmet érdemel Gönczi György énekes 
könyve, mely 1602-ben már bővített és javított második kiadásban 
jelent meg Debrecenben ilyen címmel: Keresztyéni Énekek (melyek 
a Graduál mellett s a nélkül is, ahol azzal nem élhetnek, a magyar 
nemzetben reformáltatott ecclesiákban szoktanak mondatni). Mostan 

1 V . ö. Erdélyi P. értekezését a X V I . és X V I I - i k századbeli énekes 
könyvekről. 



újonnan, de mértékletesen és helyesen többittettek és illendőbb 
rendben, hogy nem mint az előtt kibocsáttattak. Ezek mellé adat-
tanak szép renddel az Halót Énekek . . . Ez a könyv részint Debre
cenben és Váradon, részint Lőcsén és Bártfán, részint Kolozsvárott 
és Lőcsén a X V I I - i k század folyamán összesen huszonhat kiadást 
ért. A z Szt. Dávid Prófétának ékes rytmusú Soltáraival ós Soltárok
ból szereztetett Dicséretekkel s egyéb istenes énekekkel és hymnu-
sokkal teljes könyv. 

Gönczinek ezen könyvével egyidőben használták Szilvás-Uj falvi 
Imrének énekes könyvét is, mely eredetileg kizárólag csak temetési 
alkalmakra volt szerkesztve. » I n Exequiis Defunctorum« cím alatt 
je lent meg 1602-ben második kiadásban Decrecenben. 

Ez t is az új kiadásoknak egész hosszú sora követte. Beveze
tése történelmi szempontból annyiban becses, hogy abból ismertük 
meg sok X V I - i k századbeli énekes könyvek szerzőit, akik eddig 
névről egészen ismeretlenek voltak. Például Gálszécsi, Kálmáncsehi stb. 
Újfalvi Imre énekes könyvén kívül használatban voltak még Laskai 
Jánosnak zsoltárai (1662) és Illyés Istvánnak zsoltári énekei (1693). 
Azonkívül egyes élelmes kiadók elárasztották a híveket szerzők 
megnevezése nélküli énekes könyveikkel.1 

I t t említjük fel Thoroczkai Máténak Dicséretek, imádságos ós 
vigasztaló énekeit is, melyek 1607-ben Kolozsvárt jelentek meg, ós 
melyeket sokan Dávid Perencznek tulajdonítják. 

Bármint álljon is a kérdés, azt egész általánosságban meg
jegyezhetjük, hogy a fentebb említett könyvekben foglalt, több
nyi re dogmatikus énekek egészben véve, szárazak ós minden költői 
ih le t nélküliek voltak. 

Dallamaik is egyhangúak, vontatottak, verselésük nagyon is 
kezdetleges volt . Sz. Molnár Albertnek műveltebb ízlése nem tudot t 
velük megbarátkozni; elhatározta tehát 1601-ben, hogy átdolgozza 
a zsoltárokat olyan formán, amint azt a franciák tették és amint ő 
azt Heidelbergában a német reformátusoknál, később pedig más ref. 
egyházaknál is tapasztalta. Marót, Beza ós Goudimel versei és dal-

1 Ilyenek voltak például az 1631-ben Kolozsvárt megjelent halottas 
énekek »In Exequiis Defundorum.« Továbbá az 1632-ben Debrecenben nyoma
tot t énekes könyv »Paraphrasis psalmorum Davidis.« 1635-ben Istenes hymnu-
sok, 1641-ben Keresztyén imádságok egynehány szép énekkel. Debrecenben. 
Ugyanott és ugyanazon évben: »Hálaadások és dicséretek könyve.« Váradon 
pedig 1648-ban »Egynehany szép Soltárok és isteni Dicséretek*. A gyengék és 
utonjárók kedvéért kisded formában. 1683-ban Szép és Ájtatos isteni Dicséretek. 
1685-ben Buzgó Imádságok és isteni Dicséretek. Végre 1704-ben Énekes könyv 
Hymnusok. Soltárok stb. 
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lamai nagyon erősen megragadták lelkét és Lobwasser Ambrus-féle 
német fordítás után tartalmilag és formailag olyan munkát készített, 
mely valóban becsületére vált egyházának. Megjelent 1607-ben 
I V . Frigyes rajnai pfalci gróf választófejedelemnek ós Móric hesseni 
grófnak ajánlva »Szent Dávid királynak ós prófétának százötven 
Zsoltára« címmel Herbornban. 1 

A magyar olvasóhoz intézett bevezetésben felhozza a nehéz
ségeket, melyekkel megküzdenie kellett . Az ő felfogása szerint a 
régibb magyar énekek nagyrészt igen parasztos versekbe vannak 
foglalva, holott a Szentléleknek is kedves a versek szép egyező volta. 
» A régi magyar énekekben pedig — úgymond — vagy semmi 
egyenlő terminatiók (rímek) nem voltak, vagy tíz vers is egymás
után egy igében ment k i , ahonnan a históriás énekekben számtalan 
az a sok vala, vala, vala. K i n az idegen nemzetek, akik ezt látják, 
nem győznek eleget rajta nevetni . . . A z francia rhytmusok pedig 
sokkal külömb foglalkoznak össze ós a verseknek sokféle nemei 
vadnak . . . Oszveséggel az zsoltárok százharminc külömböző 
nótákra vadnak ós majdnem annyi a versek nemei. Annak okáért 
meggondolhatja mindenki, minemű nagy munkával kellett én nekem 
ez hosszú magyar igéket az francia apró igékből álló versekre for
málnom, holott egy syllabával sem tehettem többet hozzá, sem az 
sensustól nem kellet t eltávoznom. Mer t nagyobb gondom volt az 
fundamentombeli igaz értelemnek fordítására, hogynem a versek
nek ékesgetésére.« 

Kétséget nem szenved, hogy Sz. Molnár Alber t zsoltáros 
könyve nagyban emelte az énekes könyv becsét és használhatóságát. 
A versek trocheusi lejtése könnyen elfogadhatóvá tette az újítást, 

1 Sz. Molnár Alber t énekes zsoltáros könyvének teljes címe ez: »Psal-
terium Ungaricum. Szent Dávid királynak és Prófétának százötven Soltári az 
Franciái nótáknak és verseknek modgyokra most úyonnan Magyar versekre 
fordíttattak és rendeltettek. Szenczi Molnár Alber t által M D C V I I . Herborná-
ban 425 lap.« 

Második kiadása már a következő 1608-ik évben következett Hanuaban, 
1612 Oppenheimban, 1635-ben már Lőcsén, 1645-ben Amsterdamban kétszer 
egy évben. 1647-ben Bártfán, 1648-ban Váradon, 1650-ben Amsterdamban, 
1651-ben Váradon, 1652. és 1654-ben Lőcsén. Ugyancsak 1654-ben Váradon is. 
1662-ben Kassán, 1670-ben Lőcsén, 1681-ben Kolozsvárott két kiadás. 16o2-ben 
Lőcsén, 1686-ban Amsterdamban kétszer egy évben, 1690-ben Kolozsvárott és 
Lőcsén, 1691-ben, 1694-ben, és 1696-ban ismét Lőcsén, 1697-ben és 1699-ben 
Debrecenben. Ez utóbbi évben Lőcsén is. 1700-ban Amsterdamban, 1701-ben 
Kolozsvarrott, 1703-ban Lőcsén, 1704-ben Casselben és Lőcsén. 1705-ben Kolozs 
várott, 1708-ban Bártfán. V. ö. Erdélyi Pál jeles müvét a X V I . és X V I I . száza
dokban megjelent prot. énekes könyvekről. Magy. Könyvszemle 1899. évf. 



mert a magyar nép zeneérzéke szereti a lendületes beszédet és 
az összebangzó »rigmusokat«. Az utókor csak kis részben módo
sított Sz. Molnár munkáján; s a magyar református nép ma is 
áhítattal olvassa és énekli a régiség ruhájában megjelenő', vallásos 
eszméket terjesztő zsoltárokat. Ez vo l t a nép közt legelterjedet-
tebb könyv, mely nemcsak tartalmával, hanem alakjával is hódított. 

Mellette, különösen az 
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erdélyi kálvinisták között, na
gyon elterjedett az úgyneve
zett Öreg Graduúl, mely Gelei 
Katona István püspöksége 
idejében, 1636-ban jelent meg. 
Voltaképen ennek hivatalbeli 
elődje, Keserűi Dajka János 
reform, püspök, min t Bethlen 
Gábor fejedelemnek udvari 
papja, kezdte az eddig szét
szórtan lévő egyházi énekeket 
összegyűjteni. Okot erre azon 
körülmény adott, hogy ezen 
korban a vallásos lyra a világi 
íróknál is magas fokra emel
kedett. Némelyek összekever
ték a szerelmi énekekkel és 
hazafias himnuszokkal is. Ezt 
a vallásos szellemben nevelt 
papok nem szívesen vették; 
sőt szükségét érezték annak, 
hogy a vallási tartalmú énekek 
és költemények elválasztassa
nak a szerelmi lyrától. Méltat
lannak találták azt, hogy az 
Isten iránti szeretet magasz
tos érzelmei mellett közvetlenül dicsőítessék a leány iránti szerelem. 
Gelei Katona István ezt az illetlenséget azzal fejezte k i , hogy a 
lelkészek lenézik és megvetik a virágéneket, a hajdú nótára dúdolt 
dalokat, világi szerelemről írt pajkos énekeket, fajtalan lutrikámos 
fűzfapoétáknak szemtelen beszédit, mert »más ének az, melyet a 
templomban énekelnek s más pediglen amaz, amit a szolgáló leány 
danógasson, mikor a gyermeket rengeti«. 

íme a felfogás, mely Gelei Katonát vezette akkor, mikor előd
jének énekgyűjteményót nagy gonddal kiegószítgette. 0 általában 
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nagy jelentőséget tulajdonított az éneklésnek az egyházi életbeu, 
különösen pedig az isteni tisztelet rendjében. Elve az vol t , hogy az 
ember dicsérje istenét tettel, istennek tetsző igaz élettel és szóval; 
még pedig saját szavával, s »a mesterséges szólásnak neme szerint 
verssel ós énekszóval«. Mert az éneklésnek az a haszna, hogy az 
Isten dicsősége tündöklőbbó tétetik, gyönyörűséget okoz, felvidámít 
és felemel, a munkát megrövidíti, buzgóságra visz s a Szentlelket 
közelíti hozzánk. Ezen szép elvek alapján szerkesztette össze G-elei 
Katona a nagy G-raduált, mely a lelkészek ós kántorok kezében 
a református egyház istentiszteletén a szertartásos éneklés kincs
tárává lőn. 

Meg ke l l jegyeznünk, hogy az szigorúan saját felekezetének eme
lésére törekvő erős kálvinista püspököt még egy más körülmény is 
sarkalta az Öreg G-raduál kiadására. Nevezetesen ő nem szívesen 
nézte a protestáns felekezetek sokféleségét; különösen azt, hogy az 
unitáriusok ós a szombatosok még az egyházi énekek terén is nagyon 
eltérő irányban haladtak. Azt is fegyelmetlenségnek tartot ta , hogy 
Debrecenben, Lőcsén, Bártfán, Váradon ós Kolozsvárott, minden 
ellenőrzés nélkül olyan énekes könyvek jelennek meg, melyeknek 
kiadóit inkább az anyagi haszon szempontjai vezérlik, m i n t az 
egyház érdeke. 

Említettük, hogy a protestáns felekezetek énekei a X V I - i k 
század végén, sőt a X V I I - i k n e k az elején is nem igen tértek el 
egymástól. Legfeljebb a dogmatikus és nyelv i különbségek emel
kedtek k i egyes énekeikben, de természetesen minden türelmetlen
ség nélkül. EZL az a körülmény mutatja, hogy az ágostai evangé
likusok és a reformátusok vegyesen használták a bártfai és a debre
ceni magyar énekes könyveket. Gelei az ő Graduálájában arra töre
kedett, hogy az »orthodoxa ecclesianak« saját hivatalos énekes 
könyve legyen. 

De az ő prózai énekes könyve nem birta háttérbe szorítani 
Sz. Molnárnak zengzetes zsoltárait, sőt még a Gönczi-féle Keresz
tyéni Isteni Dicséreteket sem, Különben is a nagy Graduál csak az 
erdélyrészi ref. gyülekezeteknek vol t szánva. Rákóczy György 
fejedelem költségén jelent meg ós 200 számozott példányban a 
nevezetesebb gyülekezeteknek valóságos fejedelmi ajándék gyanánt 
küldetett szót. 

Ezen nevezetes énekes könyv ma is egyik legbecsesebb kincse 
az erdélyi magyar ref. egyház híveinek. 



AZ ÖREG GRADUAL CÍMLAPJA. 
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X I V . 

Polémikus irodalom. Luther és Kálvin híveinek vitái. 
A protestáns és katholikus irók harcai és kiméletlen 

gorombaságai. 

A X V I I - i k század összes i rodalmi müvei között legnagyobb 
hatást gyakoroltak a nagyközönségre az úgynevezett polémikus 
iratok. Ezekről kivánunk még szólni egy külön fejezetben. 

Általában előre bocsátjuk, hogy a polémikus vallási irodalom 
sohasem vol t oly élénk, oly szenvedélyes, oly szellemes és hozzá
tehetjük : o ly éles ós goromba, min t ezen korszakban. 

Kiváló lelkes protestáns lelkészek és tanítók, előkelő állású 
kath. irók állottak egymással szemben; mindenik teljes erővel és 
benső meggyőződéssel védelmezvén saját egyházi álláspontjának 
helyességót, támadta ellenfelének hasonló forrásból eredő érveit. 
Nagy hiba lenne ezt a harcot egyszerűen személyes torzsalkodás
nak tekinteni . 

K o m o l y vallási elvek és tiszteletreméltó erős meggyőződések 
állottak egymással szemben. A legmagasztosabb eszmékről vol t a 
szó, olyanokról, melyek az emberek kedvét és boldogságát mólyen 
érdekelték, s melyek különböző álláspontról, ámbár nem mindig 
illő hangon, de mindenesetre nagy tudományos készültséggel, hatal
mas érveléssel s nem csekély ékesszólással lettek megvitatva. Ugyan
azon Krisztusnak üdvözítő tanát, ugyanazon apostolok evangéliumait, 
cselekedeteit ós leveleit Milönbözö szempontból világították meg, 
különböző érvekkel magyarázták és hirdették. 

A vallás és tudomány terén elismert szabadság elveinek alkal
mazása természet szerint eltérő nézeteket és vitákat idézett elő. 
A lelkészek és tanítók becsületbeli kérdésnek tekintették magukra 
nézve, hogy azoknak a vallási igazságoknak helyességét bebizonyít
sák, amelyekórt oly sokat kellett szenvedniök. Nem csoda, hogy a 
szenvedés néha keserű hangokban tört k i és. a szenvedély tüze 
belevegyült a tudományos vitatkozásokba is. Emberi gyarlóságunk 
természetében van, hogy nem elégszünk meg igazaink megvédésével, 



hanem az ellenfél leverésére is törekszünk. Innen magyarázható 
k i az a jelenség, hogy a X V I I - i k század irodalmi vitái elfajultak, 
eldurvultak ós hogy a használt érvek, példák ós hasonlatok szelle
messége, élessége és tar ta lmi igazsága izgatólag hatott nemcsak a 
vitázó felekre, hanem az olvasó nagyközönségre is. 

A vitatkozást, úgyszólván, az utcára vitték. »Hallottál volna 
akkor — mondja egy koríró — mindenfelé, falun ós városon, a 
köznépnél is nagy disputációt étel ós i t a l közben, este reggel, éjjel 
és nappal, közbeszédben ós prédikáló szókból; só't káromlásokat ós 
mód nélkül való kárpálódásokat a két regil ion levők között. A tudat
lan nép nem is tudta, m i t véljen, mert mind a két vallás, u . m. a 
Oalviniána és Ariana igen kellette magat«. 1 

I l yen közhangulat mellett könnyen érthető, hogy minden 
jelentékenyebb vallási könyv és különösebben minden vitázó i ra t 
magára vonta a nagyközönség érdeklődését. Nem csoda, hogy a 
vallási irodalom termékei a X V I I - i k század folyamán 1259-re 
szökkent fel az előbbi század irodalmi termékeihez képest, melyek
nek száma csak 371 volt. Ez azt mutatja, hogy a vallási vitatkozások 
olvasóinak száma is i l y arányban emelkedett. 

A század elején megindult viták hevében a protestánsok 
ösztönszerűleg érezték az összetartásnak szükséges voltát; de a 
gyakorlatban kevesen gyakorolták. Jó Samarjai János halászi ref. 
lelkész, később szuperintendes hiába i r ta és adta k i 1628-ban »Magyar 
Harmónia. Azaz Augustana és az Helvetica Confessio Articullussinak 
egyező ertelme« című munkáját, mellyel a két testvér-felekezet 
közötti egyenetlenséget megszüntetni ós az ellentóteket kiegyenlíteni 
akarta. Hiába igyekezett k imutatni , hogy a helvét és ágostai h i t 
vallások között lényeges eltérés nincs, ós hogy ennélfogva kár a 
fennforgó nézeteltéréseket kiélesíteni. Nemes törekvése az általános 
harcias hangulatban kárbaveszett. 

Lethenyei István csepregi ágostai hitvallású evangélikus lelkész, 
saját egyéni sérelmeit vivón a harcba, » A z kálvinisták magyar 
harmoniaja« cím alatt visszautasító választ írt rá. Tapintat lanul 
szemrehányást tet t a reformátusoknak, hogy galádul bánnak a 
lutheránusokkal, hogy csúfolják és üldözik őket. Elfogult szenve
dély ességgel cáfolta Samarjainak azon állítását, mely szerint a két 
konfesszió egymással egyeznék. 

Megtörtént az is, hogy ugyanzon felekezethez tartozó lelkészek 
között is kitörtek egy-egy dogmatikai kérdés feletti viták, melyek 
az irodalomban is nyomot hagytak. í gy 1650-ben Medgyesi Páltól 

1 Borsos Sebestyén: Gr. Mikó J. Erdélyi Tört. Adatok I . 27. 



i lyen című dolgozat jelent meg: »Dialogus Politico-Ecclesiasticus«. 
Azaz keresztyén embereknek egymással való beszélgetések, kiknek 
egyike, úgy min t az kereskedő, némely dologban még nem szintén elég 
tanúit és erős, de nem átalkodott, hanem örömest tanuló; másik, a 
megfelelő, tanultabb és vastagabb. Beszélgetések vagyon egyházi igaz
gató presbyterekről, avagy vénekről, öregekről ós az presbyteriumról, 
egyházi tanácsrúl«. Erre alkalmat adott a Tolnai D a l i János által 
behozott angol puritánizmus, melyet a szatmári zsinat is kárhoztatott. 

Ugyanez a sok szenvedélyt felkavaró ügy adott alkalmat 
Váczi Andrásnak Danaeus Rácai (anagramm Váczi Andrásból) cím 
alatt megjelent fordított műve ellen. » A Miatyánknak, avagy min
dennap imádsággal való élésnek ellátására ós megoltalmazására. 
E mostani időbeli tanítóknak ellenvetések ellen; Váczi ugyanis a 
Miatyánkot oltalmazta azok ellen, ak ik azt mellőzni ós más imád
sággal felváltani kezdték. Tolnai Da l i János pedig erre csúfondáros 
bírálatot írt, nem kiméivé Váczi személyét sem. Művének címe; 
»Danaeus Raca-i. Azaz : Miatyánk felől igaz értelmű tanítók
nak magok mentsége Váczi Andrásnak uzsorás vádja és szidalma 
eilen.« A z t állítja róla, hogy »a Miatyánk felől a református dok
torokkal, nincs egy értelemben; hogy nem értette meg az író célját, 
sem Amesiust, s így értelmetlenül jegyzett fel némely ellenvetést. 
Végre azzal vádolja, hogy a keresztyén vallás szidalmára és isten
káromlására rút dolgokat cselekedett. Erre Váczi azt feleli, hogy 
Tolnainak csúfolódása »Racaizalasa« helytelen és nem egyéb, »hanem 
keserű bilissel, epével teljeskedő szívének mérges szókkal való meg
jelentése.« 

Erős polémiák folytak a reformátusok és unitáriusok között is. 
Ugyanis Csanádi Pál kolozsvári unitárius tanár k i k e l t a szent
háromság tana ellen. Ezért Bethlen Gábor 1617-ben Gyulafehér
várra idézte, hogy ot t az egész fejedelmi udvar jelenlétében n y i l 
vános vitatkozásban védelmezze theológiai álláspontját. A refor
mátus részről Keserűi Dajka Gábor püspök lépett fel ellene és oly 
sikerrel verte vissza állításait, hogy Csanádi legyőzve távozott onnan. 

Ezután többen is írtak a szentháromség védelmére; de leg
több alapossággal ós buzgalommal Gelei Katona István, aki már 
előbb az ő Praeconum Evangélicumában is hatalmas érvekkel szállt 
síkra a zsidózók ós az unitáriusok ellen. 164:1-ben az unitáriusokkal 
rendezett egy nagy nyilvános vitatkozást, melyen a fejedelem is 
megjelent egész családjával. 

Az unitáriusok részéről Csanádi Pál kolozsvári tanár vi t te a 
szót, ak i t néhány tanár- ós tanító-társa is elkísért. Az unitárius 
lelkészek, akik csak nem régen vereséget szenvedtek a szombatosok-



kai folytatott vitában, ezúttal nem mertek megjelenni, és így Géléi
nek és Bisterfeldnek könnyű volt a diadala. Ezzel azonban Gelei 
nem elégedett meg; hanem megemlékezvén Enyedi György unitárius 
püspöknek néhány évtizeddel elébb folytatot t harcára, ennek okos
kodásai és érvei ellenében megírta a Titkok Titka cím alatt rend
szeres cáfoló munkáját a szentháromság tanának védelmére. 

Ez a könyv, mely Rákóczy György fejedelemnek van ajánlva, 
megtette hatását. Szerzője theológiai jártasságának egész apparátu
sával, de egyszersmind az akkoriban divatos csúfondáros éles hangon 
cáfolja ellenfelének állításait. Az ó- ós új-testamentom tanúságait, 
példáit ós hasonlatait nagy dialektikával ügyesen használta fel, de 
anélkül, hogy ellenfele megadta volna magát. Ezért még egyszer 
tollhoz nyúlt, ós ami még mondanivalója vo l t a többi felekezetek 
ellen is, azt elmondta a Váltság Titka című dolgozatában, mely 
három nagy negyedrótű kötetből áll. Ebben aztán prédikációk alak
jában fej t i k i álláspontját a váltság nagy müvéről, Krisztus eljöve
telének, életének, munkálkodásának, szenvedéseinek ós halálának 
jelentőségéről, kótszázhuszonnyolc prédikációban. De ezek volta
képpen nem szívemelő ós lelkesítő szónoki beszédek, hanem rideg 
polémiák a »tévelygők« ellen. E nagy dialektikájú ós erős érvelésű 
munkáról azonban az vo l t a vélemény, hogy szerzőjének vallásos
sága ós istenszeretete inkább a máshitűekkel való vetélkedésben, 
min t a h i t erejében nyilatkozott . 

Egészen más természetűek voltak azok az irodalmi viták, 
melyek a protestánsok és a katholikusok között, majdnem az egész 
századon át folytak. I t t már sokkal élesebb felfogások állottak 
egymással szemben; azt mondhatnók: két különböző világnézlet 
a kereszténységről és a haza üdvéről, mely az egész ország társa
dalmát áthatotta. 

Minél több baj ós szerencsétlenség érte az országot, a protes
táns ós katholikus irók annál hajlandóbbak vol tak minden csapást, 
dúló háborút és az abból következő nyomort Isten büntetésének 
tekinteni a bűnbe merült nemzeten. így vo l t ez már, amint láttuk, 
a X V I - i k századnak második felében; így különösen a X V I I - i k 
században is. 

Ez utóbbi század második évében, 1602-ben jelent meg Magyar i 
István sárvári ref. prédikátortól ilyen című könyv: »Az országokban 
való sok romlásoknak okairól és azokból való megszabadulásnak jó 
módjáról, mostan újonnan írattatott ós sok bölcs embereknek írá
sokból szereztetett hasznos könyvecske.« 

Ajánlotta gr. Nádasdi Ferencnek, a dunántúli részek kapitá
nyának. 



Ebben nemcsak tévelygésről vádolja a r. kath. egyházat, 
hanem azt is állítja róla, hogy az hozta Magyarországra azt a 
nyomorúságot, mely egy század óta sújtja a népet. Ezen okok 
között említi »az isteni szolgálat színe alatt való bálvány és idegen 
isteni tiszteleteket s eretnekséget«. A katholikusok bálványozok j 
bálványuk a pápa; a szentek segítségül hívása is bálványozás. 
A katholikusok jámborsága csak színlelés, mert Rómában köny-
nyen lehet pénzért bűn
bocsánatot nyerni. Szer
zeteseik erkölcstelenek; 
papjaik urak lettek, a 
hamis esküt megengedik, 
az igaz evangeliom hir
detőit üldözik. E miat t 
még nagyobb nyomor és 
csapás fog az országra 
szállani. Az Isten aka
ratját a szentírásból kel l 
felkeresni ós teljesíteni; 
a pápisták szűnjenek meg 
a keresztyéneket üldözni; 
el kel l hagyni a külön
féle gonoszságokat stb. 

Magyari művén 
erős meggyőződés ós b i 
zonyos megható naiv h i t 
hangja érezhető. Senki 
sem hisz jobban az ö 
felekezetének igazságá
ban és az isteni gond
viselésben, m i n t ő; de 
egyszersmind senki sem 
aggódik hazájának jövője felett igazabb őszinteséggel, min t ő. Azért 
ragadott tol lat , hogy reá mutasson a veszedelem okaira ós a 
veszély elhárításának módjára. 

Magyari munkájára Pázmány Péter 1603-ban válaszolt ezen 
cím alat t : »Felelet a Magyar i István az ország romlása okairól írt 
könyvere.« Ezen munkában Pázmány erőteljes irálylyal és tetszetős 
érvekkel nemcsak visszautasítja Magyarinak állításait, hanem egy
úttal támadó lag lép fel a prot. egyház tanai ellen. Ugyan e könyv
ben Eszterházy Tamás ellen is polemizál, aki Hunnius könyvét 
» A z igaz anyaszentegyházról ós ennek fejéről, az Christusról, meg 
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az római anyaszentegyházról és ennek fejéről, az római pápáról 
való articulust fordította.« 

Az evangélikusok nagy súlyt helyeztek arra, hogy vallásukat 
ne nevezzék új vallásnak, s Eszterházy munkájában erős érvekkel 
volt k imutatva , hogy vallásuk ősrégi, mely Krisztus evangéliumán 
alapszik. Ok nem szakadtak el az egyháztól, sem a négy első zsinat
nak, sem a 31 első pápának tanításától. K i van mutatva az is, hogy 
ellenkezőleg a pápisták hite új, melyet a pápák gyakran változtattak; 
így a mise, papok nőtlensége, böjt, fülbegyónás és más hasonló 

• intézmények egészen új találmányok. Erre nézve felhozza bizony
ságul a szent atyákat, a régi írókat, főpapokat és császárokat is, 
ak ik velük egyetértettek. 

Pázmány ezt nem tagadja; csak arra hivatkozik, hogy ha a 
felhozott tanúk kárhoztatták is a kath. vallás követőinek gonosz 
életét, de nem kárhoztatták azoknak vallását. Ha valaki a pápát 
szidalmazta, — úgymond — következik-e abból, hogy Luther vagy 
Kálvin híve vo l t ? Es ha egy vagy két dologban egyetértett volna 
is a lutheristákkal, következik-e innét, hogy az lutherista lett volna ? 
Nem állhatja meg, hogy Magyarival ne személyeskedjék. »Sohasem 
láttalak — úgymond — de azt állítom, igen fekete ábrázatú ember 
vagy, akármit is pirulás nélkül kimondhatsz.« . . . » A z egyházi 
emberek házasság nélkül való életéről is, azt hiszem, farsangban 
írtál, avagy kikeletben, hogy oly igen nem szenveded más emberek 
maga türtetesot.« Igaz, hogy sokan, k i k nőtlenséget fogadnak, nem 
élnek tisztán. De sokan k ik házasságra lépnek, házasságtörőkké 
lesznek. Nagy része azon vétkeknek, melyekről a pápákat s más egy
háziakat vádolják, koholtak. 

Az eretnekek üldözését Pázmány azzal akarja igazolni, hogy 
erre az ó-testamentom sok példát muta t ; ezért ő nem látja át, miért 
ne volna szabad a hitújítókat és hamis tanítókat (kiket lopóknak, 
rablóknak nevez a szentírás) úgy büntetni, min t egyéb gonosztevő
ket ! Talán elég ennyi idézet is annak kimutatására, minő logikával 
dolgozott Pázmány. A személyeskedések beszövésének példájául, a 
fentebbi »fekete ábrázat« mellett álljon i t t még a következő mondat: 
» A szentelt víz ós eledel felől oly hazugságot mondasz, melyekért 
méltó volnál, hogy karácsony másodnapján to rk ig ülnél a szentelt 
vizben (fagyban) ós húsvéttól fogva pünkösdig csak kocsonyát ennél; 
talán a hazug ördögöt elűzhetnők tőled.« Nem lehet tagadni, hogy 
Pázmány okoskodása, körmönfont következtetései, hasonlatai és ügyes 
fordulatai, i t t - o t t éles személyeskedései nagy mulatságul szolgáltak 
a nagy közönség előtt. Ebből érthető az is, hogy az ellenfél is 
hasonló fegyverekkel igyekezett magának közönséget biztosítani. 



Pázmánynak a protestánsok ellen írt második munkája: 
» A mostani tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysaga« 
cím alatt már rendszeresebb tartalommal jelent meg 1605-ben Grác-
ban. Ezt nem csupán a katholikusoknak, hanem »a lutherista és 
kálvinista olvasóknak« is szánta. Sőt kiváltképpen ezeknek; mert 
ő azt hiszi, hogy csak azért szakadtak el a kath. vallástól, mivel 
azt kellőleg nem ismerik. 0 tehát ezeknek új tanát úgy akarja fel
tüntetni, min t tévelygést és e tanok hirdetőit, min t az ördög mestereit. 

A tudós gráci tanár nem átalja tudományos tétel gyanánt 
állítani fel, hogy a régi eretnekek összeköttetésben állottak a rossz 
szellemekkel. Lutherről — úgymond — egykorú írók állítják, hogy 
születése és nevelkedése ördögi társalkodással vo l t ; hogy kimúlását 
is az ördög okozta. A tévelyek kezdői szörnyű halállal szoktak 
kimúlni ós az új vallások pártfogóit rendszerint nagy veszélyek 
szokták érni. Luther és Kálvin tanítása — Pázmány szerint — 
minden gonoszságra ós feslettségre felszabadítja az embert. A magyar
országi lutherista ós kálvinista Prédikátorok erkölcseiről . . . említ
hetnénk időnkben történt sok iszonyúságokat, latrok hajlókához és 
bordélyokhoz illő éktelenségeket: de én miattam maradjon helyén 
mindennek tisztessége; megelégszem azzal, amit maguk okádoznak 
egymás szakállába. Megengedi, hogy a katholikusok között is akad
nak feslett életű emberek; de ezek gonoszságuk nem a vallás taní
tásának eredménye; a kath. vallás a jóra sokképen izgat, a gonosz
tól sok erős eszközzel tartóztat. A z eretnekek mindenkor a hazug
ságok fegyvereivel harcolnak. Ebből az önként felállított tételből 
aztán diadalmas hangon vonja le azt a következtetést, hogy tehát 
lehetetlen isteni igaz tudomány legyen az, melynek terjesztése hazug
ságokkal támogattatik. I l yen a Luther ós Kálvin tanítása. Nem ok 
nélkül nevezi a szentírás »szemtelen ebeknek« a hamis tanítókat. 
» A z ebeknek oly természete vagyon, hogy ha egyik az utcán kezd 
ugatni, a szomszéd kuvaszok is mindjárt ugatnak, noha semmit sem 
látnak, sem hallanak egyebet a kutyaugatásnál.« 

I lyen hangon ós i lyen következtetésekkel igyekszik Pázmány 
bizonyítgatni az új tudomány hamis voltát. Bizonyítja azzal, hogy 
tanítói egymással civakodnak, hogy erkölcstelen életet élnek, és 
hogy az újítók »sem ember, sem Isten előtt nem adhatják okát a 
római gyülekezettől való elszakadásuknak.« 

Az előbbeni század végén Monoszlói András egy könyvecskét 
írt »A szentek segítségül való hívásáról és imádtatásukróh, mely ellen, 
amint fentebb láttuk. Gyarmat i Miklós helmeci prédikátor írt egy 
terjedelmes választ. Ebbe a vitába Pázmány is beleavatkozott ós 
Monoszlói védelmére sietett 1607-ben »Kereszteny felelet« című 



dolgozatával. A szentírásból és az ész okaiból veszi érveit i lyen
formán : ha kérhetjük embertársainkat, hogy könyörögjenek érettünk, 
miért ne kérhetnó'k az angyalokat is ? A szentek szeretnek minket, 
könyörögnek érettünk és gondot viselnek reánk. Az egyházban a 
legrégibb időktől fogva szokásban vo l t a szentek segítségül hívása. 
Az egyház szóval és tet tel mindenkor tanította, hogy a szenteket 
segítségül ke l l hívni. Már pedig lehetetlen, hogy az egyház eret
nekséget tanított volna stb. 

E z t a gyarló okoskodást a ref. pap azon állításaival szemben 
használta, mely szerint Isten előtt, az egyetlen közbenjárón, Krisztuson 
kívül más közbenjáró nem lehet; a szentek segítségül hívása és 
imádása a szentírásban seholsem említtetik, tehát a keresztény tan
ban nem is foglalhat helyet. Erre Pázmány így okoskodik: Igaz, ezt 
a szentírás nem parancsolja, de parancsolja az egyház! Már pedig 
amit az egyház parancsol, azt követni k e l l ! . 

Két évvel utóbb, már min t esztergomi érseknek még három 
támadó műve jelent meg. Az egyik »Az Hagy Cálvinus Jánosnak 
hiszekegy istene.« Azaz: az Cálvinus értelme szerónt való igaz 
magyarázata az Crédónak. Nagyszombat 1609. A másik pedig: »Egy 
keresztyén Prédicátortúl S. T. D. P. P. az kassai nevezetes tanítóhoz 
Alvinczi Péter uramhoz íratott öt szép levél* címmel Pozsony. 1609. 
Ez utóbbi éles szatíra a protestánsok és különösen Alvinczi Péter 
kassai lelkész ellen, ak i egyházi beszédeiben támadásokat szokott 
vol t néha intézni a kath. egyház ellen »ós akinek mély tudományá
ról, hegyes elméjéről, frissen fölkendőztetett s forgattatott szós 
voltáról, cserdült valami vékony hirecske« Pázmány füleibe. Ezt Ő 
nem hagyhatta szó nélkül, hanem a közönség elé v i t t e ügyét, nem 
akarván eltűrni Alvinczitól a katholikusok gyalázását. 

Előadásának érdekességét azzal kívánta emelni, hogy egy 
buzgó, de középszerű képességgel bíró kálvinista prédikátort szere
peltet, ak i szeret vi ta tkozni kath. urakkal, a kath. vallás felett. 
De ezek erősen és teljes tudományos apparátussal felelnek neki, és 
midőn egyfelől megvédelmezik vallásuk tanát, másfelől a reformáció 
ellen fordulnak. Természetes, hogy a kálvinista úgy van feltüntetve, 
aki nem képes magát és ügyét megvédelmezni. Szorultságában 
Alvinczihoz fordul, leveleket intéz hozzá, ós tájékozást kér tőle a 
felmerült kérdésekre nézve. 

A kálvinista prédikátor bálványozásnak nevezi a kath. vallást, 
a katholikus úr természetesen megcáfolja állítását. A prédikátor 
helyteleníti, hogy a kath. vallás megengedi a h i t t e l erősített foga
dás megszegését; felhozza Husz esetét ós I . Ulászló békeszegését, 
A kath . úr ezt visszautasítja és a reformátorok ellen fordul, m i n t 



olyanok ellen, akik új tanokkal felszabadítják az embereket a h i t 
szegésre. Harmadik tárgy a papok nőtlensége. A kath. úr kimutatja, 
»hogy az egyház ezt nem tiltja«, sőt a házasságot szentségnek tar t ja! 
Szerinte nem vétek, ha a pap nem tartja meg a szentséget. 

A megszorult prédikátor aztán kérdéseket intéz Alvinczihez 
a hal lot t ellenvetésekre nézve. Például, hogy ha szabad megbün
te tn i a lopást, gyilkosságot: miért volna t i l t va büntetni a keresztény 
egyezség felháborítóit? Luther és Kálvin követői bálványozok és 
eretnekek. Kálvin szerint bálványozó az, k i Istent oly tiszteletben 
részesíti, mely nincs a szentírásban megparancsolva; már pedig a 
szentírás nem parancsolja, hogy a vasárnap, húsvét stb. megülése 
által az Istent tiszteljék stb. 

Nem lehet mondani, hogy ez a vitatkozási modor unalmas 
volna; de az egészen keresztül vonuló gúny és szatíra oly sértő, 
hogy Alv incz i Péter egészen felháborodott ellene, ós egyik főúri 
pártfogójának azt írja, hogy »ha valaha kívánatos az Isten tisztes
sége mellett fölkelni és az ő dicsőségét oltalmazni, mostan egyszer 
egész országgal méltó volna megindulni, ez Isten ellen keresztény 
vallásunkat káromló gonosz ember (Pázmány) eilen«. 

Alv incz i legméltóbb ellenfele vo l t a hatalmas Pázmány Péter
nek. Jól ismerték ők egymást még Nag37váradról, ahol gyermek
korukban iskolatársak voltak a ref. iskolában! Alv incz i ismerte 
Pázmánynak eszejárását, ismerte 
egész élete folyását, mely amióta 
áttért a kath. egyházba, bámula
tosan gazdag vol t változatosság
ban. Csak egyben maradt váltó- A L V I N C Z Y P É T E R NÉVALÁÍRÁSA 

zat lan: az apáinak vallásához 
híven ragaszkodó protestánsok üldözésében. A jezsuitáknak nem vol t 
tehetségesebb ós lelkesebb tanítványa Pázmánynál. Meg is becsülték 
és emelték fel a legmagasabb egyházi ós polgári főméltóságra. 

Pázmány életének fiatalságát többnyire zárdákban töltötte. 
A l v i n c z y pedig maradt egyszerű református pap; de aki tanul
mányait a külföldön fejezvén be, korának egyik legtanúltabb és 
leglelkesebb ref. papja volt . Valahányszor Pázmánynak egy-egy 
polémikus irata jelent meg: Alv incz i azonnal kész vol t a felelettel. 
Az egykori iskolatársak a közéletben mindvégig erős ellenfelek 
voltak. Most is tehát, mikor Pázmány erős támadásokat intézett a 
prot. ellen, felkötötte a kardot ; azonnal írt egy cáfoló iratot i lyen 
cím ala t t : »Egy tetetes, neve vesztett Pápista embertől 8. T. D. P. P-tol 
küldetett színes öt levelekre rendszerint való Felelet. A lv inczy Péter
től, a kassai magyar Ecclesia l e l k i pásztorától . . . « 



Erről a munkáról, mely fájdalom most már sehol sem kapható, 
Bod Péter ezt jegyezte f e l : Alv incz i ebben feldarabolja és apróra 
aprítja a Pázmány Péter reformátusokat csúfoló ós mérgesen haho-
táló s mocskoló leveleit. Alv incz i t nagy tudománya, éles felfogó és 
ítélő tehetsége méltó ellenfelévé tette Pázmánynak. 0 az ószbeli 
okok és külső példák, a képek és hasonlatok bőségével, valamint a 
magyaros kifejezések és közmondások éppen oly csattanósságával 
rendelkezett, min t ellenfele. Es a logika és dialektika kórlelhetlen 
következtetésével, a csípős maró gúnynak fegyvereivel éppen o ly 
hatásosan tudot t bánni, min t »a vékony tudományú jezsuita«, a k i 
pellengérező magasztalásokkal akarja nevetségessé tenni »az együgyű. 
prédikátort.« 

Pázmány nem hagyta abba a vitát. Még ugyanazon évben 
írta meg válaszát. »Ebben a nyomorult »Feleletben« — úgymond — 
igen melleszti Alv inczynk a madarat, melynek repülését távol látja; 
és drágán árulja a medvebőrt, maga a medvéjét sem látta, azaz 
triumfál, mintha immár a pápától elvonta volna a Szt.-Péter kulcsát, 
nekem pedig hátrakötötte volna kezemet és tömlöcben, kalodában 
tartana . . . « de ő visszalő neki i l y cím ala t t : »Alvinczi Péternek 
sok tétovázó keringésekkel és cégéres gyalázásokkal felhámozott 
Feleleteinek rövid és keresztény szelídséggel való megrostálása.« 
Hogy minő keresztény szelídséggel írt, azt az a pár sora is mutatja, 
melyben írja, hogy Alv incz i »mosdatlan kézzel és körmös újjal kapa 
hozzá, cifra fortélyokkal és hajadon pór-szitkokkal támada ellene.« 

Legnagyobb, leghatásosabb műve vo l t Pázmánynak, az 1613-ban 
megjelent »Isteni Igazságra vezérlő Kalauz«, mely Bellarmin Ferenc, 
híres jezsuitának »Disputationes de controversiis Christianae fidei 
adversus hujus temporis haereticos« című műve alapján készült, 
ügyesen alkalmazva a magyar közönség ízléséhez. Ebben Pázmány 
14 könyvben tárgyalja a protestáns írók által felvetett ós a ka th . 
egyház tanait támadó kérdéseket, az ókesszólásnak mindazon fegyve
reivel, amelyek Pázmánynak minden polemikus művét jellemzik. 
E műnek főcélja azonban nem polemikus, hanem a kath. egyház 
tanainak és hitágazatainak tudományos megállapítása. Természetes 
Luthernek és Kálvinnak gyalázásával. Több évi tanulmánynak 
gyümölcse lévén, igen természetes, hogy a protestáns íróknak is 
több időre vo l t szükségük, hogy alaposan visszaverhessék támadá
sait. Egyes részei ellen azonban többen szólaltak fel. így például 
megjelent névtelenül egy németből fordított és Alvinczynak tu la j 
donított polémikus mű »Lelki orvosság* címe alatt. Továbbá Zvonarics 
Imre csepreghi evang. lelkész és társa Nagy B. ev. tanító »Pázmány 
Péter pironsagi« cím alatt. Önálló művel lépett fel ellene Kecske-



méti C. János »Pazmany Péter kalauzának 13-dik könyvére való 
felelet« (1622. Bártfán) és Pósaházy János »Igazsag istapja« (Patak 
1669.) című művekben. 

A névtelenül megjelent »Lelki orvossag« ellen Pázmány álnév 
alatt Lethenyei István névvel azonnal válaszolt. » A z cálvinista 
prédikátorok ingyenes erkölcsű tökéletességének Tüköré« című köny
vébe, mely t e l i volt gúnynyal ós kemény kifakadásokkal. A l v i n c z i 
erre sem maradt adós. Még ugyanazon évben adott k i egy művet 
» Tükör « cím alatt, melyben Pázmány állításainak cáfolásán kívül 
főleg a szentek tisztelete ós segítségül hívása ellen kel t k i . Ez a 
mű azonban nem maradt fenn; létezéséről is csak Pázmánynak 
»Az Igazságnak győzelme* című dolgozatából értesülünk. 

A l i g szükséges mondanunk, hogy korának ezen két kiváló 
tudósa, az elmósségnek ós az ékesszólásnak minden fegyverét bele
vi t te a kemény irodalmi csatába. M i n d a kettőnek meg vol t a maga 
lelkes közönsége, mely tapsolva fogadta a maga vallásának védel
mét. A kor szelleméből és i rodalmi ízléséből következett, hogy mind 
a két jeles fórfiúnak könyve telve van a legválogatottabb ós körmön
fontabb szidalmakkal és egymás ellen való pórias gyalázkodásokkal. 
Pázmány végül fogadást tett , hogy soha többé »vele — t . i . A lv incz i -
val — nem mocskolodik.« 

Maga helyett azonban Balásfy Tamás boszniai püspököt indí
totta ellene, ak i Pázmánynak Rómába való utazása alatt gondos
kodott a fenti mű kiadásáról. Bevezető soraiban ez is gorombán 
szidja Alv incz i t , s végül ezt a tanácsot adja nek i : » . . . Alázd meg 
magadat az Isten, az igazság, a világ és Pázmány előtt . . . Mestered 
i m jó vagyon; csak te lennél jó tanitvany.« 

A l v i n c z i azonban egyáltalában nem vol t hajlandó a gőgös 
tanácsot elfogadni. Hanem leült és o ly polémiát írt a két kath. 
főpap fent i munkája ellen, mely méltán megdöbbentette őket érvei
nek gazdagságával ós nyelvezetének keménységével. Művének címe 
ez: »Itinerarium Catholicum, az az: nevezetes vetélkedés a felöl; ha 
az evangélikusok tudománya-e új, vagy e mostani római valláson levő 
pápistáké-e? és a pápisták Ecclesiája-e, vagy az evangélikusoké-e az 
igaz és világ végéig állandó? (1616.) Alvinczinek neve ugyan nem 
olvasható a címlapon, de irályáról reáismertek ellenfelei is. 

A l v i n c z i ezúttal utánozta Pázmányt. Valamint ez egy kálvi
nista prédikátor által intéztette leveleit Alvinczihez, úgy ez egy 
jezsuitát hoz vitatkozásba egy prédikátorral, k i t a vékony tudo
mányú jezsuita Menander Pistolorius panaszolkodó elmével mutat 
és kommend ál ama bölcs ós nagy elmével biró, írást magyarázó 
Doktornak, váradi jezsuita Páternek, felvilágosítást kórvén tőle. 



»Minden szép tudománnyal, ékesen szóllással, szentírás magyarázás
sal, mive l annak doktora is vagy, Páterek és minden régiségnek 
értelmével fölékesített méltóságos Páterem nyúlj hozzá és gyorsan 
folyó pennádnak sebes folyóvizével hova hamarébb tégy választ.« 

A kálvinisták társaságába került jezsuita felveti azt a két 
kérdést, mely az I t inerar ium címlapján van jelezve, t. i . hogy a 
Luther és Kálvin tudománya új-e, vagy régi? és oly-e, mely a 
szentírással ós a doktorokkal egyezik-e vagy nem ? Az e feletti 
vitatkozásnak az vol t a célja, hogy Pázmánynak Magyari ellen írt 
munkája ós kalauza ellenében bebizonyítsa, hogy az új tanítás igaz, 
hogy a szentíráson alapúi, hogy az Apostoloktól származik, végre, 
hogy azt minden időben élt tudósok ós szent férfiak felkarolták. El len
ben a katholikus vallás ezen tulajdonságokkal nem bír. 

Gúnyos hangon beszél Pázmányról, így szólítván meg őt: 
»Uram és kegyes Páterem, hogy kicsiny dolog felől való kórde-
zősködésemmel és következendő munkára való kérésemmel kel l 
untatnom, páteri móltóságod énnékem megbocsásson, ós nem is 
kételkedem, más indulatja, hogy lehetne tekintetes móltóságodnak, 
holott tudom azt, mely nagy gyönyörűsége legyen éles elméd szerint 
való becsületednek, a római Ecclesiának terjedésének hasznos munká
jában, melyet egyebekkel is elhitetett amaz örökké való kötekedésre 
és tudakozódásra utazó Kalauz nevű írásoddal, minden római katho-
likusnak illendő és méltó tanúságukra, a kálvinista és lutherista 
újítóknak pedig nagy csúfolásukra.« 

Pázmány érezte, hogy vitatkozási modora ő ellene fordult; 
ezért az »Itinerariumot« nem hagyta felelet nélkül. Először a 
címbe köt bele, ós aztán a Kalauzból már ismert érvekkel kísérelte 
megcáfolni Alv incz i állításait; természetesen kemény ós goromba 
hasonlatokkal. A visszatorlás annál kellemetlenebb volt, mive l ugyan
azon időben a lutheránus tudósokkal is meggyűlt a baja. 

Ugyanis Zvonarics Imre, csepreghi »főfő templomi prédikátor« 
szövetkezett a sármelléki Nagy Benedek kőszegi tanítóval és közös 
erővel támadták meg Pázmányt, egy tübingai lutheránus hittudós
nak, Haffenreffer Mátyás német munkájának magyar fordításával, 
címe: »Az szent írásbeli hitnek ágainak bizonyos móddal és renddel 
három könyvekre való osztása. Keresztúr 1614.« Ebben Luthernek 
Istenről, az angyalokról, az emberről, a lélekről, Krisztusról és a 
szentségekről szóló tanai rendszeresen és tüzetesen adatnak elő. 
M i v e l az előszóban támadás foglal tat ik Pázmány Kalauza ellen, 
tehát Szyl Miklós álnév alatt »Csepreghi mesterség: Azaz: Haffen-
reffernek magyarra fordított könyve eleiben függesztett leveleknek 
cégéres cigánsági és orca-szégyenítö hazugsagi« cím alatt. 



Csak az elleniratból tudjuk, m i vol t a tartalma. Ugyanis — 
m i n t említők — Zvonarics Imre » Pázmány Péter pironsagi« cím 
ala t t válaszolt azokra, a szitkos káromlásokra, melyeket Szyl Miklós 
neve alatt, Haffenreffer tudós doktornak könyve elébe függesztett 
levelek ellen, álorcásan kibocsátott vala. Derék felelet, melyben 
nemcsak a Csepregi Mesterségnek nevezett nyelves csélcsapásai 
torkába verettetnek, de még az ő csavargó Kalauzának csintalan 
fortély és hazug cigánságai is rövid bizonyos jelekből, mintegy 
világos tükörből, k inyi la tkoztatnak . . . « Szerzők Zvonarich Imre ós 
Nagy Benedek, szemére vet ik »a syrenes szavú, de áspis mérgű« 
Pázmánynak »szidalmas és szelid elméhez nem illendő trágárságait«. 

Az első részben Zvonarics lerombolja Szyl Miklósnak azon 
argumentumát, hogy a lutheristák vallása elhanyatlott volna az 
apostoli tudománytól. A második részben Nagy Benedek azt bizo
nyítja, hogy a Kalauz bujaságra gerjeszti az embereket, hogy 
káromlásokat foglal magában, hogy csalárdul bizonyít az írások
ból stb. Végre a harmadik részben közlik egy előkelő lutheránus 
írónak Ítéletét a Kalauzról és annak szerzőjéről, és gúnyos anagram-
mák vannak benne közölve. 

Pázmány erre is felelt »Csepregi Szégyenvallás*, az az: rövid 
felelet, melyben a csepregi hiúságoknak kőszegi toldalékot verő
fényre hozza P. P . « A gúnyos anagrammákra Balásfi Tamás boszniai 
püspök adta meg a választ; p l : .Bertalan Tűri .Bőre Pusztulását. 
(B — Balásfi, T— Tamás, B — boszniai, P = Püspök). Balásfi külön
ben mindig készen állott Pázmány segítségére, valahányszor ez 
másutt vol t elfoglalva. Ugyanis még 1616-ban saját neve alatt adta 
k i »Csepregi Iskoláját; liben az Lutheránus és Cálvinista prédiká
toroknak tanúságokra . . . az csepregi szitok szaporító morgó prédi
kátort . . . iskolázza B. T. boszniai püspök.«1 Érdekes, hogy a katho-
licizmusnak ez a két védője protestáns szüléktől származott. A z a 
nagy buzgóság és kitartó harci kedv, mely mind a kettőnek i ra ta i t 
jel lemzi, az apostataság természetes következménye. Minden áron be 
kel let t bizonyítaniók, hogy ellenségei a protestánsoknak. Másként 

1 Balásfi még ugyanezen évben egy lat in nyelven írt más gúnyiratot 
is bocsátott közre »Echo Christiana et Catholica.* Hoc est responsio et reper-
cussio, qua blaspbemiae, maledicta et convicia Lutherana, quibus i n unam 
sanctam catbolicam, apostolicam románam Ecclesiam, i n inquisitionem adversus 
hereticos sanctam i n I I I . a Bev. D . Petrum P. etc. Lucifuga Lutheranus, 
ordinis praedicatorum Mag. et Stepbani J a i r i fictis sub nominibus impegit. 
Beverberantur Tuendo JBono íJcclesiae .Ergo JBreviter. Ez a munka párbeszéd 
alakjában íratott, melyben a katholikus szerzőn kívül a Lutheranus Jairus és 
a kálvinista Suri Mihály szerepelnek. 
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nem is emelkedhettek volna oly magas állásokra. Ez t annál inkább 
kellet t bizonyítaniuk, mert például Zvonarics azzal is vádolta 
Pázmányt, hogy »nem igazi pápista«, mert hite nem egyezik 
a pápák hitével. 

U g y látszik, hogy Pázmány lassanként beleunt a meddőnek 
bizonyult kemény irodalmi harcba. Közbejöttek a Bethlen Gábor-
féle harcok, melyek egészen igénybevették tevékenységét. De azért 
ő sohasem vette le szemét a protestánsok irodalmi harcairól és ha 
ő maga nem harcolhatott: ott vo l t a jezsuita tudósoknak egész 
serege, ak ik egy szempillantásra készek voltak harcba szállani. 

0 maga írta 1620-ban »Falsae originis motiinm .. . Az magyar
országi Támadásoknak liamissan költött eredetének rövid velős Hami
sításai Továbbá 1626-ban »Az szentírásrúl és az Anyaszentegyház-
rúl két rövid könyvecskék* című támadást. Erre Pécsváradi Péter, 
váradi ref. pap írt i lyen cáfolatot: »Pécsváradi Péter Felelet i 
Pázmány Péternek két könyvecskéire, melyeket az Szentírásról és 
az Anyaszentegyházról írt s Biharmegyének dedikálva kibocsátott. 
A vaskos kötetben Pécsváradi rendre veszi Pázmány tóteleit s 
azokat meglepő alaposságával, csattanós érvelésével, férfias bátor
ságával és komolyságával egyenként megcáfolva, elmondja a saját 
vallásának tételeit. Különösen figyelemre méltó, hogy ez sokkal 
higgadtabban fogta fel magas feladatát és kerülve az erős, gúnyos 
kifakadásokat, művének tartalmával kivánt hatni . S ennek meg is 
vol t az a következése, hogy Pázmány meggyőződvén arról, hogy 
az irodalom terén nincs kilátása a győzelemre, felhagyott polemikus 
iratok gyártásával. 

De ot t voltak helyette a jezsuiták, akik sohasem működtek oly 
nagy buzgalommal és eredménynyel, min t ezen korszakban. Minden 
hatalom rendelkezésükre állott; csak azt lestek, hol tehetnek nagyobb 
kárt a protestantizmusnak, s oda központosították egész erejüket. 

Miko r látták, hogy a protestáns írók a bibliafordítás terén 
előrehaladnak, akkor ellenük küldték Káldi György jezsuitát, k i az 
ő bibliafordítása mellé egy »Oktató intést* csatolt, melyben a két 
jeles protestáns bibliafordítót: Károli Gáspárt és Szenczi Molnár 
Alber te t támadja meg, részint fordításukért, részint pedig egyéb 
nézeteikért. Természetesen a Vulgata tekintélyét kellett megvédel
meznie. Ez t nem hagyta szó nélkül Dengelegi Péter, kiadván 
1630-ban »Rövid anatómiáját . . . melylyel Káldi György papnak 
az Szent biblia felől való Oktató intése . . . minden részeiben meg-
vizsgáltatik és egyszersmind Károli Gáspár és Szenczi Molnár 
Albe r t az ő hasznos munkájukkal együtt patvaros nyelvének osto
rozása alól felszabaclittatnak.« 



Mikor látták, hogy az erdélyi fejedelmek gyermekei kiváló 
református lelkészek által oktattatnak a ker. h i t igazságaira; és 
nevezetesen, mikor Keresztúri Pál udvar i pap kézirat gyanánt 
kiadta azt a kis Kátét, melyből a fejedelem gyermekei, G-yörgy és 
Zsigmond az úrvacsorához előkészültek, és a tanultakat az öreg 
Fejedelem jelenlétében felmondották; akkor a jezsuiták iszonyú zajt 
csaptak, ós a prot. szüléktől származott Eszterházy Miklósnak udvari 
jezsuitája, Hajnal Mátyás kíméletlenül támadta Keresztúrit i lyen című 
munkájával: »Kitet t cégér; mely alatt megtalálja akárki is, minemű 
poshatt ós mérges tejet fejt Keresztúri Pál Erdély ben egy Catechismus-
nak tömlőjébe, némi-némű Heidelberga táján nőtt ós hizlalt tehénnek 
tölgyéből, a nem régen született csecsemő kereszténynek szoptatására. 
Mely megorvosoltatik egy keresztény orvosdoktor által« (Pozsony, 
1640). Már a hosszú cím ironikus hangjából lehet következtetni a mű 
szellemére, mely elejétől végig durva sértése a protestantizmusnak. 

Természetes, hogy Keresztúri nem hagyhatta válasz nélkül. 
Ugyanolyan hangon írt művének címe ez: »Felserdult keresztyén, 
k i csecsemő korától fogva, az Isten beszédének ama tiszta tején, a 
mennyei t i tkoknak tanulásában dicséretesen növekedók; És az Isten
nek minden fegyverét felöltözvén, ama Cerberus titkos erejéből 
támadott hitető orvos-doktornak pokoli orvossággal megbűzhödött 
patikáját elrontá és magát vastagon megostorozza . . . « 

Ebben először is a rejtőzködő t i tkos doktort gúnyolja, azután 
áttérvén a mű tartalmára, komoly hangon beszél az Isten ismereté
ről, a hitről, a vigasztalásról, az ember nyavalyás voltáról, a terem
tésről, bűnről, bűnbeesésről, szabad akaratról, közbenjárásról stb. 
Szóval oly dolgokról, melyeket a jezsuiták leginkább szerettek 
hánytorgatni. Meg is lett az a haszna, hogy a jezsuiták harci kedve 
— legalább egy időre — alább szállott. 

Azonban a furor jesuitarum nem maradhatott sokáig tétlenül. 
M i n t a szélcsend utáni vihar, egyszerre oly pusztító új viták kelet
keztek, melyekben a felkavart szenvedélyek felhasználták egymás 
ellen mindazt, ami rút, ami erkölcsileg piszok ós vallásilag megvetni 
való. A vitázó felek nem az isteni igazságot keresték; hanem csak 
arra törekedtek, hogy egymást minél rútabbúl bemocskolják. 

Ezeknek a rút vitáknak főhőse most is jezsuita páter v o l t : 
Sámbár Mátyás, ak i Pázmánynak követője akart lenni, legalább a 
polemikus irodalom terén; de voltaképpen csak gorombaságban érte 
utói. Neki legfőbb feladata vol t figyelemmel kisérni a protestáns 
papok ós tanítók irodalmi tevékenységét. Es ha egy-egy vallási 
tartalmú prot. mű megjelent, kötelessége vo l t azt azonnal agyon
kritizálni, a közönség előtt lerántani. 



Anny i ra el vo l t bizakodva tudományában, hogy fogát aján
lot ta fel kiverésre azon esetre, ha valaki a vitatkozás terén legyőzné. 
Eleinte vigyázott is a fogára. Első művében — az akkor i viszo
nyokhoz képest — elég higgadtan támadja a protestánsokat. Címe: 
»Három üdvösséges Jcérdés. Első: a Lutheránusok és Cálvinisták igaz 
hitben vannak-e ? Második: Csak az egy pápista hit-e igaz ? Har
madik : A pápisták ellenkeznek-e a Szentírással, avagy inkább a 
Lutherek és Cálvinisták ?« 1661. 

E műnek értékét nem lehet elvi tatni , nem azért, mert a protes
tánsok soká nem feleltek reá, hanem azért, mert egymásután három 
kiadást ért. A címbeli három kérdésre harminchárom szakaszban 
felel. Eljárása az, hogy a szentírás azon helyeit, melyek az illető 
hi tcikkelyek alapját képezik, előrebocsátja. Ezeket a maga szem
pontjából magyarázza; a saját felfogását megállapítván, cáfolja 
a protestánsoknak ide vonatkozó tóteleit, meglehetősen nehézkes 
modorban. 

A protestánsok — talán azért, mert nem vol t eléggé sértő — 
eleinte nem válaszoltak reá. Náluk nem voltak előre kijelölt iro
dalmi harcosok; nem vol tak gond nélkül élő egyházi rendek, hanem 
voltak a megélhetés nehézségeivel ós a kormánynyal szövetkezett 
kath . főpapok üldözéseinek k i te t t szerencsétlen prédikátorok. 

Hamarjában "Wölflin Kristóf tübingai tanár írt reá — termé
szetesen hallomás után — cáfoló iratot lat inul . Négy évvel később 
jelent meg Pósaházy Jánostól: »Sámbár Mátyásnak az három kérdé
seire való felelet. 1666-ban.« Ebben nemcsak a protestánsok felfogását 
védelmezi, hanem Sámhárt is támadja. Ezt ennek viszonválaszának 
előszavából tudjuk meg, ahol Sámbár azt panaszolja, hogy Pósa-
házi őt az említett summás választételben ugrándozó bakhoz hason
lítja; hogy a »papista doktorokat« — egyházi atyákat és kath. h i t 
tudósokat — minden eretnekeknél alábbvalóknak, az esztergomi érse
ket cigánynak mondotta. Ezzel indokolja » A z három kérdésre lött 
summás választételre adott feleletenek« megírását. 

Ebben aztán ő sem kíméli ellenfelét. Pósaházi egy későbbi 
művében azt írja, hogy Sámbár művéről »némely igazán itólő kath . 
emberek is megvallják, hogy több mocsok vagyon benne, m i n t 
dolog ós valóság.« A v i t a annyira elmérgesedett, hogy Sámbárnak 
segítségére még egy más jezsuita író, K i s Imre is sietett; Pósaházi 
mind a kettőnek együtt adott választ i l y című dolgozatában: 
»Sámbárnak, Kisnek s egyebeknek adott felelet«. Ebben is époly 
leleményes és csúfondáros, mint előző műveiben. Ellenfeleivel szem
ben »époly pazarsággal osztogatta azokat a címeket, amelyeket 
nem szokás a levelestárba az örökösök számára eltenni«, min t azok. 



Sőt'gondolkodásának tisztasága, előadásának energiája ós nyelve
zetének tömörsége messze túlhaladja ellenfeleinek előadását ós irály-
beli ügyességét. 

SÁMBÁR MÁTYÁS VÉDELMEZÉSÉNEK CÍMLAPJA. 

Időközben Pósaházinak is akadt segítő társa Kózdivásárhelyi 
Matkó István felsőbányai pap személyében, ak i »Fövényen épített 
ház romlása; avagy három kérdések körül gőgösen futakozó Sámbár 
Mátyás jezsuita« című könyvével felelt Sámbár kihívására. Ez 



ugyanis egy kis diák által küldötte meg neki a »három üdvösséges 
kérdés« egy példányát, s mellékelt levélben egyenesen felhívta, 
hogy cáfolja meg. Matkó a kihívást elfogadta. Sámbárnak "minden 
lényeges tételét cáfolja, helyenként nagy szerencsével, általában 
pedig sikerrel. Ujat al ig hozhatott fel akár a mise, akár a szentek 
tisztelete, akár pedig a pápai hatalom ellen. Felfogása az azonkori 
romlot t ós szerencsétlen viszonyokra nézve az, ami akkor általában 
elfogadott nézet volt , hogy t. i . az Isten azáltal akarja a meg
romlot t kereszténységet büntetni a törökkel. 

Sámbár mind a kettőnek felel hallatlan goromba hangon. Már 
a címben, melynek hű mását az előbbeni lapon közöljük, je lz i , 
hogy Matkó »hazugságit megtorkolja«, Pósaházy »mocskait, pedig 
megtapodja«. Az első részben Matkóval foglalkozik, aki t — mivel 
felsőbányai tanító vo l t — egyszerűen csak bányásznak csúfol; 
a második részben Pósaházyt szidja hasonló csúfos modorban. 
Komoly érveket nem igen hoz f e l ; mert hiszen ellenfeleit nem 
meggyőzni, hanem csak nevetség tárgyául akarja tenni. Ezzel 
természetesen ellenfeleit is hasonló eljárásra ingerelte, akik csak
hamar készen lettek a felelettel — külön-külön. 

Pósaházy művének címe ez: »Görcsös bot, amaz dóczeges 
fekete Banasusnak a hátára, mellyel utóbbi szilajkodása tétúl meg-
egyengettetik«. A Matkóé pedig: » X ut Tök könyvek eltépése, 
avagy bányász csákány, mellyel amaz Fövenyen építtetett s már 
leromlott házát, elóbbi fövényre sikeretlen sárral raggatni akaró és 
1000 mocsokkal eszelősen színlő s mázló Sámbár Mátyás nevű 
tudatlan sárgyúró megcsákányoztatik«. Mindkettő Sárospatakon 
jelent meg 1668-ban. Már e címekből is lehet következtetni a 
tartalom stílusára. Pósaházy következetesen déceges fekete Bana
susnak nevezi Sámbárt; vagyis Aristoteles leírása szerint olyan 
undok szörnyetegnek, mely magát saját ganajával szokta védelmezni. 
Látni való, hogy a kezdetben ellenkező elvek és nézetek felett 
megindult viták egészen elfajultak. Még egy egész sereg hasonló 
polémiát lehetne felhozni azon kor irodalmi hangjának jellemzésére. 
De ezzel al ig tennők világosabbá a felvetett kórdóseket, melyek 
a legváltozatosabb címek alatt részint támadó, részint védő szel
lemben voltak megvitatva. Nagyon kedvelt formája vol t a pole
mikus vitatkozásnak a párbeszédes alak. Erős kálvinisták v i ta t 
koznak gyenge r. kath. lelkészekkel; kath. »püspökök« a protestáns 
egyházat képviselő »presbyterekkel«, akik kimutatják a mise hely
telenségét. Viszont erős katholikus theologusok gyenge protestáns 
emberekkel vitatkozva, diadalmasan mutatják k i a kath. egyház 
igazságait. Néha az apa a fiával ós preceptorával v i ta tkozik komoly 



térítési célból. De fájdalom, az egész polémikus irodalomból az 
tűnik k i , hogy minél jelesebb papok és püspökök fogtak tollat 
saját valláselveik védelmére, annál kíméletlenebb és gorombább 
hangon támadták ellenfeleiket. 

Végre is az irodalmi durvaság és gyűlölködés érzülete az 
ország alkotmányának felfüggesztése korában a legembertelenebb 
erőhatalmi eszközök alkalmazásában nyilvánult. 

Azok a protestáns lelkészek és írók, ak ik Pázmányok és 
Sámbárék ellen az ész és szellem fegyvereivel harcoltak, majdnem 
kivétel nélkül m i n d elvesztették állásaikat. Részint a börtönbe 
kerültek, részint száműzetésre Ítéltettek. Nem az igazság, nem a 
szellemi erő és a Krisztus evangéliuma, hanem a királyi udvarral, 
a német zsoldosokkal ós jezsuitákkal szövetkezett legdurvább fegy
veres erőszak verte le porig a magyar protestantizmust. A Szelep-
csényiek és Kolonicsok, a Karaffák és Kobbok, a Spankauok és 
Volkrák garázda uralkodása alatt oly hallatlan kegyetlenkedések 
folytak az országban, hogy az élők megirigyelték a holtakat. 

A bécsi, a nikolsburgi és l inczi békekötések; a királyi eskük 
és Krisztusi szent tanok ellen elkövetett gonoszságok felülmúltak 
minden képzeletet és a vérpadra hurcolt protestánsok jajjaitól vissz
hangzott az ország évtizeden át »ad majorem Dei glóriám!« 





M Á S O D I K K É S Z . 

A X V I I I . SZÁZAD TÖRTÉNELME. 





X V . 

Az állam és a protestantizmus. -

A X V I I I . században a magyarság és a protestantizmus törté
nelmét egyenlőképpen a teljes kimerültség állapota jellemzi. Nem
zetünk a megelőző három-négy embernyomon, amikor a törökkel s a 
némettel egyszerre kellett viaskodnia, területe épségét s alkotmánya 
érvényét védenie, annyi vért és erőt veszített, hogy az utolsó 
szabadságharc hullámgyűrűinek elsimulta után természeti szükség 
gyanánt következett be az álomszerű elzsibbadás, a l e lk i energia 
elernyedése. A szakadatlan harc közepette az ország egész területé
nek lélekszáma mintegy harmadfél millióra apadt le s ennek is jó 
része a nemzeti eszmények iránt érzéketlen idegen nyelvű és erkölcsű 
lakosokból állt. A nemzetben annyi feltámadás tanulságaképpen 
lassanként gyökeret vert az a meggyőződés, hogy amint területét 
nem bi r ta Zrínyi Miklós útmutatása szerint pusztán saját erejéből, 
a dinasztiájával szövetséges népek segédcsapatai nélkül a félhold 
igája alól felszabadítani, felkelései is haszontalan erőfeszítések s 
eredményt csak az európai államok hatalmi egyensúlyának kedvező 
alakulásától várhat. 

A több százados életű Habsburg-ház, mely nemcsak az osztrák 
tartományokból merítette erejét, hanem a római szent birodalom, 
Spanyolország, Nápoly, a lengyel respublika s időnkónt a nyugat i 
protestáns hatalmak rokonszenvére, segítségére is támaszkodhatott, 
o ly erős volt , hogy kudarcot va l lo t t vele szemben minden elszaka
dást célzó nemzeti törekvés. Egyet len nemzedék sem birja elszakí
tani azt a köteléket, mely hazánkat és nemzetünket egy nagyobb 
egység, a Habsburg-családi monarchia alkotó és kiegészítő részévé 
teszi. A nemzet — erőtelen volta keserű tudatában — belenyug
szik abba, hogy önálló állami célok helyett európai és dinasztikus 
érdekek szolgálatában érvényesítse tehetségeit. Alkalmazkodik a 
viszonyok kérlelhetetlen kényszeréhez. A nemesség azt a veszteséget, 
amit a nagy hajótörésben po l i t ika i téren szenvedett, némiképpen 



pótolja társadalmi és gazdasági kiváltságainak kiaknázásával. A király
i v a l szemben alázatos és meghunyászkodó, — a kiváltságtalanok 
ezreivel szemben zsarnok, csupa gó'g és telhetetlen kapzsiság. Ez 
magyarázza meg, hogy a közszabadság s Magyarország különállása 
ez időszakon által alig-alig szerez új s hathatós biztosítékokat, míg 
a rendiség érdekeit egész sor törvény, hitlevél és királyi igéret, 
eskü védi. 

A protestantizmusnak, mely a XVLT. század nemzeti törekvé
seinek szárnyakat adott, még szomorúbb sors j u t o t t osztályrészül. 
Elmondhatni , hogy a dinasztia és udvar haragját, büntető karját 
a szabadságharcok félelmeiért legnagyobbrészt, majdnem kizárólag 
a különben is gyámolításra szoruló protestáns egyházak viselték. 
A n n y i idő távolságán át úgy tetszik, mintha a X V I I I . század egész 
élete nem volna egyéb, mint szakadatlan bűnhődés a X V I I . szá
zadért, A helyzetet fölöttébb súlyosbítja, hogy az egykori harcos
társ, a katholikus magyar is üldözővé válik, aki eretneksanyar
gatással enyhíti elégedetlenségét, lelke t i t k o l t boszúságát. A nagy 
családok, a melyek valaha fáklyatartói voltak az evangéliumi vilá
gosságnak, amelyek tagjai az ország főméltóságait viselték, benn 
ültek a királyi tanácsban, — részint kihaltak, elszegényedtek, részint 
a katholikus egyházba tértek. Xádorválasztáskor alig-alig lehetett 
találni protestáns főurat a törvényszerű kijelölés végett. Tekintélyük 
árnyéktekintély, gazdagságuk koldusmód a régi oligarchákra emlé
keztető római katholikus Pálffyak, Károlyiak, Esterházyak, Erdodyek, 
Batthiányiak mellett. Kisbirtokú Zayak, Eadvánszkyak, Eádayak, 
Kenesseyek, Vayak, Hellenbachok lépnek a Thurzók, Illósházyak, 
Eákóczyak örökébe, olyanok, akik családi ügyeikben maguk sem 
igen élhetnek a nagyurak pártfogása nélkül. A még jobbára protes
táns köznemesség nem tudott országos jelentőségű vezért találni, 
akiben bizhatna, akinek nevét zászlóul használhatná. I l yen módon 
sem országgyűlési mozgalmuknak nem let t sikere, sem panaszaiknak 
foganatja. Senki sem tar tot t tőlük s ennélfogva nem is keresték 
kedvöket. Az 1681-iki országgyűlés, ahol a többség helyhez kötötte 
és a földesúri j o g hangsúlyozásával megbénította a protestáns vallás
szabadságot, nyilvánvalóvá tette a protestáns ellenzék el hanyatlását. 
E gyengülés annyival inkább szembeötlik, mert mindössze 35 óv 
tel t el a protestáns vallási érdekeket biztosító l inc i békekötés óta. 
E g y emberöltő alatt akkorát változott a nemzet közszelleme. Saját 
vívmányát, küzdelme dicsőségét is megrongálta, csakhogy a vallási 
gyűlölség éhét elverje. Ugyanazon évtizedben történt a nantesi 
edictum visszavonása is, mely valóságos átok- és csapásözönt bocsá
to t t Franciaországra. Ez időtől fogva a francia és magyar protes-



táns egyház történelme majdnem ugyanazon mederben folyik tova. 
Az elnyomásnak ugyanazon eszközeit használják velők szemben s 
ugyanaz az idő hozza meg számukra a felszabadulás hajnalhasadását is. 

Rákóczi Ferenc szabadságharca idejében, mely a vallásügyi 
sérelmeket is a legteljesebb igazságszeretet és méltányosság alapján 
akarta orvosolni, fellélekzett az agyonüldözött protestantizmus. 

GRÓF K Á R O L Y I SÁNDOR. 

A szatmári béke után azonban újra megszállta a szíveket az aggo
dalom. A majthényi síkról hazaszéledt kurucok érezték, hogy a 
győzelmes párt nem elégszik meg azzal, hogy a nyolc esztendős 
nemzeti mozgalom elszenderűlt, hanem megtorlást követel. Az Ester
házyak, Csákyak, Illésházyak készségesen segédkeztek volna a meg
békélt pártosok zaklatásában. Pálífy Jánosra ós Károlyi Sándorra, 
a két szemben álló fél bizalmi emberére hárult az a hivatás, hogy 
a szatmári kötés erejét megóvja s a boszúvágyók hevét, indulatát 
mérsékelje. Tanácsukon indult Eleonóra császárné is, I . Lipót özvegye, 



ak i lecsendesült országot akart átadni fiának, Károlynak. Egy ik 
másik vérmes udvarpárti azt kezdte feszegetni, hogy a békekötés 
érvénytelen, mert magyar törvónj^ek szerint a király távollétében 
a nádort i l l e t i a felségjogok gyakorlása s így a békekötés is. Károly, 
az új király, bár jogi lag elismerte a magyar álláspont törvényszerű
ségét, tanácsosabbnak tartotta, ha nem elfogult pártembert választ 
helyettesül, aminő Esterházy nádor volt, hanem ideiglenesen anyjára 
bízza az ügyek intézését. Május 26-án megerősítette a kurucokkal 
kötött egyességet s ezzel a pacifikáció dönthetetlen érvényűvé lett. 
Pálífy és Károlyi diadalt aratott a kapzsi nádor, kancellár és itélő-
mesterek cselszövései felett, ak ik már előre örültek a sok jószág-
kobzásnak, hűtlenségi pörnek.1 Kihi rdet te az országgyűlést s eléje 
utalta az összes sérelmeket. 

Károlyt a magyarság megoszlott lélekkel várta haza Spanyol
országból, ahol V . Károly és I I . Fülöp trónjáért harcolt a franciák 
és Bourbon Fülöp (V.) ellen. A protestánsok nem tudtak iránta föl
melegedni. Cserey Mihály, aki saját korának felfogását tükrözi 
Históriájában, azt írja róla,2 hogy »ebben a császárban minden virtus 
megvagyon, csak szintén mivel már tiz esztendőtől fogva Hispániá
ban neveltetett, azoknak baromi zólusokat és a reformata religio 
ellen való gyűlölséget felette imbibálta és a jésuiták tanácsán jár, 
ahonnan, hanem ha Isten csodálatos gondviseléséből akadályt vet 
elejékben, nem remélhetünk egyebet persekuciónál«. Az aggodalom
nak és gyanúnak vol t is alapja. Károly vol t Lipótnak kedvesebbik 
fia; tőle jóval többet várt, min t az érzelgősségre hajló Józseftől, 
ak i az első szülöttség jogán atyja koronáit örökölte. Még gyermek
korában elvitték a madr id i udvarba, hogy ott öregedő nagybátyja 
előtt spanyol királlyá nevelődjék. A családi hagyomány, a szer
tartásokban kedvét lelő spanyol udvari környezet lelkébe oltotta 
azt a hitet, hogy a királyi hatalom feltótlensóge isteni rendelésen 
alapszik s az alattvalók részéről oly hódolat i l l e t i meg, mint Isten
nek helyettesét vagy megbízottját. A spanyolok valahányszor köze
ledtek színe elé, üdvözölték vagy kérdésére válaszoltak, mindig 
térdre ereszkedtek.3 

Ez az imádásszerű hódolat, amelyben spanyol hívei részesítet
ték, egészen elkényeztette az ifjú fejedelmet, s a tiszteletnek vala
mive l kisebb mértéke utóbb már érzékenyen sértette. Szolgai meg-

1 Károlyi Sándor önéletírása 100. és 104—105. lap. 
* Ujabb Nemzeti Könyvtár, I . folyam. 463—464. lap. 
3 Marczali H . A magyar nemzet története a szatmári békétől a bécsi 

kongresszusig. 18. 1. Foscarini után. 



alázkodás vo l t a legegyenesebb út szívéhez s e gyengéjét ugyancsak 
felhasználták haszonleső, tányérváltó udvar i emberek, míg az órde-
mesebbje, a saját értékét ismerő, maga munkáját becsülő miniszter 
vagy tanácsos átallt i lyen fogáshoz nyúlni. Vele is megtörtént akár
hányszor, min t a legtöbb hatalmára féltékeny uralkodóval, hogy 
fontos ügyekben inkább h i t t a léha, hajlongani tudó udvari had 
körmönfont hízelgő beszédének, min t a nyers formába öltözött bölcs 
tanácsnak. Spanyol és nápolyi tanácsosai, Romeo, Stella, Perlas 
valenciai érsek, ak ik személyes szolgálatokkal meg tudták nyerni, 
óltök fogytáig érezték bizalmát ós szeretetét. A l than német gróf, 
ak i a barcelonai udvarban tisztára elspanyolosodott, állt hozzá leg
közelebb. Egyszer életét mentette meg urának s azonfölül neje, az 
ingerlő szépségű spanyol nő (Pignatelli-Belrigardo hercegnő) erős 
.szerelmet ébresztett Károlyban, amelynek lángja azután sem hamvadt 
k i , hogy elvette Erzsébet braunschvveig-wolfenbütteli hercegnőt, akit 
.az európai udvarokban széltire »Szep Lizanak« hivtak. Al thant magát 
s összes atyafiságát elhalmozta kegyeivel. 1721-ben 100.000 forint 
értékű adományban részesíti, amiből 70.000 for int értéket magyar 
koronauradalmak tesznek k i . 

E gyengéi mellett azonban vol tak királyi erénj^ei is. A spa
nyol örökösödési háború alatt nagy állhafcatosságot tanúsított; 
ha csapások érték, csüggedés nélkül várta és munkálta a jobb 
jövőt. A hozzá hű kataloniai és arragoniai nép lelkesedése, 
áldozatkészsége és ragaszkodása megtanította őt arra, hogy ne 
kicsinyelje azt az erkölcsi erőt, mely a tömegek érzésében re j l ik s 
tisztelettel beszéljen ábrándjaikról. Ifjúságának legfogékonyabb esz
tendeit távol töltötte s így nem szivárgott be lelkébe a bécsi 
udvarnak magyargyűlölete. Az egész magyar kérdést az abszolút 
uralom rideg, de objektiv e lv i álláspontjáról nézte s elhatározásait 
nem sugallták érzelmi rugók. Első rendeletei azt mutatják, hogy 
őszintén törekszik a magyarság rokonszenvének megnyerésére, hogy 
& nyugalmat ne fegyver és erőszak, hanem a nemzet megelégedése 
biztosítsa. Károlyi Sándor a neki i r t levél és beszélgetések alapján 
az egész országban elhirdette, hogy jó király lesz s alatta a magyar
ságot nem nyomja el a bécsi minisztérium. Cserey szerint, akinek 
aggodalmaskodó sorait fent idéztük, a közhit kötelességtudó, munka
kedvelő, igazságos uralkodónak tartotta, ak i napi mulatságára alig 
szánt egy órányi időt. »Neki kártya, kocka, muzsika, vadászat, 
komódianézés, egyéb haszontalanság nem kel l .« 1 Napjában kétszer-

1 Cserey M . históriája. Ujabb Nemzeti Könyvtár. I . Folyam. 463. I . — 
Apja, I . Lipót, szenvedélyes kártyás volt, bár csak kis összegben játszott. 



háromszor hallgatott misét, amint a családi hagyomány, a spanyol 
udvar i cerimónia kivánta s a papok iránt nagy tiszteletet tanúsí
tot t . A h o l csak tehette, kedvezett a katholikus egyháznak; lelkének 
dédelgetett álma vo l t a »regnum Marianum« megvalósulása, de a 
nyílt erőszakot, az egyenes törvénysértést lehetőleg kerülte. A pro
testánsok iránt, amíg a külföldi protestáns hatalmakkal frigye föl 

I I I . KÁROLY. 

nem bomlott, nem vol t éppen elutasító ridegségű; de midőn a 
spanyol koronáról végképp le kel let t mondania, s az a koalíció, 
mely eddig őt támogatta, a Habsburgok világuralmától való félté
ben ellene készülődött, erős katholikus egyházpolitikáját minden 
enyhítés nélkül érvényesítette. A protestánsok nem részesülhettek 
más jogokban, min t amit a törvény rideg betűje megengedett. 
A törvényt pedig az uralmon levő katholikus párt eszejárása és 



felfogása szerint magyarázta. Montesquieunek, aki 1729-ben Bécsben 
járt és a pozsonyi országgyűlésen is megfordult, szemébe ötlött, 
hogy a monarchiában nem uralkodnak a jezsuiták, de azért nincs 
l e l k i szabadság. És bár nem történtek oly kegyetlenségek, min t 
I . Lipót idejében, amelyek egész Európát megbotránkoztatták, — 

ERZSÉBET CSÁSZÁRNÉ. 

a protestantizmusnak I I I , Károly korszaka vol t a legnehezebb ideje. 
A z állam és a római katholikus társadalom intézményekkel, tör
vényekkel akarta kipusztítani a gyűlölt eretnekséget. Régebben 
pártjukat fogta a törvény, szükség esetén a fegyveres fölkelés szol
gáltatott nekik igazságot; most minden támasztól megfosztva, tör
vényektől kitagadva harcoltak nem az uralomért többé, hanem 
pusztán a fennmaradásért, hogy az evangélium világossága magyar 



földön végképp el ne oltassák. Egymás után érték egyházukat 
a legkíméletlenebb csapások; gazdasági, j o g i és szellemi téren 
támadták meg ó'ket, hogy életerejök végképp elsorvadjon és 
elcsigázva, elnyomva végre észrevétetlenül eltűnjenek a katholikus 
tengerben. 

A protestáns egyházaknak az elsó' nagy tusát az 1712/15-iki 
országgyűlésen kel let t megvívniok. Már a koronázás eló'kószületei 
közt kitűnt, hogy a protestánsokat pusztán megtűrik az ország
gyűlésen, s hogy nekik ártsanak, az oktalan szenvedély még a 
nemesség rendi jogain is rést üttet velők. Országgyűlési prédikátor 
hívását csak sok esre-hitre s a praecedens esetek miatt , de nem a 
lelkiismeret jogának tiszteletéből engedték meg nekik. A korona 
lehozásával megbízott deputációba az evangélikus vallású Okoli-
csányi Pált is beválasztották, de utóbb a nádor felszólította, hogy 
a megbízásról mondjon le vagy legalább ne vegyen részt a bizott
ság munkájában. Okolicsányi a legközelebbi országos ülésen megyé
jének panaszaképpen felhozta a rendek előtt a rajta esett sérelmet. 
Szavaira nagy zendülés támadt; össze-vissza kiabáltak: az bizony 
nem injuria, nagy dolgok vannak s i lyesmit meg sem ke l l hallgatni. 
Felállott erre Ráday Pál, a protestánsok egyik vezéralakja, később 
református főkurátor s a régi országgyűlések módja szerint, a 
»status evangélikus« nevében kért szót. » A klérus táblája nagy 
fervorral megzendűle és a zengő szók az egész házat betelek.« 
» Nincs evangélikus státus, k i tette státussá? Nincs ötödik státus. 
Bezzeg status!« s több ilyfajta kifakadással próbálták elriasztani 
Rádayt a felszólalástól.1 Ez az eset nyilván mutatta, m i t várhatnak 
a protestánsok az országgyűlés többségétől. Ráday, ak i bécsi útjából 
visszatéret, a prímást tájékozás végett szentkereszti kastélyában föl
kereste, előre látta, hogy a »jövendo országgyűlésén, mely szeptem
berben bizonyosan be fog állani, mely rettentő veszekedések és 
galibák tódulnak reajuk«.2 

A két álláspontot áthidalhatatlan ellentét választotta el egy
mástól. A papság az eddig adott engedményeket is sokallta s az 
egyház ellen való bűnnek bélyegezte. Sajtóban, gyűléseken, királyi 
tanácsban nyíltan hirdette, hogy a vallási egységben van az igazi 
egység s csupán róm. kath. ember lehet hűséges alattvaló; vala
mennyi eretnek t i tkos pártütő. A nagytekintélyű, de bátor Ráday 

1 Ez országgyűlésről rendkívül érdekes adatokat közöl Lányi Pál gömöri 
evangélikus követ diariuma. Acta Diaetalia. Nemzeti Múzeum könyvtára. 
Történelmi Tár 1903. és 1904. 

9 Eáday Pál levele 1714 JUDÍUS 7. Közli Zoványi Jenő. Magyar Prot. 
Egyliáztört. Adattár I . 5—8. lapon. 



Pált is üldözték azzal a gyanúval, hogy hűségesküje dacára Rákóczi
v a l levelez és a bujdosó fejedelem haza jövetelének útját egyengeti. 1 

Ártatlansága azonban kiderült s »aki vermet ásott a becsületes 
embernek, maga esett bele.« A kath. párt szemében a bécsi és l i n c i 
békekötés törvénytelen, mert fegyverrel csikarták k i , mert protes
táns többség cikkelyezte be s az 1681-iki törvény a végső határ, 
ameddig az ország a protestantizmus iránt való elnézésben és türe
lemben elmehet. E törvénynek is azt az értelmét fogadták el, amit 
a Lipót-féle explanációkban találni, amelyeket a protestáns köz
vélemény a Kollonits műhelyében készült hamisítványoknak tartot t . 
A protestáns vallás előttük nem bevett vallás (religio recepta), hanem 
csak a béke kedvéért egy ideig még megtűrt vallás (propter bonum 
pacis adhuc tolerata). A papság eleve t i l takozott a protestánsoknak 
szánt engedmények ellen s felszólították a királyt, hogy az apostoli 
h i te t az apostoli királyságban állítsa vissza régi jogaiba. 2 A pro
testáns követek régi történelmi jogaik alapján álltak ós sérelmeik 
gyökeres orvoslását, a »restitutio i n integrumot« óhajtották. Azon
ban érezték, hogy a rosszindulatú többséggel szemben aligha győz
hetnek és beérték volna kevesebbel is, csakhogy a jövendő békés 
fejlődést valamikép biztosítsák. A királyhoz fordultak, hivatkoztak 
arra, hogy ha az országgyűlésen nem is, de az országban még övék 
a többség s felsorolták sérelmeiket; elpanaszolták, hogy az óhitűek, 
anabaptisták, zsidók nyugalmasabb életet élnek s üldözőik a vallási 
versengés szításával csak az ország erejét gyengítik. A válasz 
soká késett. Egy év múlva ismételték a folyamodványt Erzsébet 
királynénál, aki protestánsnak született s akitől ennélfogva némi 
pártfogást reméltek. 1714. április 28-án végre megjelent a várva 
várt k i r . rendelet, azonban nagy csalódást hozott a folyamodókra. 
Tar ta lma ismétlése I . József 1710-iki novemberi rezoluciójának, 
mely a forradalmi idők vallásügyi változásait érvényteleneknek 
nyilvánította, s mindent az 1703. évi állapotba helyezett vissza. 
Megrójja az »akatholikusokat«, hogy az 1681. és 1687. évi törvény 
ellenére több helyütt folytatják a nyilvános vallásgyakorlatot, a 
nem articularis helyeken, nemesi házakban istentiszteletet tartanak, 
prédikátort,mestert hívnak; az articularis helyeken papjaikat királyi 
engedély nélkül szaporítják; tanítóik bebarangolják a szomszéd 
falvakat s apasztják a plébánosok jövedelmét; a törvényes ünne
peket, ahogy az esperesek jelentéseiből látni, meg nem tartják, 

1 Négyesy László: Ráday Pál munkái. 32. 1. 
9 RibinT: Memorabilia Augustanae confessionis i n regno Hungáriáé I I . 
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adventben, böjtben házasodnak s általában a királyi türelemmel 
visszaélnek. Megin t i tehát az ágostai s helvét hitvallású alattvalókat, 
hogy szigorúan alkalmazkodjanak a törvényekhez, az eddig kiadot t 
rendeletekhez, különben példás szigorúsággal fogja az engedetleneket 
büntetni. I l y e n módon az uralkodó, a nemzeti közérdek képviselője, 
a legfőbb bíró nyíltan és határozottan a hatalmaskodók pártjára 
állt, velők szinte azonosult. A protestánsoknak érezniök kell , hogy 
a trónhoz hasztalan folyamodni többé; amit egyházuk megalázása 
és elnyomása gyanánt panaszoltak, azt a remélhető legkedvezőbb 
állapot mértékéül jelölte meg a királyi rendelet. Az utolsó betűig 
bevált, amit a prímás az országgyűlés kezdetén jövendölt Ráday 
Pálnak: »nem hiszi, hogy ő Felsége felforgassa, amelyek az atyja 
regimenj e alatt lettének.« 1 

Az országgyűlés szintén a k i r . rendelet csapásán indu l t s 
tulajdonkópen a meglévő sérelmes állapotot ik ta t ta be a törvény
könyvbe. Az 1715-iki X X X . törvénycikk még az explanációkat is 
törvényesítette, amelyeknek eddig az evang. egyházak csak kény
szerűségből engedelmeskedtek, de folyton-folyvást t i l takoztak elle-
nök. Igazában a király álláspontját fejezi k i , mert a rendek hosszas 
szenvedélyes viták után sem tudtak megegyezni, s mint annyiszor 
később, az uralkodót kérték föl biróul. A törvény szerint » 0 Felsége 
kegyelmesen elhatározta, hogy az 1681. és 1687. évi törvényeket 
az eddig kijelentett igazi értelmükben még fenntartja. Amennyiben 
pedig időközben nem hajtattak végre, vagy mind a két rész vétett 
volna ellene, azt törvényesen rendelt királyi biztosok vizsgálják 
meg, ő Felségének tegyenek jelentést s jóváhagyásának megnyerése 
után intézzék el oly módon, hogy a törvényes állapot, a törvények 
igazi értelme a királyi magyarázatok szerint állíttassók helyre és 
tartassák fenn. Ha ez elintézést valamely ágostai vagy helvét h i t 
vallású egyén sérelmesnek tartja, a sérelem orvoslása végett a maga 
nevében, de sohasem a közösség nevében folyamodjék a királyi 
felséghez.« Eszerint továbbra is érvényben marad az 1687. évi 
X X I I I . t.-c, mely a protestánsoktól a kapcsolt részekben megtagadja 
a birtoklás jogát, érvényben maradnak egyes városoknak, hatósá
goknak a protestánsokat kizáró határozatai és kiváltságai. A leg
fontosabb része az abszolút kormányrendszerek elvének megfelelően 
a szolidaritás, az érdekközösség megtörése. A protestáns egyházak 
összefogva is gyengék voltak a királyi hatalommal, a főpapság s a 
tetszésén járó országgyűlés akaratával szemben. Az 1715-iki törvény 
ezt a protestáns közösséget, mely némi erőt adott a panaszkodónak, 

1 Ráday levele. Zoványi idézett közleménye u. o. 



egyszerűen eltörli s az egyes embert a maga sérelmével és igaz
ságával kiszolgáltatja az elnyomók aránytalanul nagy hatalmának. 
A másik fontos pont a vallásügynek a királyi felségjogok közé 
való utalása. A kath. párt örömest hozzájárult az elintézésnek ezen 
módjához, mert hiszen lényegében a törvény az egyik s pedig 
hatalmasabb pártfél fejét tette meg birónak; joggal várhatta tőle, 
hogy nem dönt saját anyja, a róm. kath. egyház ellen. A protes
tánsok kénytelen-kelletlen szintén belenyugodtak, mert a király 
jóindulatától, igazságszeretetótől, kormányzói bölcseségótől, valamint 
a külföldi protestáns uralkodók befolyásától inkább várhattak egy kis 
kíméletet, m i n t a rendektől, akiknek lelkében izzott a vallási gyűlölet. 

Áz 1722-iki országgyűlésen némileg enyhült az udvar ós 
országgyűlés hangulata. A trónöröklés fontos államjogi kérdése 
hátraszorított minden más ügyet, sőt a király, hogy a leányág 
igényének elismerése minél simábban s egyértelműleg történjék, a 
protestánsoknak egy két rendeletben igazat adott. Az 1728-iki 
országgyűlés azonban ismét a régi nyomra tért vissza. A katholikus 
párt, hogy a protestánsok kezéből a vármegyékben ós városokban a 
hatalmat kicsavarja, az ellenállást lehetetlenné tegye, a protestánsok
tól pusztán felekezetök címén meg akarta tagadni a polgári jogokat, 
így a tisztviselós jogát is. M i v e l új törvény alkotása akadályokba 
ütközött volna, legjobbnak látták, ha felújítják a Hármaskönyv 
ősrégi esküformuláját, amelyben a boldogságos szűz és Istennek min
den szentjei is előfordulnak. Világos, hogy az országgyűlési többség 
a protestánsokat nehéz lelkiismereti kérdés igája alá vetette e 
határozatával. Vagy megtagadják a hitvallásukkal ellenkező eskü 
letételét s ez esetben a törvónyszabta büntetésen kívül elvesztik 
hivatalukat s a vele járó hatalmat átengedik ellenségeiknek, 
vagy pedig vallásos meggyőződésüket alárendelik a hivatalviselés
nek s ez esetben mintegy meghódolnak a róm. kath. egyház és 
papság uralma előtt, ellenségeiket szinte felbátorítják újabb ós újabb 
támadásokra, megalázásukra. A kérdés akkor merült föl, amidőn az 
országgyűlés vége felé a porták kiigazítása végett alakított bizott
ságba az evangélikus Sembery Sámuelt ós a református Katona Pált 
is beválasztották. Az eskü letételét mind a ketten megtagadták 
azzal a megokolással, hogy hitvallásukba ütközik. A rendek másokat 
választottak s kimondották, hogy így bánnak mindenkivel, ak i a 
törvényes eskütételtől vonakodik. A protestánsok az ügyet, mive l 
vallási érdek fűződik hozzá, a megelőző országgyűlések határozatai 
szerint a király elé akarják terjeszteni, hogy a reá ruházott jognál 
fogva oldja meg a kérdést. Nem a lelkiismeret ős emberi jogára 
hivatkoznak, azt ez az elfogult, gyülöletlihegő tábor nem értené 



meg, hanem a koronás király tekintélyébe fogóznak s ot t keresnek 
ideiglenes védelmet. A küzdelem vége eló'ttök sem lehetett kétsé
ges ; az udvar helyeselte a célt, az akatholikusoknak minden köz
hivatalból való kizárását, következőleg az eszközöktől sem fog 

JESZENÁK PÁL. 

visszariadni. Azonban tusa nélkül nem engedhették át a csatatért 
s csupán az kecsegtette Őket pi l lanatnyi sikerrel, ha a felségjogok
kal azonosítják vallásbeli sérelmöket. Zsitkovszky, akkortájt híres 
jogtudós, kereken kijelentette, hogy az országgyűlés sérti a 
király joga i t ; e mondásán a papság annyira felindult, hogy rágal
mazónak kiáltották k i . Másnap Zsitkovszky kijelentette, hogy sérteni 
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nem akart s az ingerültség mintha lecsillapult volna. Azonban a 
kath. párt minden áron diadalmaskodni akart, a k i r . biztosokat, 
K i n s k y t és Nesselrodet igyekezett rávenni, hogy az ellenszegülőket 
királyi rendelettel kényszerítsék eskütételre. A pártszenvedély 
hullámai oly magasra csapkodtak már, hogy nem győzték türe
lemmel várni az uralkodó határozatát. Ordögh György turóci ós 
Szentpétery András borsodi követet az országgyűlés törvényszéke 
megidézte. A követek a k i r . biztosokhoz fordultak oltalomért s a 
biztosok intették a rendeket, ne ítéljenek ő Felsége döntése előtt. 
Erdődy Gábor gróf egri püspök, az egész mozgalom vezére, szen
vedélyes beszédével meggátolja pártjának engedékenységét; kimond
ják a perbefogást, ha a követek meg nem hajolnak. Ordögh is, 
Szentpétery is ragaszkodik ahhoz, hogy csak az Atyára, Fiúra és 
Szentlélekre esküszik. Miután nyilatkozatukat Írásban is beadták, 
távozásra szólítják fel őket hitsorsosaikkal egyben. A protestánsok 
küldőik, a megyék jogaira s a királyi menedéklevélre hivatkozva 
ellene szegülnek. Végre, hogy az esetleges testi bántalmat kikerül
jék s magukat is, az országgyűlést is e szégyentől megmentsék, 
fölkelnek helyökről. Esterházy József gróf azt indítványozza, ítél
jék el őket a Hármaskönyv utasítása szerint 16 márkányi, azaz 
64 fo r in tny i pénzbüntetésre. Az egri püspök, Berónyi Tamás gróf 
csatlakozik az indítványozóhoz. Már már ellenmondás nélkül érvé
nyesül a törvényesség álarca alá rejtőzött erőszak, amidőn felszólalt 
Jeszenák Pál, a kor leghíresebb ügyvédje, aki a szavojai herceg 
kópében ült a karok és rendek tábláján. Evangélikus ember, de 
nagytudományú, kipróbált becsületessége miat t megbízójának teljes 
bizalmát birja. Véleménye szerint az országgyűlés nem határozhat 
addig, m ig a királyi döntés, amelyet maga kivánt, le nem érkezik. 
Szava nyomán siketítő zaj támad a teremben. Az egri püspök magá
ból kikelve kiáltott közbe: » A Boldogságos szűz sértőinek védel
mére nem kaphatott megbízást Jeszenák a nagy, kegyes, hős Jenő 
hercegtől.« Jeszenák bátran, rendületlen nyugalommal vágott 
vissza: »Nekem felhatalmazásom van a királyi Felség jogainak 
védelmére és az ország javainak előmozdítására és ezért felelek ő 
Fenségének.« Felszólalása azonban mi t sem használt, az ítéletet a 
bűnösökre kimondották és fejenként 64 for in tnyi pénzbirságban 
elmarasztalták. Megokolás: hogy eskütagadó eljárásukkal késleltetik 
a conscriptiót, ami az országnak legfontosabb érdeke. Ordögh és 
Szentpétery azonban az Ítélet ellen fellebbezést jelent be a királyi 
felséghez. Ujabb vitatárgy. Vájjon lehet-e az országgyűlés ítéletét 
fellebbezni, mikor a jóval alacsonyabb rangú hétszemélyes tábla 
ítélete is jogerős Ítélet ? Erdődy György kamarai elnök a feliebbe-
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zés lehetőségét védi, mert királyi jogról van szó. A többség azon
ban végrehajtást sürget. Nádasdy Tamás katonákért megy, hogy 
az engedetleneket rabságra vesse. Esterházy József azzal fenyege
tőzik, hogy börtönben senyvednek el, ha csak az Ítélet előtt meg 
nem hajolnak. A katonák láttára Ordögh jótállót nevez, társa azon
ban állhatatos marad. A tömeg haragját viharrá korbácsolja az a 
látvány, hogy egyetlen ember dacolni tud akaratával. Talján, Vas
megye alispánja, már félig kirántja kardját az ellenszegülőre; Radics, 
bácsi követ az ablakon akarja kidobni. Az általános zsivajban egyre 
sűrűbben hangzik: K i vele! nem becsületes emberek közé való! 
Végtére Szentpétery is meghátrált s az ítéletnek eleget tett. 

A győztes párt azonban nem elégedett meg diadalával. Ugyan
azt a vádat emelték Kenessey István veszprémi, Gröntzy G-yörgy 
krasznai ós Dobay Péter közópszolnoki követ ellen. Főkép Kenessey-
nek szerettek volna ártani, aki a dunántúli református egyházak 
fő vezető embere vo l t s a pesti commissióban is részt vett. Kenessey 
nem szállt harcra szenvedélyes ellenfeleivel, hanem fölsietett Bécsbe 
Károlyhoz, előadta a tényállást és oltalmat kórt. Meg is jelent egy 
rendelet, mely a per abbanhagyását parancsolta meg. A túlzók, bár 
számuk apadt, most sem engedtek. Vádolták, ócsárolták Kenesseyt 
ós társát Bohusst (Pestmegye követe), hogy nem követek, hanem 
ágensek, árulkodnak a rendekre és szógyen velük egy sorban ülni. 
A király azonban, a k i t biztosai kimerítően tájékoztattak, ez alka
lommal a kisebbség pártjára állt, az Ítéletet s az egész peres eljárást 
megsemmisítette; megrótta a zajongókat és fenyegetőzőket, hogy hatás
körüket átlépték. A protestánsok diadala azonban merőben formális 
diadal v o l t ; tárgyi tekintetben semmit k i nem vívtak, sőt a Carolina 
Resolutio az eskü kérdésében a katholikus álláspontot fogadta e l . 1 

Károly nem tar tot t több országgyűlést s így a katholikus ós 
protestáns párt álláspontja közt képződött természetes ellentét 
többször nem fajult i l y mély szakadássá. 1715 és 1728 közt a harc 
az úgynevezett pesti commissióban folyt, amelyet a király javas
latára a vallásügyi sérelmek megvizsgálására és elintézésére küldött 
k i az országgyűlés. (1715: X X X . t.-cikk.) A bizottság elnökévé 
gróf Koháry István országbírót, az udvar régi kipróbált hívét 
választották meg s tagjai között szép számmal voltak protestánsok 
is, így például Ráday Pál, Kenessey István, Okolicsányi Pál, Szir
may Miklós, V a y László, Hellenbach János báró, Révay Mihály 

1 Az egész vitának részletes leirását adja R i b i n i id . müvében. I I . 204— 
216. 1. Ugyanott található a királyi leirat hiteles szövege, Acsády Ádám vesz
prémi püspök, királyi kancellár ellenjegyzésével. 



báró, ak ik mind hitsorsosaik vezéremberei közé tartoztak. A számító 
és óvatos Révay utóbb a katholikus hitre térvén, helyét Zay 
Andrással töltötték be. Az elhalt és lemondott tagok helyére újak 
gyanánt Patay Sámuel, Zmeskál, Török István, Szirmay Tamás 
stb. kerültek. A bizottság éveken át nem tudot t összeülni; 
a török háború lefoglalta a kormány és a nemzet figyelmét; a 
szavójai herceg fényes diadalai egy idó're minden más ügyet kizár
tak a közérdeklődésből. Végre öt esztendő múlva, 1720 július 12-énr 

amikorra a tagok harmadrésze elhalt, részint hivata l vállalás követ
keztében leköszönt, a köznyugalom és egység helyreállítása végett 
megparancsolta a király a bizottságnak, hogy november 1-én Budán 
kezdje meg működését. Az első ülést azonban mégis hónapok múl
tával, a következő esztendő március havában (márc. 3.) Pesten tar
tották. (Hosszú idŐ óta ekkor kezdett Pest ismét az ország egyik 
központja gyanánt szerepelni.) A protestáns urak, akikbe a királyi 
szándék bizalmat és reményt lehellt, örömmel gyülekeztek össze. 
Biz ton hitték, hogy a bizottság minden sérelmükért elégtételt szol
gáltat s az eredmény a letűnt idők minden szenvedését elfelejteti 
velők. Azonban már a tanácskozás kezdete kigyógyította őket 
ábrándjaikból. A bizottság megtagadta azt a keresőket, hogy az 
ülések ideje alatt Pesten protestáns istentiszteletet tarthassanak, 
nyilván arra hivatkozva, hogy az országos bizottság nem sértheti 
meg Pest városa kiváltságlevelét. A z t remélték, hogy a felvilágo
sultabb katholikusok mellettök lesznek és nem állják el jogos kíván
ságaik teljesülésének útját; számítottak a királyi biztosok pártat
lanságára, azonban meggyőződtek, hogy támasz nélkül, szövetségesek 
híján ke l l harcolniuk jogaikért, törvényes szabadságukért. A pro
testánsok nagy, országos, elvi jelentőségű sérelmeiket akarták leg-
elsőbb tárgyaltatni, hogy a részletes panaszok elintézésére meg
legyen a szükséges j o g i alap és kiinduló pont. A katholikusok 
szerint ez nem tartozik a bizottság hatáskörébe, mert az 1715. évi 
X X X . t.-c. a j o g i alapot elegendőképen tisztázta s pusztán csak 
annak megállapítására hívatott egybe, vájjon a protestánsok egyes 
panaszai az 1681. évi X X V — X X V I , az 1687. évi X X I . t.-c, a 
végrehajtásukra kiadott királyi rendeletek szempontjából valóságos 
sérelmek-e, vagy pedig jogtalan követelések. Világos ennélfogva, 
hogy a két fél nem juthatot t közös megegyezésre; a tanácskozás, 
a meggyőződések és okok kölcsönös feltárása, mérlegelése nem hogy 
enyhítette volna ellentétüket, sőt még inkább fokozta. A király 
végre látván a bizottság munkájának eredménytelenségét, június 
hóban, az aratást adva okul, egy időre elhalasztotta az üléseket. 
Augusztus hóban újabb halasztás történt, azonban, midőn a bizot t -



ság több hónapi szünet után Pozsonyban folytatta a tanácskozást, 
a küzdő felek épp oly hévvel és ingerültséggel csaptak össze. 
A megegyezésnek utolsó reménye is szertefoszlott. Rájöttek, hogy 
egymást meg nem győzhetik s az egész aktagarmadává nőtt mun
kálatokat fölterjesztették a király elé ítélet és határozat végett. 
A bizottság munkálkodása a vallásügyben tehát épp úgy zátonyon 
akadt, m i n t az országgyűlésé. Alkotmányjogi szempontból is nagy
jelentőségű eset vol t ez, mert a vallási gyűlölet féktelen lobogása 
miat t a királyi hatalom hatásköre egyre terjedt s éppen a nemzet 
felségét (szuverenitás) képviselő országgyűlés rovására. 

A pesti és pozsonyi bizottság irományai fölöttébb érdekesek 
reánk nézve. Nem a replikák és duplikák óleselméjűsége, találó 
volta, a jogászi fogások miatt , hiszen sikerök nem volt, hanem 
azért, mert ezekben az irományokban találjuk meg a katholikus 
és protestáns párt álláspontjának tüzetes kifejtését. I t t látjuk, hogy 
mind a két fél vezérei nagy célok felé törnek s a részletkérdések
ben i t t -o t t engedékenységre is hajlandók az elvi győzelem fejében. 
A protestánsok régi békekötésekre, k i r . hitlevelekbe foglalt törvé
nyekre alapították kívánságaikat.1 Mindegyik pont a lelkiismereti 
szabadságnak egy-egy megtámadhatatlan alkateleme. 

1. Mindenk i szabadon gyakorolhassa vallását az országban, 
akármilyen rendű, nemes, polgár vagy paraszt legyen; ebben senki 
ne háborgassa, papokat szabadon tarthasson. 

2. Mindenk i szabadon járhasson a nemes urak udvar i templo
mába nagy messzeeső falvakba is istentiszteletre s ezért büntetés 
ne érje. 

3. Senkit se kényszerítsenek hite változtatására; senkinek se 
vegyék el i l y ok miat t birtokát, senkit meg ne fosszanak hivatalától 
vagy ne tegyék lehetetlenné elérését; ne kényszerítsék őket arra, 
hogy a katholikus plébánosoknak nagyobb stólát fizessenek, ne aka
dályozzák a temetők, harangok használatát. 

4. Senkit ne helyezzenek vád alá, ne idézzenek káptalani tör
vényszék elé, amiért protestánssá lett, fogságra ne vessék, kárt ,ne 
szenvedjen. 

5. A földesúri jog pusztán a testi vagy anyagi szolgálatra 
korlátoztassók; a lelkiismereten való uralkodás szűnjék meg; a 

1 Marczali Henrik a Magyar Nemzet Tört. V I I I . kötetében a vallás
ügyekről szólva azt vitatja, bogy a magyar törvénybozásnak joga van régibb 
törvényeket megváltoztatni (bécsi és l inc i béke), még akkor is, ba az ország
gyűlés egy része ellentmond. Ámde e vallásügyi törvények elismertettek 
alapjogoknak, amelyek szerződésjellegüek, s a királyi bitlevelekbe is bejutottak. 
A változtatás joga i l y törvényeknél nem feltétlen és nem korlátlan. 



földesúr ne foglalja el templomukat, ne akadályozza istentiszteletüket, 
ne fossza meg protestáns jobbágyát házától ós telkétől. 

6. Mindkét hitvallású evangélikusok szabadon választhassanak 
gyülekezeteik igazgatására szuperintendenseket, ezek jogaikat füg
getlenül gyakorolják, egyházi ügyekben önállóan, a klérus befolyása 
nélkül járjanak el, látogassák gyülekezeteiket, tartsanak gyűléseket 
és zsinatokat. Házassági ügyekben legyen korlátlan törvénykezési 
joguk saját hitfeleik felett; a katholikus püspökök vizitációja 
protestáns egyházakban töröltessék e l ; azokra nézve, ak ik i l y ok 
miat t kereset alatt állanak, a pert s Ítéletet érvénytelenítsék; 
amennyiben kárt szenvedtek, a teljes megtérítéshez joguk legyen. 

7. A protestáns papokat ne üldözzék el egyházukból, számukat 
ne apasszák; engedjék meg nekik a vegyes házaspárok összeadását 
s a vegyes párok gyermekeinek keresztelósét. 

8. Ne akadályozzák a protestáns könyvek behozatalát, a lefog-
laltakat adják k i jogos tulajdonosaiknak; a tanulók külföldre járását 
ne gátolják. 

9. A z elvett templomokat adják vissza. 
10. Ne kényszerítsék Őket hitvallásukkal ellenkező szertartá

sokra, körmenetekre, ünnepek megtartására s az ellenszegülőket ne 
sújtsák birsággal. 

11. Ne kívánják tőlük, hogy a hivatalos alkalommal vagy 
bármikor a Boldogságos Szűzre ós Istennek minden szentjeire esküd
jenek. Elégedjenek meg azzal, hogy a teljes Szentháromságra és a 
Felség iránt való hűségükre esküsznek.1 

A felsorolt pontokból nyilvánvaló, hogy a protestáns urák 
megmaradtak a jogos védelem álláspontján. Minden pontot, min t 
régi, századokon át gyakorolt jogot tudtak igazolni szentesített 
törvényekkel; amit kívánnak, az csak egyházuk létének törvényes 
biztosítéka; az uralkodás, hódítás, terjeszkedés gondolata még 
álmukban is távol jár tőlük. Hiszen kisebbségben vannak és semmi 
szövetségesök nincsen. A katholikus rész álláspontja ellenben egy 
hatalmát érző, erejében bizakodó nagy párt gyors ós kíméletlen 
végrehajtást követelő programmja, egyúttal a vallási türelmetlenség 
határozott hadizenete. Jogelvük az erő és a hatalom b i r toka ; tör
vényekre csak a protestánsok miat t hivatkoznak, hogy ellenvetéseik
nek törvényes formája és alapja teljesen ne hiányozzék. Álláspontjuk 
tudományos igazolását az Opusculum Theologicum című könyv fog
lalja magában, amelyet a legtüzesebb és türelmetlenségéről hírhedt 
egri püspök, gróf Erdődy Gábor Íratott, és saját tekintélyének 

1 Lampe, Hist. eccl. ref. 540. — Budai Ferencz és Ézsaiás. 



védelme alá helyezett . 1 A munka főkép azt a tételt bizonyítja, 
hogy a világi hatóság, tehát az anyagi hatalom (király, város, 
földesúr) a h i t és lelkiismeret kérdéseiben korlátlanul és felelősség 
nélkül intézkedik, ennélfogva az eretnekség kiirtásának semmi tör
vényes, komoly akadálya nincsen. Az eretnekkel szemben az erő
szak teljesen jogos fegyver. A k i meg nem hajol, bujdossék k i (termé
szetesen j a v a i nélkül) az országból. A könyv írója előtt az igazi 
katholikus uralkodó eszménye I I . Ferdinánd és X I V . Lajos, a le lk i 
ismereti kényszerekét világhírű alkalmazója. »Sohasem szenvedett 
a keresztyén egyház annyit a pogányoktól és hitetlenektől, min t 
az eretnekektől.« Nyíltan hirdet i , hogy a legszelídebb fajta eretnek
ségben is benne re j l ik a pártütés csirája ós a nyugalom, béke csupán 
kiirtásuk árán lehetséges. Példa rá Csehország. Szakasztott ezen 
a nyomon jár a bizottság katholikus része. Fölterjesztésök első pontja 
szerint a birodalom nyugalma és a lakosok egyetértése a vallás 
egységétől függ. A vallás egysége a birodalom ereje, a vallások 
különbözősége a birodalom bomlása. »Semmi nem köti annyira a 
fejedelemhez a népek lelkét, mintha szívvel-lélekkel egy vallást 
követnek.« E programm épp oly határozott és követelő, min t X I V . 
Lajos korának egy elhíresült szálló igéje: »Egy király, egy törvény, 
egy hit.« E tan következése nem lehet más, mint az eretnekek 
kigyomlálása. Követelik minden vallásügyi törvény eltörlését, min t 
a nantesi edictummal történt. M i v e l a király vallása feltétlenül s 
örök időkre szabályozza az alattvalók vallási meggyőződésót, külön 
vallásügyi törvények fölöslegesek is, károsak is, mert a királyi 
hatalom akaratát korlátozzák. Ez az e lvi alap, azonban legelfogúl-
tabb hívei is érzik, hogy a vallásügyi kérdéseket még sem lehet 
ebből a szempontból bírálni, hanem a törvények alapján. így tehát 
hozzáláncolták magukat az 1681., 1687. évi törvényekhez, az 
explanációkhoz, éppen azon intézkedésekhez, amelyek ellen a protes
tantizmus menedéket keresett. Tárgyalás közben ez alaphoz a katho
likusok épp oly állhatatosan ragaszkodtak, m i n t a protestáns fél a 
maga pontozataihoz. Szóval a királyi akarat oldhatta csak meg 
hata lmi szóval a szövevényes kérdést. 

A királyi döntésre tíz álló esztendeig vártak a protestánsok. 
Közben rakásra gyűlt a sok panasz és sérelem; orvoslásukat a kor
mány a folyton igért vallási rendeletre hárította. Az erősebb katho-

1 Opusculum Theologicum, i n quo quaeritur: A n et qualiter possit Pr in- ' 
ceps, inagistratus, Dominus Uatholicus inditione suá re t in ere Haereticos; vei 
contra poenis eos aut auxilio ad fidem Catholicam amplectendam cogere. (Nagy-
Szombat, a jezsuita akadémia betűivel. 1721.) 



l ikus tábor nem törődött a király időközi halasztó parancsaival, 
amelyek egyben-másban a protestánsok érdekeinek kedveztek. Végre 
1731 március 21-én megjelent a történelmi jelentőségű Carolina 
Resolutio, amely I I . József türelmi rendeletéig, tehát félszázadnál 
tovább egyetlen szabályozója ós biztosítéka a protestáns egyházak
nak. Kedvezőtlen tartalmának híre előre kiszivárgott s Kadvánszky 
János meg Vay Ábrahám kihallgatáson kérték a királyt, hogy a 
rendeletet változtassa meg, vagy egyáltalán ne adja k i . I I I . Károly 
minden remény nélkül bocsátotta el őket, megmaradt szándóka 
mellett . A rendelet tartalmát miniszteri konferencia állapította meg, 
amelyen a savoyai herceg elnökölt, s többnyire németek vettek 
részt; a magyar korona országainak csak egyetlen képviselője vol t 
jelen, Batthyány Lajos gróf, alkancellár. A minisztérium majdnem 
az utolsó betűig magáévá tette a főpapság s a katholikus bizott
sági tagok álláspontját, úgy, hogy a rendelet —• formáját nézve — 
nem egyéb, mint a protestáns sérelmeknek pontról pontra való meg
tagadása. Futólagos egybevetés is meggyőz ez állítás igazságáról. 

Mindjárt az első pont halálos csapást mér a protestantizmusra 
és igazolja a templomfoglalók összes erőszakoskodásait. Különb
séget tesz nyilvános és magán vallásgyakorlat közt; az előbbit — 
pusztán az articularis helyekre korlátozza, a magángyakorlatot az 
egész országban megengedi. Ez azonban nem állhat másból, min t 
vallásos könyvek olvasgatásából, s ot t megjelenni a család tagjain 
kívül senkinek sem szabad. A z articularis helyeken a protestáns 
papok szabadon gyakorolhatják lelkipásztori jogaikat, úgy a helybeli, 
m i n t az odasereglett lakosoknak szolgálhatnak, de más falvakba nem 
mehetnek, legfölebb, m i n t magán emberek. A becikkelyezett helye
ken kívül élő protestánsok a plébánia egyházi hatósága alatt állanak 
s a szabályszerű stóla fejében annak szolgálatával ke l l ólniök. Az 
articularis gyülekezetek a szükség szerint királyi engedély mellett 
gyarapíthatják a papok számát. A földesúr jogának sérthetetlenségét 
e rendelet is kimondja, csupán azzal korlátozza, hogy vallási tekin
tetben a király beleegyezése nélkül semmit se változtassanak, 
mert »a király a vallás vódője«. Elrendeli , hogy mindkét felekezeten 
levő evangélikusok jelentsék be, hány egyházi elöljáróra, vagyis 
superintendensre van szükségük. Hatáskörüket azonban pusztán 
arra szorítja, hogy papjaik jó erkölcsére ügyeljenek s a rendetlen-
kedőket megintsék. Olyan erkölcsrendőrségi biztos-féle szerepet szánt 
nekik, mert a papokat kultusz, tanítás dolgában a katholikus espe
resek hatósága alá helyezte. Pereik fóruma a szentszék. Vegyes 
házaspárok articularis és nem articularis helyen a plébános nyájá
hoz tartoznak; a katholikus ünnepek legalább külső és nyilvános 





megtartása, a céhek körmeneteiben való részvétel az akatholikus 
lakosokra is kötelező. Az eskü dolgában a katholikus álláspontot 
fogadja el, csupán a tanúknak engedi meg az igazságszolgáltatás és 
közrend szempontjából az egyszerű esküt. Végül föl kel l említe
nünk a hithagyásra, apostasiára szabott büntetést. Ez merőben 
újítás ( V I . pont), mert egyetlen törvény sem szól róla, tehát nem 
tartották tilalmas, bűnös dolognak. Először I . Lipót 1701-iki rende
letében fordul elő. A z apostasia még szigorúbb beszámítás alá esik, 
ha a vádlott protestánsnak született s így kettős valláscseróben bűnös. 
A rendelet a megelőző vallási sérelmekre kölcsönös feledést borít, 
s így közvetve a római katholikus üldözők büntetlenségét mondja 
k i . A jövőre nézve pedig az 1715. évi X X X . t.-c. értelmében elren
deli, hogy ak i sérelmet szenved, akár katholikus, akár protestáns, 
csak a maga nevében fordulhat panaszával a felséghez. I l y e n módon 
a vallásügy egyszerű közigazgatási dologgá sülyedt, amelyet a 
kormányközegek felelősség nélkül intéznek el. Az egyes protestáns, 
család vagy gyülekezet teljesen k i van szolgáltatva a hatóságok 
kényének.1 

A protestáns egyház közjogi helyzete ennél mélyebbre már 
nem sülyedhetett. Törvény nem védi, csupán bizonytalan királyi 
kegyelem tartogatja. Mer t nem szabad feledni, hogy az a csekély 
engedmény is, amit a rendelet kegyelmi morzsa gyanánt oda vet a 
protestánsok elé, csak ideiglenes, csak újabb intézkedésig érvényes. 
Tehát az ország gyűlésének példájára a király is megtagadta egy
házukat, elkobozta jogaikat. Az abszolút védtelenség- állapotában 
vannak és sorsuk enyhülése a véletlentől függ. A király, hogy min t 
egy betetőzze a rendek munkáját és hízelegjen gyengéiknek, hala
déktalanul s ellenmondás nélkül szentesíti az 1723. évi I X . tör
vénycikket, mely az eretnekséget felségsértésnek nyilvánítja, s az 
1722. évi I I . törvénycikket, amelynek 7. §-a szerint az uralkodó 
csak katholikus vallású lehet. Ez a katholicizmus végleges diadalá
nak ós a protestantizmus teljes elbágyadásának élő emlékjele. 

A n n y i csalódás után mégis csak a királyba vetették reményöket 
a protestánsok. Uralkodása elején kijelentette, hogy »mindenkivel 
aszerint fogunk bánni, aminő hűséget tanúsít irántunk ós felséges 
házunk iránt,« — elképzelhetetlen, hogy ezt az elvét, amelyre 
annyiszor hivatkozott, a protestánsokkal szemben megtagadja. 

1 A Resolutio szövegét közli R ib in i Memorab. I I . 249. s köv. lapokon. 
Ug37anő elbeszéli Radvánszky és Vay kihallgatását. A pesti és pozsonyi bizott
ság munkálatai a Nemzeti Múzeum la t in kéziratgyűjteményében egész terje-
delmökben megvannak. 



A papság befolyásának, min t határozott jellemű, abszolút hatalomra 
törekvő uralkodó nem engedhet nagyobb tért, min t amekkora a 
birodalom érdekével összefér. Bár Erdődy püspök restelkedés nélkül 
vallotta azt a meggyőződését, hogy »inkább legyen az ország puszta, 
mintsem eretnekek lakjak«, — Károly nem osztozott felfogásában. 
Látta, hogy a töröktől visszahódított terület művelésében az üldö
zött protestánsok a legmunkásabbak, legkitartóbbak és birodalma 
egyik óleterét metszené el, ha őket a nagyjelentőségű kul tu rmun-
kától elzavarná. Némelykor, kivált ha a bölcs savoyai herceg hatott 
reá, határt szabott a klérus zabolátlan üldöző dühének. A l t h a n 
bíboros, váci püspök, az uralkodó egyik kegyeltje, sokalta a Resolutio-
adta engedményeket és Pestmegye rendéinek gyűlése előtt. t i l t a 
kozott ellene. Nyilatkozatából szikrázik a türelmetlenség és elbiza
kodott dölyf, a papuralom mindenhatóságának érzete. Ki je lent i , hogy 
rémülettel s megdöbbenéssel olvasta a leiratot, amely az 1608. ós 
1681-iki törvényeken alapszik, amely ennélfogva sérti a katholikus 
hitet, a l e l k i üdvösséget, az apostoli szék jogait. A rendelet intéz
kedéseit hamisaknak, igazságtalanoknak nyilvánítja, amelyeknek 
katholikus hívő nem engedelmeskedhetik. Ügyét — úgymond — a 
pápa elé viszi , aki h i t dolgában egyedül és csalatkozhatatlanul Ítélhet. 
E vakmerő ellenszegülést még sem nézhették el a rokona kedvéért 
becézgetett bíborosnak sem. Királyi parancsra Pest megye széttépette 
a protestatiót, őt magát Bécsbe idézték királya elé számadásra; mivel 
a megjelenéssel késett, zár alá helyezték összes püspöki javadalmait. 
Erre meghajolt Al than s Károly, ak i saját bátorságától szinte megijedt, 
visszahelyezte kegyeltjét a dús jövedelmű püspökségbe. Ez adatból is 
látszik, hogy a királynak let t volna hatalma és módja a protestánsok 
megvédésére, ha a jóakaró szándék fölébredt volna benne. A rendi 
alkotmány formái, amelyek hajdan a királyi akaratot lenyűgözték, 
mindegyre jobban elértéktelenedtek, elvesztették tar talmukat s 
Magyarország közeledett a királyi kényuralom felé. Temérdek 
személyes érdek és vágy kielégítése függött a koronától; a becs
vágy, ambíció csak az udvar pártfogása révén érvényesülhetett, s 
tényleg I I I . Károly is, Mária Terézia is gazdasági kedvezményekkel, 
kitüntetéssel a magyar nemesség nagyobb részét lekötelezte a 
a Habsburg háznak. Az i l y módon megnyert urak sem nem tudtak, 
sem nem akartak igazi ellenzéket a lko tn i a birodalmi kormány 
központosító hatalmi törekvéseivel szemben. I I I . Károly 1730 óta 
egész 1740-ben elkövetkezett haláláig nem tartott országgyűlést és 
senki sem ütközött meg rajta, a megyék nem követelték. Azzal a 
h i t t e l hagyhatta országait utódjára, hogy Magyarország is kormá
nyozható a rendek hozzájárulása nélkül s okos politikával beolvaszt-



ható az osztrák birodalomba. E pol i t ika i iránynak győzelmes előre
haladását kétségtelenül észrevették a protestánsok s az vol t főigye-
kezetök, hogy hűségökkel, áldozatkészséggel, szolgálataikkal, alatt
valói engedelmességgel kivívják az uralkodó jóindulatát. Csak így 
remélhették, hogy a Károly-féle rendelet végrehajtása közben folya
modásaikra i t t -o t t kedvező választ kapnak. 

Mária Terézia hű és okos folytatója vol t atyja pol i t ika i hagyo
mányainak, sőt az eredmény után Ítélve szerencsésebb is. Hatalmas 
egyéniség volt , nő létére századok óta a Habsburgház legjelentéke
nyebb alakja. Negyvenéves uralkodása (1740—1780) mély barázdát 
hasított úgy a magyarság, min t a protestantizmus történetében. 
A korlátlan királyi hatalom, a kormányzat központosítása, a biro
da lmi egységgel együttjáró hitegysóg nála ép oly szilárd ós követ
kezetesen alkalmazott pol i t ika i alapelv, min t I I I . Károly korában, 
csakhogy a rendszer ridegségót fölöttébb enyhítette egyéni szere
tetreméltósága. Tökéletes nő volt , nemének minden báját és gyen
géjét birta, de még fogyatkozásaival is tudot t hódítani. Szépségének 
és szellemének nem mindennapi varázsával kacérkodó lelke könnyű
szerrel politikája szekere elé fogta azokat, akiknek az udvar i élet 
finomságai ós éles leleménnyel kigondolt élvezetei iránt csak némi 
fogékonyságuk vol t . Már mint fiatal menyecske, nyomban trónra-
lópte után elárulta, hogy uralkodásra született, ós családja tagjaival, 
többek közt férjével, a derék, nemes Ferenccel ép úgy bánt, m i n t 
alattvalóival. A szép tehetségű ós megnyerő jellemű királyi férj, az 
egy-két átlag vármegye nagyságú Toscana szuverén ura a Habsburg 
országok hatalmas királynője mellett, majdnem operette-alakká tör
pült. A z uralkodásból, noha névleg uralkodótárs vol t és a pénz
ügyekben rendkívüli jártasságot szerzett, semmi rész sem j u t o t t 
néki, s így tehetségét magánvállalatokban, gyáralapításban, külön
böző szállításokban gyümölcsöztette. (Rossz nyelvek szerint H . 
Frigyesnek ő szállította a zabot). Az ő szorgalmas és szerencsés 
gazdálkodásának köszönheti a Habsburg dinasztia mai nagy magán-
vagyonát. Családi óletök boldog vol t s házasságukból 18 gyermek 
származott. Mária Terézia holta napjáig, tehát 15 esztendőn át mély 
gyászt viselt érte ós szobáiban al ig engedte meg a komor, fekete 
szín némi enyhítését. A hatalmon azonban nem akart osztozni 
senkivel, szinte megittasult bírásától, élvezetétől. A női természet, 
mely a tetszés vágyában talál kielégítést, csodálatos harmóniába 
olvadt nála az uralkodásra termettsóggel, mely a na^y célok iránt 
az egyéntől áldozatokat, önmegtagadást követel. Órákat töltött 
öltöző szobájában, hogy megjelenése igazán királynői legyen, szép
ségét, lelke ifjúságát mutassa, szóval, a színpadi hatás gyönyöre 



csábította, de az államot akkor sem lopta meg, mert komornájával 
olvastatta fe l leveleit, s úgy intézte az ügyeket. Vallásos érzése 
erős volt , de legfőkép a türelmetlenségben nyilvánult. Szentül hitte, 
hogy saját vallása iránt érzett szeretete haszontalan, ha csupán saját 
üdvösségére van gondja, s az eretnekek meghódításával nem törődik. 
A r. katholikus egyház uralmáért minden áldozatra kész, a lelkiisme
re t i erőszaktól sem riad vissza, mert gyóntatói belenevelték azt a 
gondolatot, hogy azt »oda fennt« érdemnek tekint ik, s romolha
tat lan ju t a lom jár érte. Midőn Miksa fiát útra küldte, külön utasí
tást írt számára anyai tanácsúi: »Vakon ke l l követned tanítódat 
mindenben, a m i lelkiismeretedet, a vallást, az erkölcsöt i l l e t i . Enge
délye nélkül nem fogsz könyvet, akárcsak a legapróbb röpiratot 
olvasni. H a esetleg oly helyzetbe jutnál, hogy a vallásról valamely 
beszélgetést k e l l hallgatnod, mindent elmondasz neki, hogy értékéről 
meggyőződjél ós minden kétséget eloszlass.« 1 Eendkívül jellemző 
sorok. íme, i l y e n az a gondoskodó anyai szeretet, amelyre a magyar
sággal szemben annyiszor hivatkozik. A gyámkodásban annyira 
szertelen, hogy szinte porkolábnak is beillenék. Ilyennek álmodta ő 
alattvalói életét, amilyenné családi életét alakította. 

A protestánsok ellen egyenlően tüzelte elfogult hitbuzgalma, 
amelynek tüzét gyóntatói folyton szították és kényuralomra hajló 
uralkodói ösztöne, mely született lázadókat látott bennök. Az első 
években, amikor még temperamentumának és hevének erejét semmi 
tényező sem mérsékli, úgy áll előttünk, m i n t kíméletlen pártvezér 
vagy min t egy térítésre alakúit szerzet fáradhatatlan főnöke. Csupán 
későbbi tapasztalatai, küzdelmei és csalódásai érlelik elfogulatlanabb, 
megfontolt, okos, önmagát, vágyait ós ösztöneit a közjó érdekében 
legyőzni tudó államfővé. Ez átalakulásában jelentékeny része van az 
új szabadelvű korszellemnek is, mely észrevétetlenűl besurrant biro
dalma határain, megtermékenyítette az elméket és fészket rakott a 
szívekben. Protestáns politikájára a fent említett tényezőkön kívül 
időnként hatot t a protestáns I I . Frigyes porosz király iránt érzett 
állandó gyűlölete, akinek geniálításával nem ért fel Mária Terézia 
okossága s az osztrák kormányférfiak átlagtehetsóge, körmönfont, 
ravasz ügyeskedése. Néha egy-egy egyén szeretetreméltósága, vonzó 
modora tudo t t elérni valamit nála, a k i maga is annyira értett a 
szem és lélek elbűvöléséhez. A k i meg tudta lesni ellágyúlása egy-egy 
pillanatát, biztos sikerrel folyamodott hozzá. Ilyenkor történtek a 
busás évd íj utalványozások, donációk, amelyek fölöttébb megterhelték 
az államkincstárt s amelyektől utóbb nem tudott szabadulni. Szóra-

1 Acsády, A magyar birodalom tört. I I . 481. 1. 



kozásképen kártyázott s ez a szenvedély annyira úrrá le t t rajta, 
hogy megviselte szervezetét, ingerültté lett s e perceit az állam 
igazgatása is megérezte. Nagy összegekben s jobbára szédítő szeren
csével játszott, egykorú híradás szerint a holicsi uradalmat is kár
tyán szerezte. Élt, halt a pompáért, fényűző udvari ünnepélyekért, 
mert a hiú női szívek finom ösztönével megérezte, hogy szépsége, 
királynői volta csak i t t jelenik meg méltó keretben. De nem pusztán 
egyéni kedvtelésből járt el oda; a fesztelen mulatság óráit is fel 
tudta használni nagy pol i t ikai céljaira. Beöthy Ákos úgy itél róla, 
hogy tökéletesebb asszony vol t Erzsébet angol királynőnél és K a t a l i n 
cárnőnél, de uralkodói erényekre alattuk áll.1 Azonban, ha sikerből 
és eredményből szabad a tervezőre következtetni, min t uralkodó is 
mérkőzik velők. Beöthy őt a magyar nemzeti király eszményével, 
Mátyással méri, holott ő nem nagy magyar birodalmat, hanem nagy, 
hatalmas Habsburg-monarchiát akart alapítani. A magyarság csak 
addig vol t kedves lelkének, míg e nagy ábrándja felé segítette. 
Ha pol i t ika i téren elágaztak ösvényeik, az érzelmi elhidegülés is 
nyomon járt. 

A királyság Mária Terézia alatt is azonosult a kath . ha ta lmi 
törekvésekkel. Az 1741-iki országgyűlés alatt visszautasította kül-
döttségöket s azután is többször kijelentette, hogy atyja nyomdokain 
jár, egyes panaszkodókat meghallgat, de küldöttséggel, községgel 
nem áll szóba. Egy ízben, amidőn nagyon elfordult fegyvereitől a 
hadi szerencse, talált alkalmat, hogy az éppen férjénél levő protestáns 
urakat anyai szeretetéről biztosítsa, de a nyilvános kihallgatásnak 
még látszatát is kerülte. 1742-ben megerősítette a Károly-féle ren
deletet s különösen hangsúlyozta az esküről szóló pont szigorú 
végrehajtását. E g y i k tanácsosa, Pálífy Miklós kancellár, hivatalba 
léptekor emlékiratban fejtette k i programmját; e programm a pro
testáns kérdésben az udvar i politikához alkalmazkodva a lassú, de 
biztos elenyósztós elvét vallotta. Az evangélikusok privilégiumait csak 
bizonytalan rövid időre ke l l megerősíteni, így legelőbb kifárad 
ellenálló erejök s kialszik buzgalmuk. Részletesebb s kegyetlenebb 
programmot találunk Barkóczy primás javaslatában, mely az egy
házi élet minden ágára kiterjed s az általános, kíméletlen, követ
kezetes elnyomást jelöli meg egyetlen célszerű eszközül.2 1751-ben 
újabb protestáns küldöttség jelentkezett a királynőnél és pedig ter
jedelmes, alapos emlékirattal. A két egyház legtekintélyesebb urai , 

1 Beöthy Á., A magyar államiság fejlődése és küzdelmei I . k. 593. 
s köv. lapokon. 

2 I r i n y i I . , Az 1790/91-iki 26. vallástörvény története 13—14 1. 



Prónay Gábor, Podmaniczky Sándor, Szirmay István, Yay Ábrahám 
és Ráday Gedeon, a jeles Ráday Pál fia, kértek kihallgatást ós 
panaszaik orvoslását. Ez emlékirat, min t po l i t ika i munka is jeles 
mű s szerzó'it magasra emeli az akkori magyar államférfiak átlagos 

J 

PRÓNAY GÁBOR. 

szinvonala fölé. Fenn szárnyaló idealizmus, a jobb jövendőbe vetett 
rendületlen h i t sugallta tartalmát s benne a következő nemzedék 
szabadabb, emberibb felfogása kopogtatott a B u r g kapuján. A vallás
szabadság nagy jogát védeni jöttek, mely drágább minden kivált
ságnál, drágább az életnél. Vallásuk több európai nagy nemzetnek 
vallása, így tehát nem lehet valami kártékony secta. Erőszak a h i t 



dolgában megengedhetetlen. A magyar törvény több ízben megadta, 
nékik a szabad vallásgyakorlatot; az ő vallásuk bevett vallás s nem 
lehet secta gyanánt bánni híveivel. A z apostasiáról szóló rendelet 
törvénytelen és sértó'. E határozott e lvi kijelentés és megokolása után 

RÁDAY GEDEON. 

a részletes sérelmek következnek, amelyeknek orvoslását kérik. 
Mária Terézia kezdetben nem akarta elfogadni sem a küldöttséget, 
sem írásukat, mert protestáns közösséget el nem ismer. Később arra 
a szóra, hogy több konkrét sérelem is van benne elsorolva, hajlott
kérésükre, de megrótta őket azért, hogy külföldi hatalmak közben-



járásához folyamodnak. A követek ezt tagadták s biztosították tánto
ríthatatlan hűségökrö'l. Akkor ügyvivőiket s a városokat támadta 
meg, főkép Debrecen városát, amelynek hűségében nem bízhatik. 
Az urak megnyugtatták. Nagy vívmány volt, hogy a király végre 
mégis szóba állt velők s ha nem javított is a helyzeten, legalább 
meghallgatta panaszukat. Az 1763/4-iki országgyűlésen Zay Péter 
ösztönzésére új iratban ecsetelték méltatlan, mostoha gyermek sor
sukat. Ez az irat T ihany i Dániel jogtudós műve s nagyon bizakodtak 
sikerében. Mária Terézia éppen akkor megneheztelt az országgyűlés 
többségére szilaj, engesztelhetetlen ellenzéki álláspontja mia t t ; elfor
dul t a papoktól, a prímást éppen kegyvesztéssel sújtotta s holtáig 
meg nem bocsátott neki. A protestánsok azt remélték, hogy e fel
indulás és harag következtében új irányt szab egyházpolitikájának 
s nemcsak a protestáns urakat, hanem a két árva protestáns egyházat 
is kegyelmébe fogadja. Reménykedésük azonban nem vált valóra.1 

RÁDAY GEDEON ALÁÍRÁSA. 

A közölt példák mutatják, hogy a királyság nem távozott el 
a rezolució álláspontjától, bárhogyan kérték és ostromolták kedvező 
magyarázatért a szorongatott evangélikusok. Mária Terézia is azt 
tar tot ta a türelem ós engedékenység legvégső határának, só't egyes 
esetekben az alkalmazásban fölülmúlta I I I . Károly ridegségét s a 
hatalmaskodást alatta sértő, dacra ingerlő bántalmakkal tették még 
elviselhetetlenebbé. A protestánsok szorultságukban megpróbálták a 
külföldi protestáns hatalmakhoz, Angliához, Németalföldhöz, Porosz
országhoz való folyamodást, de semmi látatja nem lett . 1719-ben, 
midőn a templomfoglalás és a papok zaklatása megint megkezdődött, 
a svájci protestáns kantonok közbenjártak I . Frigyes Vilmos porosz 
királynál, tegyen valamit a szenvedő magyar hitsorsosokért. A király 
tájékozást kórt bécsi követétől, Burchardtól, aki jelentésében találó 
vonásokkal rajzolja a magyarországi állapotokat. A császárt igazság-

1 Gr. Zay Miklós közleményei a zay-ugróci levéltár adatai alapján a 
Prot. Szemle és Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1901. évi köteteiben. 



szerető embernek ismeri, aki már k i is fakadt a klérus vakbuzgalma 
ellen s munkás alattvalóinak zaklatása nincsen kedve szerint. A pro
testánsok templomok és papok, tehát a vallás vigasza és nevelő keze 

NAGY FRIGYES. 

nélkül hamar elvadulnak s a közrend, közjólét ártalmára válnak. Meg 
kellene győzni a gyengéd lelkiismeretű császárt arról, hogy alatt
valóit ne fossza meg vallásuktól. A közbenjárásnak azonban csak 
akkor lehetne sikere, ha a porosz királyt az angol királyné s a német
alföldi rendek megelőznék. Különben a kísérlet inkább árt, m i n t 



használ. 1721-ben Frigyes Vilmos figyelmezteti követét a pesti 
vallásügyi bizottság tárgyalásaira ós részletes tájékozást kér róluk. 
Midőn szomorú híreket hall , készségesen felajánlja a »fiebile mig -
rand i beneficiumot«, a kivándorlóknak örömest megnyitja országát, 
Brandenburg pusztáit.1 1731-ben Károly szövetsége megújult a 
protestáns hatalmakkal s ez alkalmat felhasználták az angol, hollan
dus, dán ós porosz követek a protestánsok sorsának enyhítésére. 
A savóyai herceg ez alkalommal is érthetetlennek találta a hely
tartótanács erőszakoskodásait, bár a protestánsok — úgymond — 
okot adtak arra, hogy a császár szíve elidegenedjék tőlük, mert 
minden lázadás vallási sérelmekre hivatkozott. Különösnek találta, 
hogy az angolok és hollandusok járnak közben a protestánsokért, 
hisz ők is elnyomják országukban a kath. kisebbséget. Azután meg 
a magyar vallási ügyekben helye sincs a beavatkozásnak, mert ez 
törvény szerint 0 Felségének szuverén joga. A követek, tekintve, 
hogy a Habsburg monarchia reá szorult megbízóikra, nem mondtak 
le a reményről. Tényleg 1731-ben a miniszteri konferencia egy 
határozatának megokolásánál hivatkozott is a szövetséges fejedelmek 
véleményére. Azonban a protestáns uralkodók legnagyobbrészt nem 
a siker reményétől ösztönözve, hanem csupán saját lelkök meg
nyugtatása végett fordultak időnként a bécsi udvarhoz. Károlynak 
kiváló érzéke, vol t a királyi hatalom korlátlansága iránt s érezte, hogy 
igazi abszolút uralkodó sem külföldi, sem hazai befolyásnak nem 
engedhet szuverén felségének némi gyengülése nélkül. Álláspontjára 
jellemző a válasz, amit a vasmegyei evang. egyházak kifosztásakor 
nála járt követeknek adott. »Ámbár más fejedelmeknek semmiképp 
sem szabad a magyar ügyekbe avatkozni, mégis a protestánsok rossz-
akaratának és félelmének elkerülése végett ajánlatosnak tartom, 
hogy írásban, de alaposan kimutassák, hogy azok, m i k most Vas
megyében történnek, semmiképp sem mondanak ellen az 1681. évi 
X X V — X X V I . törvénycikkek igazi értelmezésének. Egyúttal el ke l l 
sorolni, minő jótéteményekben részesülnek az akatholikusok Magyar
országon azon cikkelyek alapján és k i k e l l emelni, minő jóakaratnak 
adtam tanúságát irányukban mindig. 2« Hasztalan járt közben I . Frigyes 
Vi lmos 1732-ben a rabságra hurcolt Kermann Dániel szuperintendens 
szabadonbocsátásáért.3 Mária Terézia még kényesebb vo l t uralkodói 
méltóságára. Egy alkalommal azt is rossz néven vette a pápai 

1 Ez adatokat dr. Marczali Henr ik a ber l ini kir . levéltárban levő követi 
jelentésekből gyűjtötte össze. 

3 1732. 48. sz. rendelet Marczali H . i . m. 146—147. 1. 
3 Zsilinszky Mihály : Kerman Dániel élete és művei 109—110. lap. 



kúriától, hogy bíboros ajánlása végett férjéhez, a császárhoz fordul t . 
» A magyar és cseh királynő' erélyesen k ike l t e tévedés vagy szán
dékosság ellen s rendreutasította a pápai diplomáciát.« Még kevésbbé--
tűrhette protestáns hatalmak beavatkozását, főképp a hét éves háború 
idején, amikor az éjszaki protestánsok, Anglia , Poroszország szemben 
álltak vele. Mária Terézia, akinek lelkét és képzeletét egészen elfog
lal ta a kath. egyház világuralma, ezt a háborút néha úgy fogta 
fel, m in t a harminc éves háború feltámadását s magát I I . Ferdinánd 
méltó utódjának tekintette. E felfogásban nem volt a legparányibb 
történelmi igazság sem; az itélŐtehetség i l y megbotlását azonban 
kellőképpen megmagyarázza Mária Terézia szigorú kath. egyházi 
szelleme s a női lélek, mely természetszerűleg vonzódik minden 
regényesség, rendkívüliség felé. A Szilézia elvesztésén érzett kese
rűség, Nagy Frigyes gyűlölete is lehetetlenné tette a beavatkozás
sikerét. Magasbatörő uralkodói lélek volt , akinek fájt, hogy nagy
szabású tervei sokszor a porosz udvar ellenállásán szenvednek hajó
törést. Ereznie kellett, hogy a kis parvenü Poroszország királya o ly 
hatalmas egyéniség, aki t egész Európa mesterként, mintául ismert 
el s hatása alól kérlelhetetlen ellensége sem szabadulhat. 1741-ben r 

uralkodása legválságosabb napjaiban, amidőn trónja ingadozott, híre 
járt, hogy ellene a pozsonyi országgyűlésen protestánsok szervezik 
az ellenzéket; azzal rémítgették, hogy a magyar protestáns katonák 
átpártolnak Frigyeshez; egy jezsuita Pozsonyban nem átallotta a. 
szószékről azzal rágalmazni a lutheránusokat, hogy várton-várják a 
poroszokat, hogy nemsokára minden katholikus templom a »prussziai 
lovaknak istállójává tétetik. « * A híres 1751-iki vadosfai perben 
Fábri Gergely szuperintendens ellen keresetet indíttat a k i r . kancel
lária, mert egyik híve külföldi patrónusok beavatkozásával biztatja,, 
erősíti a kapuvári börtönben sínylődő hitsorsosokat.2 Ugyancsak ez 
időtájban (1752 pünkösd után való harmadik vasárnapon) egy tüzes-
vérű és merész Polgár nevű református pap Mezőtúron szószékről fenye
gette meg Mária Teréziát.3 Nem lehet tehát csudálni a királynőnek 
ingerült kifakadását, amikor a protestáns urak megint megjelentek 
nála: » A protestánsok ne forduljanak idegen istenekhez.«4 A gyana
kodó királynő a félelmes és gyűlölt porosz királyra gondolt. A kor
mány gyanakodását s izgatott hangulatát je l lemzi az, hogy Pulszky 
Sámuel eperjesi borkereskedőtől, midőn külföldi üzleti útjáról haza-

1 Acsády Ignác id . m. 475. 1. — Marczali i . 270. 1. Capello velencei 
követ jelentései. 

2 Payr Sándor: Fábri Gergely püspök. 65. 1. 
3 Szeremlei: Szőnyi Benjámin s a hódmező-vásárhelyiek. 39. 1. 
* Gr. Zay Miklós f. i . közleményei. 
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érkezett, nyilatkozatot kértek, hogy az idegen országokban magyar 
hitfeleinek sorsáról, üldözéséről semmit sem beszélt.1 

Nagy Frigyes, ak i korának nemcsak első hadvezére vol t , nem
csak az államszervezésben mestere, hanem egyúttal legeszesebb, 
mondhatni »virtuóz« diplomatája, annyi gyanakodás dacára is tudot t 
magyar hitsorsosa in segíteni. Padányi Biró Márton veszprémi püspök, 
a k i a katholikus térítés vezórsógére törekedett, könyvet írt válaszul 
a protestáns urak fölterjesztéseire s könyvét Mária Teréziának, az 
igazságos királynőnek ajánlotta. Biró különben közönséges tehetségű 
ember volt , azonban egyháza iránt való odaadó ragaszkodása, engesz
telhetetlen, minden alkut kizáró rideg álláspontja, rettenthetetlen 
energiája és szívóssága kiemelte a középszerűségek sorából. Előbb 
felső-eőri prépost vol t s levelei szerint Batthyány kancellár párt
fogásának köszönhette püspökségét. Veszprémben, az erős magyar 
kálvinista nemesség közepett kétszeres erővel támadt fel lelkében 
a harc és versengés ösztöne. Pázmány óta i lyen kemény, heves iro
d a l m i támadás nem érte a protestantizmust magyar főpap részéről. 
Stílusában van eredetiség, de az erő durvasággal párosul benne. 
Könyve 1750-ben Győrött jelent meg. 2 Élesen támadja a vallás
szabadság eszméjét, mely beleütközik az egyház egyedül üdvözítő 
igazságába és jogaiba. Mária országában az akatholikusok nem lehet
nek »bevett« felekezetek; a régi s reájuk kedvező törvényeket 
fegyveres erőszakkal, vérengzésekkel vívták k i ; érvényöket 1691., 
1701., 1731. évi k i r . rendeletek és magának a királynőnek intézke
dései eltörölték. I t t van az ideje, hogy Sárának tiszta ágyból való 
igaz hitű magzatja diadalmaskodjék Hágárnak, a tolakodó szolgáló
nak ivadékán. Az eretnekség, schisma Kálvin szerint is a legször
nyűbb bűn, minden bűnnél nagyobb. A büntetést a bűn nagyságához 
ke l l mérni s csak dicséret i l l e t i a keresztyén fejedelmeket, hogy 
ezt a bűnt sújtják s Magyarországon máglyát rendeltek a megátal
kodott lutheránusokra. »Gyógyuljatok k i az eretnekség bűnéből, — 
nem k e l l panaszkodnotok a büntetés miatt.« A könyv bárdolatlan 
uszító hangja annál inkább feltűnt, mert az utolsó időkben mintha 
szelídült volna valamit az elnyomás. A protestánsok megdöbbentek, 
hogy Biró szavára felbátorodnak az üldözők s megint kezdődnek 
a sanyargatás esztendei. A sajtóra rakott bilincsek miat t az irodalmi 
cáfolatra vagy kritikára nem is gondolhattak s így nem állt előttük 

1 Bauhofer: Geschichte der ev. Kirche i n Ungarn, 425. lap. 
a Enchiridion . . . de Fide Haeresiarchis et eorum Sociis i n genere de 

Apostatis, deque constitutionibus atque Decretis Imperatorum ac regum. contra 
dissipatores cath. Ecclesiae editis. 4°. 



más út, min t Nagy Frigyes pártfogása. A porosz király nem fordult 
egyenest Bécsbe, a kormányhoz, mert tudta, hogy ezzel csak Biró 
könyvének jelentőségét emelné s az udvar t akarata ellen új erősza
koskodásra sarkalná. Nagy bölcsen kerülő útat választott. Felszólí
tot ta Schaffgottsch grófot, a róm. kath. egyház boroszlói püspökét, 
írjon ez ügyben egyenesen a pápának és hívja fel figyelmét arra, 
hogy a kath. királyok protestáns alattvalóiért, ha a kegyetlenség 
nem enyhül, a protestáns országok katholikus népe fog bűnhődni. 
A pápai széken akkor egy testestől-lelkestől modern, felvilágosult 
férfiú ült, X I V . Benedek (Lambert ini Prospero), akit Ranke »aldott 
emlekünek« nevez. 1 Szóles látású s emberies érzésű főpap vol t , ak i 
okos politikájával még egyszer helyreállította a kúria régi tekin
télyét s még ellenfeleit is tiszteletre kényszerítette. Nagy tudománya 
s a korabeli események komoly vizsgálata révén meggyőződött, 
hogy a katholikus államok jelentősége Európában egyre csappau, 
a protestáns népek (Anglia és Poroszország) hatalma pedig emelke
dőben van. Erezte, hogy a kúria politikájának új ösvényre kel l térnie, 
hata lmi kérdésekben áldozatok árán is kiegyezett az ellenséges álla
mokkal s gondolt a jezsuita rend reformjára is. X I V . Benedek átlátta 
a boroszlói püspök okoskodásának helyes voltát és ha Biró könyvét 
»ex cathedra« nem kárhoztatta is, de annyi t elért, hogy Bécsben 
a vakbuzgóságot elitélték s ezt a veszprémi püspökkel közölték is. 2 

A királyság közvetlenül ritkán s csak e lv i jelentőségű ügyek
ben érintkezett a protestánsokkal. Egyes esetekben az alatta álló s 
neki felelős hatóságok közölték akaratát. E rendi világban két i lyen 
hatósága vo l t a magyar királynak: a régi k i r . kancellária és a 
helytartótanács, amelyet az 1722—23. évi országgyűlés rendelt. 
A kettő felett állt, mint az egész Habsburg-birodalom érdekeinek 
és szempontjainak képviselője, a birodalmi minisztérium. M i n t véle
ményadó és előkészítő testület szerepelt Mária Terézia kora óta a 
Staatsrath. Ennek hatásköre eleinte pusztán csak az örökös tartomá
nyokra terjedt k i , csak I I . József nevezett k i tagjai közé magyart 
is (Izdenczy Józsefet). Az osztrák poli t ika központosító irányánál 
fogva azonban jó korán beleavatkozott a magyar ügyekbe is, noha 
ennek nem vol t semmi törvényes jogalapja. Katonai és diplomáciai 
ügyek nem tartoztak eléje, legfőkép a közrend, államhitel, egyházi 
és iskolai élet, szociális pol i t ika terén van döntő szava. Mária 
Terézia reformjait a Staatsrath készítette elő, mert a királynő sze-

1 Ranke, Die römische Päpste. Magyarul Lehr A . és Acsády I . I I I . k . 
167—179. lap. 

2 Az iratok a berlini k i r . levéltárban. 



r i n t a magyar királyságban és az örökös tartományokban a reform
nak ugyanazon alapelvek szerint kellet t megvalósulnia. Vallási 
tekintetben a Staatsrathot általában a türelem és igazság elve 
vezette. 1767-ben a nógrádi evangélikusok panaszára az a véle-
nye, hogy meg ke l l engedni az anyaegyházak papjainak a leány
egyházak látogatását, mert régi szokáson alapszik. Véleménye ellen
kezik úgy a k i r . kancellária, min t a pesti bizottság álláspontjával s 
a Resolutio tartalmával is. A következő esztendőn a nagyszombati 
egyetem újjászervezését tárgyalja s a j o g i fakultás részére az egy
házjog kivételével világi tanárokat javasol. Szóval szervezete ós 
tagjainak gondolkodása szerint a reformot, a modernséget képviselte 
Mária Terézia kormányában.1 

A z udvar i kancellár a király bizalmi fórfia vo l t s ennélfogva 
természetében rejlett a meghajolás az udvari, illetőleg a királyi 
akarat előtt. Önálló jelentőségre nem vergődhetett, a magyar nem
zeti és állami érdekeket nem szolgálhatta, mert az uralkodó nem a 
nemzet törzséről nőtt, törekvéseit meg nem értette s a nagy egy
séges birodalom álmának, a központi igazgatás elvének hódolt. De a 
X V I I I . század folyamán oly magyar államférfiak sem termettek, 
ak ik e formának tartalmat tudtak volna adni. Régente mind ig egy-
egy püspök viselte a kancellárságot. A század elejétől fogva több
nyire világi urakra ruházták. 1706—1723 között Illésházy Miklós 
gróf vol t a főkancellár, utána Acsády Ádám veszprémi püspököt 
nevezték k i ; ő vol t az utolsó egyházi ember a kancellárok közt s 
Pálífy János ez ellen is felszólalt Jenő herceghez írt levelében. 
A kancellári méltóságot úgy tekintette, min t a főurak közhatalmi 
osztályrészét. Acsády után Batthyány Lajos gróf, majd Pálffy 
Miklós örökölték a kancellárságot. A z egyházi elem kiszorulása 
azonban a protestantizmusra nem járt semmi gyakorlati , kézzelfog
ható haszonnal. A világiak türelmetlensége egy árnyalattal sem vol t 
enyhébb a papokénál, sőt a kancellária egy pár vallásügyi szabadabb 
rendelete, min t p. o. az eskü kérdésében, éppen a püspök Acsády 
korára esik. Általában türelmesebb vol t a helytartótanácsnál, talán 
azért, mert feltétlenül s kizárólag a királytól függött, tanácsosai, 
előadói mindig az udvar i szempontot tartották szem előtt s az 
elfogult rendek álláspontjával keveset törődtek.2 

1 Grünwald, A régi Magyarország 172 s köv. lapokon. 
2 A számára készített utasításban benne vannak a következő pontok : 

^kötelessége mindannak mellőzése, ami a k i r . hatalomnak és méltóságnak 
kárára van, ellenben minden k i r . jognak, privilégiumnak, praerogativának és 
reservatumnak törhetetlen megőrzése, a kir . parancsok végrehajtása stb.« 



A z egyházi rend mellőzésének haszna az 1790—91-iki ország
gyűlésen látszott meg először, amikor a régi rendszer védelme 
majdnem egészen a klérusra maradt, a főnemesek javarésze a sza
badelvű táborhoz csatlakozott. 

A helytartótanács vo l t a második magyar hatóság. Az 1722— 
"23-iki országgyűlés C l . és C I L t.-cikke a közigazgatás központi felügyelő 
s irányító közegének szánta. A z ország közjavának előmozdítását 
tűzték k i feladatául. Zinzendorf császári kancellár beiktató beszéde 
szerint » 0 Felsége meg van győződve arról, hogy e tanács teljes 
egyetértésben, pártoskodás nélkül csak a közjónak fog szolgálni; 
hogy munkájából a papság 
tisztelete, a főúr kiváltsága, 
a nemes joga, a polgár, ke
reskedő s a földmíves mun
kája egyiránt hasznot huz.« 1  

Pozsonyban szókelt s a 
nádort rendelték elnökéül, 
távollétében az országbirá-
ját; huszonkét tanácsos állt 
alatta, akiket a főpapok, 
főurak és nemesek rendjé
ből a király nevezett k i . 
O gondoskodott fizetésükről 
is s ennélfogva ez a tanács 
is a királyi akarattól függött, 
csakhogy összealkotása ré
vén a rendi és papi szel- A HELYTARTÓTANÁCS PECSÉTJE. 
lemnek igazi fészkévé le t t . 
A helytartótanácsot is beillesztették a központi birodalmi kormány
gépezetbe ; s mivel a király leginkább a kancellária útján közölte 
fontosabb rendeleteit, a tanácsnak komoly közigazgatási munkája 
nem igen akadt; a minisztérium ós kancellária expediáló közegévé 
sülyedt, ami a tehetségek tettvágyát nem elégítette k i . Helyzetét 
nehézzé és részben fonákká tette az a körülmény, hogy a nemesség 
túlságosan udvar i szelleműnek tartot ta s bizalmatlan vol t iránta, 
az udvar viszont a rendi követelések állandó szószólóját látta benne 
és a királyi* érdekek védelmére egész I I I . Károly haláláig egy 
királyi biztos is jelen vol t ülésein. Akkor ra ez a hatóság is 
kipróbált hűségű ós engedelmességű testületté érett.2 Mive l az állam 

1 Bél M . Noti t ia Hung. Novae I . 432. 1. 
* Grünwald i . m. 178—179. 1. 



kormányzásából a méltóságának megfelelő osztályrészt nem kapta, 
meg, elfoglalta az egyetlen munkamezőt, akol önállósága teljesen 
érvényesülhetett; a benne rejlő erőt jobb hiányában a vallásügyi 
rendeletek szigorú végrehajtására s a végrehajtás ellenőrzésére for
dította. Főpap tagjainak szertelen befolyása következtében e ható
ság igazán az eretnekek ostorává vált (»flagellum Haereticorum«, 
ahogy Erdőcly püspök nevezte). A papság útmutatása szerint magya
rázta a törvény vagy rendeletek kétes értelmű, kibúvórejtő kifeje
zéseit. Ez a munkája annál sikeresebb lehetett, mert tanácsosai 
közül többen a hétszemélyes táblának is bírái voltak s m i n t bírák 
helyt állhattak azért, amit min t a közigazgatás intézői elkövettek. 
Az iskola- és sajtóügy, egyházi és istentiszteleti élet évről-évre 
jobban érezte a helytartótanács dermesztő, bénító kezét. Pártos 
elfogultságát jel lemzi az a határozata, hogy a protestánsok pana
szait első sorban a megyebeli püspök, vikárius vagy a szomszéd 
megyebeli kath. világiakból alkotott bizottság vizsgálja meg (1727). 
A vallásos buzgalomnak ezt a szertelen csapongását még az akkor 
Acsády püspök vezetése alatt álló kancellária is megsokallta s a király
nak a határozat törlését javasolta. I I . József türelmi rendeletének 
igazi, lelke szerint való végrehajtását a helytartótanács gátolta meg. 

Erdélyben az 1691-iki Lipót-féle diploma s az 1693-iki pót-
diploma biztosította a négy bevett vallás szabadságát ós összes tör
vénybe ik ta to t t jogait. A r. kath. egyház közjogi helyzete azonban 
csakhamar változott s hátraszorította a hatalom birtokában is az 
evangélikusok és unitáriusok szövetségét. A X V I I . század végén 
Erdélyben még teljesen ismeretlen vo l t az uralkodó vallás fogalma, 
azonban a r. kath. egyház súlya azon a réven, hogy az uralkodó is 
kebelébe tartozott, évről-évre növekedett s lassankint oly kiváltsá
gokat követelt, amelyek a többi egyházak jogsérelmével jártak s 
aminőket csupán kath. országokban tudott kivívni. A Mikes-
Haller-fóle pontok tartalma, bár a diplomával szemben törvényes 
erejük nem volt , részint a bécsi udvar támogatása révén, részint a 
protestáns urak ellenállásának lanyhasága miat t időjártával törvény
erejű szokás le t t . 1 I I I . Károly trónraléptekor az állam igazgatásában 
a róm. kath. urak oly jelentős helyet foglaltak már el, mely számuk 
arányszámát többszörösen felülmulta. A főhivatalokból 24 j u t o t t 
katholikus embernek (14 református), holott a lélekszám szerint 
legfölebb 4, az egyházak közjogi helyzetét véve alapul legfölebb 
10 hely i l let te volna meg őket. Régente a jelölésnél mind a négy 
bevett vallásból egyenlő számmal kellett jelölni, az új rend szerint 

1 Cserey Mihály históriáia 285. s köv. lapokon. 



annyi katholikust , a M n y nem katholikust (evang., reform, és unit . 
együttvéve). A z erdélyi törvények világos rendelkezése ellenére 
1713-ban visszaállították a r. kath. püspökséget, ráruházták a gyula
fehérvári íiscalis uradalmat s a várból, hogy alkalmas lakása legyen, 
kiköltöztették a református iskolát és papokat. A püspök le t t ezen
túl a gubernium első tanácsosa, a gubernátor helyettese. Ezt a kivált
ságot azzal magyarázta a kancellária, hogy a kath. fejedelemnek 
nem lehet »akatholikus« képviselője. Gubernátorrá az Erdólyszerte 
kicsinyelt, de kath . vakbuzgóságáról hírhedett Korniss Zsigmondot 
tették, aki a jelölésnél a legkisebb szavazatszámot kapta, a majd
nem valamenn3 7i szavazattal jelölt református "Wesselényi Istvánnak 
meg kellet t elégednie az országos rendek elnökségével. Ettől az 
időtől fogva Erdélynek nem vol t több protestáns kormányzója, sőt 
lassankint minden közhivatalból kiszorultak. Az unitárius egyház 
csekély száma mia t t hamar feladta a harcot; azonban a reformá
tusok ereje is egyre gyengült. 1712-ben, 1717-ben a felbátorodott 
s a dinasztia támogatásában bízó katholikusok erősen követelték az 
Approbata és Compilata megváltoztatását, amelyek a kath. egyházat 
régi szabadalmaitól megfosztották s uralomra jutásának útjában 
álltak. A protestánsok ügye még ekkor diadalmaskodott, azonban a 
kérdés 1730-ban a kolozsvári gyűlésen újra napirendre került. 
A katholikus álláspontot Korniss gubernátor és Szőj ka püspök kép
viselte s lényegében ugyanaz, min t az anyaországban az Erdődyek 
és Esterházyak programmja. Olyasféle jogállapotot szeretnének 
teremteni, amilyen a Királyhágón túl a Károly-féle rendelet nyo
mán keletkezett. Kívánják a bevett vallásokról szóló cikkek törlé
sét s azt, hogy az akatholikusok vallásszabadsága a királyi kegye
lemtől függjön; követelik a négy bevett vallás »pestises« uniójának 
felbontását, az egykori kath. javak visszaadását, a templomokat, 
iskolákat, alapítványokat beleértve; a jezsuiták befogadását; a kath. 
szentszók bíráskodását protestáns házassági ügyekben; szigorú sajtó -
cenzúrát; külföldi akadémiák látogatásának eltiltását; kívánják, 
hogy minden kiskorú hivatalos gyámja a király legyen és vagyoná
nak kezelése nagykorúsága napjáig ő Felségét illesse. Szóval elfoga
dásuk Erdély rendjei részéről öngyilkosság le t t volna. A gubernátor 
azzal a fenyegetéssel próbálta az ellenzéket elnémítani, hogy a Felség 
kívánja. »Voxot ugyan mindenki mondhat, de amint voxol, úgy veszi 
hasznát.« A református rendek gróf Lázár Jánost küldték Bécsbe 
a királyhoz s neki sikerült meggyőzni I I I . Károlyt a kath. párt törek
véseinek törvénytelenségéről. Negyven éves küzdelmök eredményéül 
sikerült a r. kath . kiváltságok becikkelyezését megakadályozniok, 
azonban ez a diadal is értéktelen diadal vol t , mert a kath. egyház 



a valóságban egyre nagyobb tért hódított, s Mária Terézia uralmának 
kezdetén a többi bevett vallások zsellérségre jutot tak mellette. 

Mária Terézia nevéhez fűződik Erdély történelmében a r. kath. 
egyház uralmának végleges megszilárdítása. Trónraléptekor ő is 
kiadta a szokásos ki r . biztosító levelet (megfelelt a magyar király 
koronázási hitlevelének), amelyben az ország törvényeinek meg
tartását igórte, de kimaradt belőle a négy bevett vallás megemlí
tése. Lassanként, észrevétlenül akarták ki lopni Erdély közjogából a 
protestáns egyházak fennállásának törvényes biztosítékait, hogy az 
anyaországban I . József koronázása óta a kir . hitlevélből követke
zetesen kihagyták a bécsi és l inc i békekötést becikkelyező törvény
cikkeket. Az erdélyi rendek engedélyt kaptak arra, hogy hódolatu-
kat trónja zsámolyánál bemutassák és kívánságaikat, panaszukat elő
adhassák. A küldöttséget ősi szokás szerint a három nemzet és négy 
vallás képviselőiből válogatták össze s iratukban minden pol i t ika i 
s vallási sérelmöket felsorolták. Az erdélyi küldöttség útja azonban 
sikertelen vol t . Az »anyai indulatu« királynő az unitárius Deésfalvi 
Simon Istvánt nem akarta elfogadni s a bizottságnak csonkán kel
le t t a Felség színe elé járulni. Azonban a református és evangélikus 
küldötteket sem fogadta el a státus megbízottjai gyanánt, hanem 
csak min t magánembereket. Gróf Teleky Mihálynak és Binder 
Péternek a toszkánai uralkodó herceg közbenjárására végre sikerült 
szine elé j u t n i , a folyamodványt be is adták, kegyelmes ígéretet is 
kaptak, azonban egyebet el nem értek. Az udvar politikája a régi 
maradt; Erdély protestánsaival úgy bánt, mint a magyarországiak
kal . 1743-ben az országgyűlés — a Felség neheztelésétől való félel
mében — újjáalkotta a vallások szabadgyakorlatáról szóló törvényt 
s a kath. egyházra sérelmes szakaszokat mellőzte. Voltaképpen nem 
a jogegyenlőségét mondta k i , hanem a r. kath. egyház kiváltságait, 
a tényleges állapotot cikkelyezte be. Ezután egyre-másra érkeztek 
a protestánok jogait csonkító rendeletek, amiket az engedelmes 
kormányszék minden szó nélkül végrehajtott, épúgy, min t az anya
országban. 1750-ben megtiltották a reformátusoknak a »status« név 
használatát, mert ez beleütközik az állam rendjébe és tekintélyébe. 
A r. kath. egyház azonban a Felség engedelmével továbbra is 
»statust« alkotott. Ez intézkedéssel befejeződött az a közjogi forra
dalom, amelyet Erdély bevett vallásainak egymáshoz való viszonyát 
gyökeresen átalakította s amelyet I I I . Károly kormánya kezdett. 
Erdély minden tekintetben mása let t már az anyaországnak; katho
l ikus országgá lett, amelyben a pápa egyháza élvezte a kiváltságos 
állás minden előnyét s a többi egyházaknak még a nyugalmas élet 
jótéteménye sem maradt meg. A hiteles helyek az államról ismét a 



kath. egyházi rend kezére szálltak; az állam j o g i és anyagi kedve-
zései kizárólag neki j u t o t t a k ; az udvar térítő politikája következté
ben lélekszámban is egyre nőtt. Szóval a r. kath. egyház vo l t a 
mesebeli kedves, becézgetett királykisasszony, aki selyemben-bársony
ban járt, arany tálról evett, kristálypalotában lakott, a protestantizmus 
meg a lenézett, rongyos, éheztetett, ütött-vert hamupipőke, akinek még 
feljajdulását ós panaszát, könnye omlását is véteknek tudták be. 1 

' Az erdélyi prot. egyházak jogviszonyainak ez időszakbeli átalakulását 
eredeti források alapján kimerítően tárgyalja Pokoly József »Az erdélyi ev. 
ref. egyház történetes c. művében I I I . k. 1—118. 1. 
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X V I . 

Az elnyomás. 

A megelőző fejezetben a protestáns egyházak közjogi helyzetét 
rajzoltuk. Láttuk, hogy teljesen, garanciák nélkül k i vannak szol
gáltatva a hatalom mindenkori birtokosának. Tisztára kényök sze
r in t , felelősség és a számadás kötelessége, sőt lehetősége nélkül 
bánnak velők országgyűlések, királyok és hatóságok. Ennek a hely
zetnek ridegségót, kétségbe taszító voltát nagyon kevéssé enyhíti 
az uralkodók, hatalomkezelők egyénisége, emberibb érzése. Sőt 
elmondhatni, hogy az intézmények ellenséges irányzata és üldöző 
ereje az intézmények ólén álló emberek lelketlensége és gyűlölete 
révén válik a protestantizmus csapásává ós keresztjévé. 

Az elnyomás fészke, az üldöző szenvedély fáradhatatlan, örökös 
élesztgetője, táplálója a római katholikus papság, legfőkóp a püspöki 
kar. Annak kebelében vannak Luther ós Kálvin szellemi örökének 
legengesztelhetetlenebb gyűlölői. Programmjuk a teljes kiirtás, mert 
már egyetlen eretnek palánta is megfertőzteti az anyaszentegyházat. 
A protestánsok ellen nem csupán szellemi fegyverekkel, az iskola 
és irodalom térítő hatalmával támadnak, hanem az anyagi hatalom 
zaklatásaival is. Minden rést felhasználnak, amelyen hozzájuk 
férhetnek, csak hogy árthassanak. Pol i t ika i , magánjogi, gazdasági 
téren, sőt a legszentebb családi életben is jelentkezik az elnyomó 
hatalom. A római katholikus főpapság tulajdonképpen csak X V I I . 
századbeli elődeinek politikáját folytatja, épp oly kíméletlenül, de 
valamivel, nagyobb sikerrel. M i n t a katholicizmus hatalmas, a nem
zeti egyéniségek érvényesülését kizáró vagy legalább megnehezítő, 
nemzetközi jellemű rendszerének láncszemei és szolgái, teljesen 
elvesztik a nemzeti célokat szemök elől. Habozás nélkül rálépnek 
a nemzetgyengítés útjára, ha egyházuk érdeke ezt kívánja tőlök. 
A magyar történelemnek vannak nagy és érdemes hazafi főpapjai, 
de akkor az egyház és nemzet érdeke megfért egy mederben. 
M i h e l y t különváltak vagy esetleg ellenkeztek egymással, a római 



katholikus papság szellemi és anyagi ereje elveszett a nemzeti 
munkára és törekvésekre nézve. Találóan jel lemzi rendjöket Grün-
wald Béla: »Helyzete tragikus volt . Midőn híven és buzgón telje
sítette kötelességét az egyház iránt, mély sebeket kellett ütnie a 
nemzeten«.x Szembeszökő példa erre az, hogy az egyház világuralmát 
szolgálva a protestáns magyarok üldözésével a magyar faj élet
gyökereit sértette meg. 

A X V I I I . század üldözései azonban nem csupán ez egy for
rásból fakadtak. Magyarországon ez a kor a rendi szellemnek, az 
osztályérdek uralmának utolsó aranyideje. Szembenáll és harcol 
ugyan ekkor is a királysággal, s több téren, nevezetesen az ország
kormányzat, diplomácia, hadügy, pénzügyek dolgában, amelyek az 
állami élet legfőbb feltételei, súlyos, helyrehozhatatlan vereségeket 
szenved, de társadalmi, gazdasági kiváltságait még az uralkodók is 
védik. A rendi világnak éltető eleme az elkülönülés. Ot t rend
szerint nincsen egységes nemzet, hanem órdekszövetkezetekkó cson
tosodott osztályok. Két főosoport első pillantásra szembeötlik: az 
egyik oldalon állanak a kiváltságok birtokosai, az elnyomók és 
kizsákmányolók, a másik oldalon a szolgák, elnyomottak, kizsákmá
nyoltak, akik amazokat szolgálják verítókökkel, vagyonukkal, éle-
tökkel. A minden nemzettagnak egyforma igazsággal mérő állam 
eszméje még ekkor idegen s mivel világfelfogásukba egyáltalán 
bele nem i l l i k , szánni való hóbort szemökben. Azonban a kiváltsá
gos osztály is kisebb, hatalomra, vagyonra egyenlőtlen rendekre 
szakad, amelyek féltékeny szemmel s i r igyen nézik egymás gyara
podását. A rendiség uralmával együtt jár az egyenlőtlenség fenn
tartása, sőt fokozása; a kiváltságok szaporítása és a kiváltságoltak 
számának csökkentése. Annál becsesebb a kiváltság, minél kevesebb 
ember részesül benne s annál biztosabb a kiváltságosak helyzete, 
jövője, mennél nagyobb a nekik szolgáló, jogtalan tömeg. A rendi 
szellem, ha még van benne életerő, mind ig új kiváltságok alapítá
sára törekszik s minden törvénybe ik ta to t t kiváltság egy sereg 
embert foszt meg valamely jogtól, amelynek előbb birtokában volt . 
A X V I I I . század a meglevő rendi korlátok közé újat igtatott be, 
t. i . a valláshoz kötött kiváltságot. A protestáns ember vallása 
miat t nem részesülhetett a közhatalomban, nem élvezte az államnak, 
a törvényeknek akkora védelmét; szóval akár m i n t nemes, akár 
min t polgár nem bi r t a valósággal rendjének összes jogait . A rendi 
szellem erősségéül szolgált, hogy ez időkben a leggazdagabb püspök
ségeket magyar főúri dinasztiák sarjai töltik be, ak ik ennek az 

1 A régi Magyarország. 89. 1. 



áramlatnak erejét kétszerte jobban érzik és több érdekszálnál fogva 
szolgálják. Az esztergomi érseki széken találunk két Esterházyt 
(Imrét és Józsefet), egy Csákyt, egy Barkóczyt, Kalocsán egy Csákyt, 
két Patasitsot, Egerben egy Erdődyt, egy Esterházyt, Erdélyben 
egy Batthyányt, Győrött egy Zichyt , Pécsett egy Berényit, akik 
családjuk hagyományait őrizték és törekvéseit szolgálták egyházi 
hivatalukban. Ahogy ismerjük őket, a nagyobb rósz nem vol t 
köztiszteletet érdemlő papi je l lem; nem rátermettségök, l e lk i kiváló
ságuk, egyházias érzületük ju t ta t t a őket díszes állásukba, hanem 
első sorban az előkelő származás és az udvari kegy. Kinevezésökkel 
a király egy-egy magyar családot kötelezett le atyanságával együtt 
dinasztiájának ós politikájának. Értékökről Mária Terézia, az egy
házán szeretettel csüggő királynő, becsmérlő hangon nyi la tkozik. 
Barkóczy prímásnak egyszer a szemébe mondta, hogy megbánta 
kinevezését. Pálffy kancellár meg azt mondta róla, hogy »minden 
használatra alkalmatlan eszközzé vált Felséged előtt a nemzetnél 
ós a nemzet előtt Felségednek. Egy másik kancelláriai jellemzés 
szerint sem ő, sem elődje, Csáky gróf, nem sokat használtak a köz
ügynek. Csáky minden tekintélyét elvesztette az országban. A dús
gazdag gróf Esterházy Károly egri püspökről i lyen a legfelsőbb 
királyi k r i t i k a : »Nekem nincs róla rossz véleményem, ámbár 
némelyek képmutatónak mondják. Én csupán kemény, rideg, uralom
vágyó természetét kárhoztatom, amellyel a.tőle függőket sujtja«. 
Dölyfös kényúri tulajdonságaiért széltire egri basának nevezték. 
Esterházy József 23 évi érsekeskedése alatt a bálnak, sakknak, 
kártyának élt; pozsonyi palotájában szép tánctermet rendezett be, 
színpadot állíttatott, s egyszer »asszonyi személyek mulattatására« 
végig elmondta Kotzebuenak egy akkortájt népszerű darabját. 
1792-ben budai palotájában hétről-hétre megtartotta feltűnő fényes
ségű s pazar pompájú báljait. Általában a főpapok úgy éltek, min t 
a korukbeli főnemesek. Élvezték kiváltságos állásukat; teméntelen 
gazdagság birtokában uraskodtak, mulattak, gond nélkül élték vilá
gukat s adósságot adósságra halmoztak. A püspökséget úgy nézték, 
min t személyes javadalmat s a vele járó kötelességekkel keveset 
törődtek. Olyan stílű alak, aminő Pázmány volt , ak i az összekupor
gatott vagyont nagy alkotásokra szánta, nem akadt köztök. Mara
dandó emlék, híres intézet, iskola, századokra szóló i rodalmi mű, 
művészi remek templom nem hirdet i egyiknek a nevét sem. 1758-ban 
már annyira el vol tak adósodva, hogy Pálffy kancellár bir tokaiknak 
állami kezelését tar tot ta szükségesnek. »Meg kellene vizsgálni, — 
úgymond — hogy eladósodásukat m i okozta, a fényűzés és pompa-e 
vagy a móltóságukkal járó dísz. Az a baj, hogy nincs semmi ellen-



őrzés arra nézve, vájjon az egyház és nép javára forclítják-e gaz
dagságukat.1 « Pedig a katholikus egyházban ugyancsak helye 
vol t ekkor a pénznek. A plébániák jórésze üresen állt s a töröktől 
visszahódított falvakban csak i t t -o t t állt egy-egy düledező templom. 
A nép vallásos könyvek nélkül szűkölködött, némelyik püspökség
nek egyáltalán nem vo l t sem papnevelője, sem konviktusa. Midőn 
I I I . Károly megalapítja a plébániák javadalmának kiegészítése és 
egyenlősítése végett az egyházi közpénztárt, a dúsgazdag püspökök 
garmadaszámra állnak elő kifogásaikkal. Nem fűlik foguk az áldo
zathoz, pedig katholikus egyházi célokról van szó; a királyságnak 
elevenebb érzéke van a katholikus egyház belső erősítése iránt, min t 
a püspöki karnak. Sem az egri, sem a ny i t ra i , sem a veszprémi 
püspök nem felel mintegy három hónapon át a király levelére, 
amelyben a lelkészi alaphoz való hozzájárulást köti lelkökre. A váci 
püspök akkorra igér valami összeget, majd ha egyházmegyéjéből 
valamennyi eretnek kipusztul. A pécsi adósságaival palástolja vona
kodását. A zágrábi nem meri egyenesen megtagadni, tehát azt 
mondja, kölcsönből ke l l fedeznie a felajánlott 100 for in tnyi járu
lékot, mert annyira szegény, hogy a maga jövedelméből 100 forint 
sem te l ik i l y célra. A z új püspökök természetesen a kinevezés fejé
ben bőkezűbbek vo l t ak ; például Luzsénszky váradi püspök készsé
gesen lemondott jövedelme feléről. Ez adatok azt bizonyítják, hogy 
a katholikus főpapi kar saját egyházának belső erősítésével, hívei 
l e lk i táplálásával kevesebbet törődött, mert ehhez különös l e lk i 
charisma szükséges. Erejöket, szenvedólyök hevét a térítés céljára 
központosították. Az uj hódítás jobban ingerelte tet t vágyukat, min t 
a meglevő birtoknak gondos ápolása. Ez az irányzat azonban nem 
talált általános helyeslésre. 1719-ben a savóyai herceg elnöklete alatt 
tar tot t minisztertanács többsége úgy vélekedett, hogy »a katholiku
sok ne a protestánsok üldözésétől várják egyházuk gyarapodását. 
A baj főoka az, hogy a katholikus papok sorában nagy a tudatlan
ság és hanyagság. Ennek megszüntetésére ke l l a püspököket inteni. 
A protestánsoknak nemcsak számra elég, de tudományra is kitűnő 
papjaik vannak«. 2 Igaz, hogy ez az állásfoglalás még a pesti bizott
ság összeülóse előtt történt. 

A z üldözők legtöbbnyire a törvény egy-egy szakaszára hivat
koztak s a nyers erőszaktétel aránylag ritkán fordult elő. I I I . Károly 
aggodalmaskodó lélekkel ragaszkodott a törvény betűjéhez s akadt 
néhány eset, kivált uralkodása kezdetén, hogy az üldözötteknek 

1 Gr. Pálífy Miklós kanczellár emlékiratai. Kiadta Marczali K . 1884. 
Grünwald, A régi Magyarország. 86. 1. 



adott igazat. így törtónt Eperjes ós Bártfa panaszával. M i n d a két 
városnak megvolt törvényes joga a vallásszabadsághoz. Eperjes 
templomát mégis elvették s építkező helyül új templom ós iskola 
számára a hóhér és gyepmester szomszédságában jelöltek k i egy 
telket. Midőn az evangélikusok ezt a kihívó ajánlatot visszautasí
tották s máshol építkeztek, megakasztották munkájukat. Bártfán 
világos törvény ellenére még Lipót idejében elvették templomukat; 
Rákóczi visszaadta s az igazságos Pálífy János megerősítette őket 
jogos birtokukban. A szatmári béke után mégis újra elfoglalták. 
A király, bár némi korlátozással, a dolog velejére nézve teljesítette 
a protestánsok kérését. Később azonban az i lyen fajta döntések 
egyre r i t ku l t ak s a húszas-harmincas évek a katholikus áramlat 
diadalának csak különböző fokozatait jelölik. 1 

A jobbágyságot könnyű szerrel eltiporta a térítő mozgalom. 
A teljesen j o g nélkül való, szertelen és vége várhatatlan szolgaságra 
vetett földművelő néppel szemben elegendő vo l t az 1681-iki tör
vénybe ik ta to t t földesúri j og rideg alkalmazása. A katholikus val
lású földesúr, akár pap volt , akár világi, birtokjogát látta megsértve 
azáltal, hogy parasztjai más hiten vannak. Nálunk ekkor érvényesül 
először országszerte és teljes kíméletlenséggel a Ouius regio, i l l ius 
religio elve. Idegenből került hozzánk, de csodahamar gyökeret vert. 
A földesúri j o g alapján esett el Báth, Vezekény, Szent-Márton-Káta, 
Kosd, Veresegyháza, Szada és több dunántúli meg felvidéki község 
temploma, még a Károly-féle rendelet előtt. A báttaszóki apátság 
és a bozóki uradalom, mely jezsuita kézen vol t , egyetlen protestáns 
templomot sem hagyott meg. Pátyon Pestmegyében a földesúr 
katonai segítséggel megostromolta a kálvinista templomot s így 
foglalta el. Et tyeken nemcsak hogy elvették templomukat, hanem 
azt is eltiltották, hogy más faluba ne járjanak istentiszteletre. Demó-
tón, Sárosban, Bornemissza erővel el akarta v i t e t n i a harangokat; 
mivel ez a szándéka kudarcot vallott , legalább hangjuktól fosztotta 
meg jobbágyait, kiszedette a harangok nyelvét. A templomfoglalás 
azonban csak elvétve esett meg ellenállás nélkül. A szegény robotos 
nép, amelytől a földi törvény minden jogot megtagadott s amelyet 
az embersorból kirekesztve igavonó baromsorba sülyesztett; amely
nek l e lk i erejét a sok zaklatás és halálra fárasztás között egyedül 
a h i t vigasza táplálta, csodálatkeltő hűséggel ragaszkodott a temp
lomhoz, amelynek falait maga rakta s amelyet annyi fohásszal 
megszentelt. Elrejtették kulcsát, vájjon lesz-e a támadókban akkora 
megátalkodottság, hogy az Úr pitvarának ajtaját betörjék. Körül-

1 Marczali I I I . 1. 



állták, mint a csatatéren küzdők a zászlót, hogy az ellenség csak 
testeik halmán át juthasson birtokába. Némely helyütt zsoltárral, 
énekszóval fogadták a foglalókat s míg a fejsze csattogott a szent 
küszöbön, lelkük ahhoz emelkedett föl, aki a jeruzsálemi elhamvadt 
templom romjain új szenthelyet épített, aki a bábeli kopját eltörte 
és sanyargatott népének menedéket szerzett. I t t - o t t fegyveres ellen
állás akasztotta meg vagy késleltette a foglalást. A fővezetők bör
tönbe, kínpadra kerültek, családjuk hajléktalan földönfutó lett. 
I I I . Károly uralkodásának első tizedében, a pesti bizottság össze-
üléséig 140 templomot vesztettek a protestánsok. Calisius ezredes 
elbeszélése szerint a savóyai herceg felháborodott a katholikus pap
ság vakmerőségén s kijelentette, hogy tovább tűrni nem lehet. 

GALGÓCZ VÁRA. 

A buzgó katholikus Pálífy nádor is azt ajánlotta a királynak, 
fékezze meg a papok türelmetlenségét, mely az országot állandó 
zavar fészkévé teszi s a protestánsokban csak a dacot növeli. 1 

A legkegyetlenebb üldözők egyike gróf Erdődy György kamara 
elnök volt, az egri püspök testvére. Családja sohasem pártolt el a 
római hittől s lángolt benne az a buzgóság, hogy méltó legyen 
vallásos őseihez. A szatmári béke után megszerezte Galgócot, mely 
valamikor a Thurzóké vol t s abban az időben a lutheránusok egyik 
fészke. Erdődy nem tűrte tovább az evangélikusokat birtokain. 
Tiszttartója 1723 húsvétját tűzte k i a jobbágyoknak az áttérés 
végső határnapjául. Néhányan a nyílt összeütközést, a kihirdetet t 
Ítéletnapját el akarták kerülni; eladták házukat, földjüket, hogy 

1 Marczali i . m. 122. 1. Canngiesser porosz követ jelentései alapján. 



más vidékre költözzenek. Az uradalom ezt nem. engedte meg s egy 
katholikus embert a megvásárolt ház visszaadására kényszerített. 
Az áttérők csak elvétve jelentkeztek és pedig a lakosság alja. Végre 
április 7-én reggel összehívták az állhatatosakat s tudtukra adták, 
hogy ha délután 3 óráig át nem térnek, minden vagyonukat hátra 
hagyva el ke l l vándorolniuk. Másnap fegyveres katonák jártak 
házról-házra, összefogdosták az ellenszegülőket és a vár tömlöcébe 
zárták. A rabok egy részét a kínzás, fenyegetés, a családjuk jövőjén 
érzett aggodalom megtántorította. A másik részét, min t cégéres 
gonosztevőt elűzték. Egy-kettő éjten-éjjel visszalopózott házához, 
hogy holmiját a prédától megmentse; az őrálló katonák tolvaj s 
fosztogató gyanánt bántak vele, pőrére vetkőztették, ütötték s bör
tönbe hurcolták. A hatalmas tiszttartó kemény büntetést szánt a 
fejes parasztoknak; nagy esre-hitre adott nekik huszonnégy órányi 
időt megfontolásra. A legtöbben megszöktek s vagyon nélkül a 
puszta élet birtokában nyugalmasabb vidékre bujdostak. A vegyes 
házaspárokat jogtalanul elválasztották s a lutheránus félnek azonnal 
el kel le t t G-algócról költöznie. A hatalmas földesúr közelében a 
protestáns kisnemesség is szenvedett. Megnehezítették templomba 
járását s vagyonilag is károsították, mert kizárták a közlegelő hasz
nálatából, így pusztult el a virágzó galgóci egyház, amelynek egy 
időben gimnáziuma is volt . 

Hasonló sorsra j u t o t t az Erdődyek másik birtoka, Álgyő vagy 
Gyevi, Csongrád megyében, Szeged szomszédságában. Valami Bezúr 
nevű tiszttartó, a k i a jobbágyok sanyargatása mia t t több ízben 
megyei vizsgálat alatt volt , tavaszféllel, aratás előtt kihajtotta a 
birtokból a református lakosokat. A vallásukhoz ragaszkodó derék 
gyeviek dereglyékre szállva Vásárhelyre eveztek s pünkösd har
madik napján kötöttek k i a Hód tavánál. Károlyi Ferenc gróf az 
egész bujdosó eklézsiát befogadta. Az elűzöttek Algyőn hagyott 
holmijukért soha egy fillérnyi kártérítést sem kaptak. 1 Megrázó 
drámai részletekben fölöttébb gazdag a rádi ref. egyház pusztulá
sának története, amelyet utolsó papjának, Szecsei Istvánnak a zay-
ugróci levéltárban fennmaradt följegyzéseiből ismerünk.2 Rád (Pest 
megye) földesura Vay Ádám volt, aki »vilagi dolgainak tekintetéért 
pápistává lévén, hogy kedveskedhessen új vitézkedésével«, a rádi 
templom elfoglalására és a prédikátor elűzésére gondolt. 1728 ápr. 
25-én, egy vasárnapi nap a váci vikáriussal, préposttal s 13 pappal 

1 Szeremlei Samu, Szó'nyi Benjamin és a hódmezővásárhelyiek. 26—29. 1. 
2 Közli Földváry László : Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 

történetéhez. I . köt. 305—315. 1. 



megjelent falujában, nagy, gazdag ebédet adván, vendégeit erős-
borokkal jól tartotta. A nép szokás szerint összegyülekezett reggeli 
istentiszteletre, sokan jöttek a templomukvesztett környékbeli fa l 
vakból is s ez utóbbiak a délesti könyörgést várva a templom körül 
s a paróchía udvarán telepedtek meg. A földesúr oda izent, hogy a 
nép oszoljék el, vagy menjen seregestül az ő házához. A gyanakodó 
nép nem mozdult, csak néhány embert küldött le képében Yayhoz, 
hogy jobbágyi engedetlenséggel ne vádolhassák. A vikárius a pré
dikátort hivatta igen nyájas szóval. A prédikátor maga mellé vette 
presbytereit, »bölcs, ősz, öreg embereket«, nagy bátran megjelent. 
A l i g hogy belépett, rátámadtak, a papok karjánál fogva cibálták, 
ide-oda vonszolták, végre egy szobában őrizet alá tették, a papok 
kordont vontak körüle. Híveit, akik könnyes szemekkel követték s 
meg akarták osztani l e lk i a tyjuk sorsát, durván eltaszigálták mellőle. 
A prépost kezdett hozzá beszélni, hogy a Vay família hajdan pápista 
vol t , az Úristen »az idővel meggazosodott és konkolyosodott úri 
házból« kiválasztotta, megvilágosította Vay Ádám urat s a római 
hi t re tért. I l yen úri ház templom nélkül nem lehet, azért a tem
plomot át kel l adni. »Hocce ide a kulcsot, azért jöttem, sőt magad 
is térj az igaz hitre, nagy becsületed leszen köztünk.« A pap bizony
kodott, hogy a templom a földesúr telkén áll ugyan, de nem az 
övé. A szegény jobbágyok építették, Vay Ádám nem költött rá 
semmit. A földes úr haragra gerjedt s szörnyű káromkodással tölte 
bosszúját elhagyott vallása és papja ellen. »Ha emberül nem adod, 
bizony még ma ebül is kiadod.« •— »Hamis lelkű pásztor, tolvaj, 
farkas, csábító, szénégető l e l k i hóhér, add ide a kulcsomat, mert 
Isten úgy segéljen, még ma tormát fújatok veled.« Hangzott össze
vissza a papok és a földes úr szájából. Az egyik pap fölemelte 
botját s fogcsikorgatva tízszer is a prédikátor feje felé sújtott. »Ügy 
megütöm a fejedet, hogy a fejed veleje is a falon marad.« Midőn 
látták, hogy a prédikátor állhatatosságát meg nem törik, a presby-
terekre került a sor, a galambősz öregeket deresre húzták s mind
egyikre 12-őt csaptak, hogy nagy sírva keltenek föl. A prédikátort 
órák hosszáig szünet nélkül zaklatták, hogy ereje fogytán ájuldozott. 
E g y pap úgy megtaszította, hogy fejjel az ajtónak esett. Egy-két 
pap ezalatt a paróchía udvarára ment s ott kérte a kulcsot; tolvaj
kulcscsal hasztalan próbálta az ajtó felnyitását, a zár nem engedett. 
Az elkeseredett asszonyok azonban onnat elkergették őket. A siker
telenség még inkább felbőszítette Vay t s a papot, lutheránusokat 
ós kálvinistákat külön-külön rekesztve, mindegyikre 100-—100 bot
ütést parancsolt. 



A prédikátor elszánta magát, de látván vele szenvedő híveit, 
ak ik közül egyik-másik az öregkortól, ijedelemtől és fájdalomtól 
szinte halálra vált, megesett a szíve ra j tok; a templom megtartását 
sem remélte tenger szenvedés árán sem s így átadták a kulcsot a 
földesúrnak tiltakozás és appellálás mellett. A földesúr tovább adta 
a vicariusnak, a k i azután kinyi tot ta a templomajtót, de ő is t i l t a 
kozott, hogy lássák, »nem a maga hatalmával, hanem a földesúr 
hatalmával veszi el a kulcsot«. De ezzel még nem végződött be a 
nap. Az árván maradt hívek keservesen jajveszékeltek, sírtak tem
plomuk vesztén, prédikátoruk ós öregjeik rab voltán. Vay rajok 
parancsolt, hogy hallgassanak és széledjenek el, a prédikátor is 
kérte őket könnyes szemmel, remegő hangon csillapodásra, de csak 
nem tudtak megnyugodni. Ekkor a földesúr ráparancsolt szolgáira, 
hogy űzzék el a parasztokat. A szolgák, akiknek urok ölben hordta 
k i a fegyvert házából, megtámadták a védtelen népet; k i t ahol 
értek, fején, derekán, orrán, szemén ütötték, verték, asszonyt, gyer
meket, öreget vegyest. Még a mezőkön, a falu határában sem szűnt 
az üldözés, Isten csodája, hogy emberhalál nem esett. Azután meg
hagyta a papnak, mivel zendülést támasztott, másnap eltakarodjék 
falujából, vagy börtönbe viszi, ahol »vagy két kedden nem veszi 
bizony k i az eb a kenyeret kezéből«. A z t is megtil totta rádi és 
kosdi jobbágyainak, senki meg ne merészelje próbálni, hogy szekeret 
adjon maga és holmija alá, sőt hozzá se szóljon ember fia, oda ne 
menjen egy lélek is búcsúzni, mert »mindnyáj át addig veretem, 
míg a hús csontjáról le nem szakadozik«. — »Ugy megkeseredtem — 
írja a prédikátor — mind magam s mind eklózsiám e hallatlan 
kegyetlenségen, hogy majd nem tudtunk hova lenni, holott még a 
halálra szentenciázott gyilkosoktól is szabad búcsút venni.« Vay 
egész haragja a prédikátor ellen fordul t ; mikor holmijáért hartyáni 
szekerekkel megjelent Radon, egykori ura följelentette, mint to l 
vajok kapitányát, heteken át tömlöcöztette, azonban az Úristen vele 
lóvén, minden vád alól tisztázta magát. A papok is könyörültek 
rajta s megengedték, hogy búzáját learathassa. A kötelet, mint 
megfogatása és kötözése emlékét megtartotta s koporsójába feje 
alá szánta. 

A katholikus egyháziak majdnem kivétel nélkül a legkímélet
lenebb üldözők voltak, de mégis legtöbbet ártott a pécsi, veszprémi 
(Sorger ós Biró) püspökség, a kalocsai érsekség, de legfőkép Al than 
váci püspök, ak i a protestánst és a magyart egyenlő szenvedéllyel 
gyűlölte. A pestmegyei erőszakosságok legkiáltóbb része az ő nevé
hez fűződik. Ahová hatalma elért, o t t i rgalmat nem ismert. Hosszú 
püspökösködése alatt a váci egyházmegyének mintegy sajátságává 



és hagyományává edződött a könyörtelen elnyomás. Néhol, min t 
p. o. Cegléden valami módon ellentállásra ingerelték a evangéliku
sokat s akkor az ellenállás, hatóságsértés vétkéért büntetésképpen 
vették el a templomot. 1 í g y történt Erdélyben, Buzás-Bessenyőn 
is, bár i t t később az egyház hosszadalmas könyörgés után megint 

H I S T Ó R I A ECCLESIAE REFORMATAE CÍMLAPJA. 

hozzájutott templomához.2 Jászberényben az szolgált ürügy gya
nánt, hogy a kecskeméti esperes egy asszesszorával meglátogatta a 
nehéz ostor alat t csüggedő nyájat. Mindenöket elvették s az ima
házbantalált két énekeskönyvet fejszékkel vagdalták szét.3 A Károly-

1 Földváry L . i . m. I . 229. 1. (1760-ban.) 
> Pokoly J. i . m. I I I . 84. 1. 
» Földváry L . i . m. I I . 265. 1. (1753.) 



féle rendelet megjelenése után a templomfoglalás mintegy a királyi 
akarat végrehajtásának látszott. Abban a tizenegy vármegyében, 
akol 2—2 articularis helyet jelölt k i a protestánsok számára az 
1681-iki törvény, a becikkelyezett két templomon kívül valamennyit 
leszedték és pedig az uralkodó feltétlen helyeslésével. í g y 1732-ben 
Vas megyében 40 egyház semmisült meg, a soproni, ny i t r a i , pozsonyi, 
trencsóni egyházak szintúgy jártak. Sáros 172 evangélikus tem

plomából I I I . Károly halála 
évében csak 13 (tizenhárom) 
vol t meg. Mária Terézia »eny
hébb« korszakában is 192 tem
plom esett áldozatul az üldö
zőknek. Az a falu, amely nem 
tudta igazolni, hogy 1681-ben 
temploma ós nyilvános szabad 
vallásgyakorlata volt , haszta
lan állt ellent vagy folya
modott. Á király, ha egy-egy 
sérelem tudomására ju to t t , 
elrendelte az ügy megvizsgá
lását. Ez a vizsgálat azonban 
rendszerint sok huza-vonával 
járt, esztendőkön át tar tot t 
és pártos, elfogult tisztviselők 
vezették. Több helyütt, mint 
p. o. a somogy-megyei Csepe
len, a jóravaló katholikus nép 
tet t bizonyságot a protestánsok 
igaza mellett és saját papjai 
ellen. 1 Mive l i lyen módon a 
templom régisége a tanúvallo
másokból kiderült, más ürügybe 

kapaszkodtak; hogy a csepeliek legfelsőbb engedély nélkül javították 
és bővítették templomukat. A n n y i vol t belőle igaz, hogy tizenhat karót 
a templom falában tőben elrothadt karók mellé földbe ástak, azokat 
a meggyengült karókhoz szegezték, az alját sárral becsapkodták és 
föllebb is, ahol a sár lehullott, besározták. Ez alapon a vád 
igaznak találtatott és a templom elvétetett. Vol t azonban más
féle foglalás is. Veszprém városának, 1681-ben, min t véghelynek a 
benne őrségül ta r to t t katonák kedvéért szabad vallásgyakorlatot 
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engedett az országgyűlés. 1717-ben Volkra püspök, arra hivatkozva, 
hogy Veszprém nem végvár többé s a belehelyezett őrségnek 
nincs szüksége protestáns papra, elfoglalja a reformátusok szép új 
kőtemplomát tornyostul, harangostul s elűzi onnan Hodosi Sámuel 
szuperintendenst. Ez az ügy a királyi kancelláriához is fölkerült, 
de helybenhagyta a püspök intézkedését. Veszprém példájára s 
ugyanazon okkal Eszterházy Ferenc elveszi a pápai kálvinisták 
templomát, Tatáét, elfoglalják Léva s majd jóval később Gry őr tem
plomait. Oly megyékben, ahol a protestánsság túlnyomó többségben 
van, az üldöző kéz ütése nem érzik annyira. Összetartanak s övék 
a hatalom. A katholikus papság panaszai szerint Tornában, Grömör-
ben büntetlenül marad az eretnekség vétke. Máshol azonban annál 
szertelenebb ós kihívóbb az üldözés. A plébánosok, kisbirtokú nemesek, 
ahol tehetik, utánozzák a nagyurakat az erőszakosságban. A leg
csekélyebb kockázattal sem jár, sőt érdemet szerezni vele. Nagy-
Kesziben az átvonuló búcsújáró nép, mive l nem harangoztak eléjök, 
a kalauzkodó plébános biztatására nekitámadt a kálvinista torony
nak, meghúzta a harangokat s amidőn a faluból kiért, fel
gyújtotta. Sem a plébánosnak, sem egyetlen támadónak egy árva 
hajaszála sem görbült meg. 1 A kőtemplomok elvétele után az olcsó, 
egy-két csapással szétüthető fa-, sövény- és vályogtemplomokra szo
r u l t a szegény, agyongyötört, de hitéhez hű protestáns nép, kivált 
Somogyban ós Baranyában. A n n y i zaklatás nem tudta vele meg-
únatni apái vallását. Imádkozó buzgóságát, éneklő kedvét e sok, 
évtizedeken át tartó üldözés nevelte nagyra; az egyszerű falak 
közt s valamely presbyter hátulsó kamrájában ép úgy tudtak 
épülni, min t mások a fényes művészi stílű faragott kövekből rakott 
templomokban. 2 

A templomfoglalók nemcsak templomától, hanem le lk i tanítójától 
is meg akarták fosztani a gyülekezeteket. Erezték, hogy ha a prédi
kátor hívei közt marad, azok hallhatják tanítását, enyhülhetnek 
vigasztalásain, ápolhatják szí vökben a jobb idők reményét, csupán 
egy kőrakást hódítottak meg s a nép szívéből egy zugot sem 
mondhatnak a magukónak. A kegyelmesebb indulatú földesúr meg
elégedett a templom elvételével, sőt i t t - o t t kárpótlást adott érte, 
vagy telket ajánlott újabbnak építésére. A z engesztelhetetlenek 
azonban a nyáj szétoszlatására törekedtek s a pásztort nem tűrték 

» Földváry i . m. I I . k. 29—30. 1. 
2 Baranyának s kivált az Ormánságnak e korbeli egyházi életét meg-

ragadóan rajzolja Baksay Sándor »Patakbanya« című gyönyörű elbeszélésében. 
(Gyalogösvény.) 



meg j u h a i között. A l t h a n a váci egyházmegye területén lakó prédi
kátoroktól reverzálist csikart k i , hogy az ő megyéjében többé nem 
viselnek lelkitanítói hivatal t , csakúgy, min t Szelepcsényi korában. 
A pesti vallásügyi bizottságban ezt nemcsak nem tagadta, sőt a 
kényszer alkalmazásának vallási téren való jogosságát bizonyít
gatta. Hiszen — úgymond — Pál apostol is kényszerítésnek enge
dett, amikor megtért.1 A prédikátornak a parancs vétele után a 
legtöbbször csak egy hálást sem engedtek házában, a jászberényi 
tanítónak békességes ebédjét sem várhatták meg. A z alsó-némedi 
pap, akinek felesége éppen gyermekágyat feküdt, különös kegyelem-
képen kapott zimankós téli időn nyolc napi halasztást.2 Hasonló 
lelketlen szigorúsággal büntették azokat, akik a prédikátor elűzése 
után más falvakba jártak istentiszteletre s ezzel mintegy a közéjök 
rendelt plébános l e lk i szolgálatát megvetették. Kosdon fejenként 
12 rhénusi forint, Veresegyházán 6 forint, Szadán 12 for int v o l t 
az i lyen bűn váltsága. A szadaiak közül egy szegény ember nem 
tudta lefizetni a reá rótt büntetést, Vácra vitték s ot t heteken át 
dolgoztatva leszolgáltatták vele. Míg odajárt, gazdasági eszközeit, 
kenyérkereső szerszámát elszedték. Hartyánban 100 botütés érteT 

aki más faluba járt prédikációra.3 Kis-Szentmiklóson ugyanezen 
vétekért három református embert nyakánál fogva oszlophoz 
kötve pellengérre állítottak.4 A győri püspök tisztjei a h imod i 
(Rábaköz) jobbágyok közül két embert lovak mellé pórázra kötve 
vezettettek el Reminiscere vasárnapján az articularis vadosfai tem
plom előtt.5 

A templomától és l e l k i tanítójától megfosztott protestáns falvak 
lakói a földesúr intézkedése, de a királyi rendeletek szerint is a 
kiküldött plébános gondviselése alá tartoztak. Hozzá kel le t t járniok 
misére, prédikációra ; az keresztelte gyermekeiket, temette halottaikat. 
Természetesen neki járt az egykori prédikátor jövedelme, még pedig 
nem csupán a stóla, hanem a törzsjavadalom is. Némelyik község
ben a foglalás után sem igen akadt egy-két megrettent vagy ígé
retekkel lekenyerezett emberen kívül több katholikus hivő; a 
plébánost tehát a protestánsok tartották el, ép úgy, min t a szegény-
földhöz ragadt irek az anglikán papokat. Néhol a szorongatott pro-

1 A pesti vallásügyi bizottság jegyzökönyvei. I I . k. 1134. 1. után Föld
váry id . m. I . 295. 1. 

2 Földváry id . m. I . 229. és 300. 1. 
s Földváry id . m. I . 294—300. 1. 
4 Földváry i . m. I . 299. 1. Mindezek Al than váci püspök megyéjében 

történtek. 
5 Payr Sándor, Fábri Gergely. 47 1. 



testánsok egyességet kötöttek a plébánossal, min t p l . Jászkiséren, 
akol a békesség kedvéért minden javadalmat megajánlottak, ele 
kijelentették, hogy prédikációjára nem járnak. A h o l a lakosok 
ellene szegültek, ott a földesúr vagy a vármegye végrehajtotta a 
plébános követelését. Szent-Mártonkátán a reformátusok már a 
templomfoglaláskor 200 forintot fizettek s elöljáróikat 200 botütésre 
Ítélték az ellenállásért. Ez azonban nem tudta megtörni állhatatos-
ságukat. A nagykátai plébános líj filiájából jó ideig semmi jövedel
met sem húzott. Végre két kátai embert a váci vásáron elfogatott 
s a pestmegyei börtönben addig »macerál tátott«, míg magukat 
írásban nem kötelezték, hogy a plébánost kielégítik. A község 
nyájából 44 darab marhát szakítottak k i zálog fejében s a plébános 
maga házról-házra járt adósaitól zálogot szedni. Végre a sok sanyar
gatást megunva, ők is kiegyeztek plébánosukkal, a stóla eltörlése 
fejében megajánlottak készpénzül 30 B h . forintot, 35 ki la búzát, 
3 öl fát, 6 itce vajat, 4 szekér szénát, 60 font sót, egy ölő sertést 
szalonnának, 10 font faggyút. Azonban ezzel nem szabadultak meg 
az újabb anyagi terhektől. Már öt óv múlva, 1743-ban megint fizet
te t ik velük a busás stólát. A váci püspök ós a megye a Károly-
féle rendeletre hivatkozva elrendelte és végre is hajtotta a stóla-
fizetést, noha a felsorolt járulékokkal megváltották..1 A szentbenecleki 
plébános javadalmazására a kalocsai érsekség a következő terheket 
vetette k i a parochiájához tartozó szentbenedeki és uszódi helvét 
hitű lakosokra: minden pár után évenként 50 dénárt, egy pozsonyi 
mérő búzát, egy negyed tavaszit, fél pár után a felét; a szent-
benedekiek és uszódiak adnak l — 1 ártányt, vagy váltságába 6 E h . 
for in to t ; 1 — 1 veder bort, 6—6 bödön túrót, gyertyának 50 font 
faggyút, 3 — 3 jól megrakott szekér szénát, 12—12 jó szekér tűzifát 
(összesen 24). A beszedést a községi bírák és nótáriusok kötelessé
gévé tette. 2 Előfordult az is, hogy a plébános a protestáns anya
egyházak tagjaitól is követelt javadalmat. 1744-ben Dalnoki Márton 
bonyhádi prédikátor panaszolja a szuperintendenciának, hogy híveit 
az odavaló plébános exeku torokkal a baj gátja, akik lövöldözésekkel 
rémítgetik, ablakaikat beverik, élelmöket, borukat elprédálják, raj tuk 
élősködnek, amig a plébánost k i nem elégítik.3 

Általános, bár vidékenkint különböző súlyú teher vol t a plé
bánosok alá rendelt protestánsokon a stólafizetés, mely jobbára meg-

1 Földváry L . i . m. I . 290—293. 1. a pesti commissió jegyzökönyvei s a 
dunamelléki super, levéltár adatai alapján. 

a Földváry L . i . m. I I . 194—195. 1. 
3 Földváry L . i . m. I I . 15. 1. 



haladta a prédikátorok stóláit. A Károly-féle rendelet harmadik 
pontja szerint a plébános akkora stólát szed a meghódoltatott pro
testánsoktól, min t saját hiveitó'l. A váci egyházmegye 1718-iki sza
bályzatában a következő' adatokat találjuk: esketéstől 50 dénár s a 
külsőktől szabad stóla egészen egy császári tallérig, ha csak nem 
nagyon vagyonosak ; az új férjhezmentek bevezetésétől egy kendőcske, 
egy pecsenye vagy kakas, egy i ta l , amilyennel a vendégek élnek: a 
kereszteléstől egy kenyér ós egy kakas, úgyszintén az avatástól i s ; 
egyszerű temetésért 50 dénár, ha szentbeszéd is van mise nélkül 1 fo r in t . 1 

Összehasonlítás kedveért közöljük a kúntaplócai evangélikus prédi
kátor palástdíjait: hiteztetéstől 24 pénz, avatástól egy keszkenő és 
24 pénz, kereszteléstől 24 pénz és tyúk, halott felett való prédiká
ciótól 1 fr t , énekszótól 24 dénár. E tételek közül egyet-kettőt 
1756-ban fölemeltek vagy megtoldtak. 2 Egyes dunántúli jobbágy
falvakban ennél jóval alacsonyabb stólák is voltak. Nemes 
községekben természetesen magasabb stóla járta. A fent közölt sza
bályzatból nyilvánvaló, hogy a plébános önkényét a stólaszedésben 
al ig korlátozta valami. A külső vagyonos családok busás összegeket 
fizettek stóla fejében. Az ifjú lutheránus Eudnay László temetése
kor, noha Cinkotán saját vallása szerint temették el, 1724-ben 
103 f r t 38 k r t szedett az illetékes plébános.3 Az egykorú protes
táns feljegyzésekben megdöbbentő példáit találjuk a leleményes 
papi kapzsiságnak. Szathmári Paksi István azt írja, hogy egy sze
gény özvegy kénytelenségből eladta ruháját, hogy elköltözött gyer
meke temetetlen ne maradjon. Péczely szerint 3, 4, 10 aranyat is 
vettek a plébánosok. Máshol a temetésért az egész család áttérését 
követelték vagy 100 aranyat stóla fejében.4 A protestáns egyház-

1 Karcsú A . : Vácz város története. 
a Reif P. közlése, Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 1903. 

116. lap. 
3 Specificatio szerint (a Gosztonyi család irattárából közli Földváry L . ) : 

Főt. Apátur plebánus úrnak 50 f r t 40 kr. 
F . P. P. káplánoknak 8 » 34 > 
Pluviale, szt. Mihály lova, temetöhely 8 » 34 > 
Mesternek búcsúztatóval 12 » 50 » 
Chorusnak muzsikáért 12 » — » 
Sacristiánusnak 3 » — » 
Ministergyermekeknek clericában 2 » — » 
Baktereknek testlehozásért és szekérre föltételért 4 » — » 
Invitátoroknak „. ... 2 > — » 

Summa 103 f r t 38 kr. 
4 Mindenes Gyűjtemény 1790. — Acsády I . i . m. 489—491. — Csuthy, 

Egyháztört. 159—162. 1. 



nak a kath. egyházzal szemben való jobbágyi helyzetét bizonyítja 
az is, hogy az állam a plébános fizetésén kívül a kath. templom és 
egyházi épületek fenntartására és építésére is kötelezi őket. A majd
nem tiszta református Hódmezővásárhely két templomot épít a 

BÁRÓ HARRUCKERN JÁNOS GYÖRGY. 

beköltöző r. katholikusoknak, ezenfelül a távol eső Csongrád plébá
niájához is hozzá kel l járulnia 100 igavonó szekérrel.1 Foktőn a 
kalocsai érsek 1756-ban ahhoz a feltételhez kötötte a prédikátor 
megtürésót, ha a kálvinista lakosok magukra vállalják a r. kath. 
templom, plébánia és iskola építését. Az ellentartóknak k i kellett 

1 Szeremlei i . m. 115. 



vándorolniuk. Foktőről ekkor 130 jobbágy családot (563 lélek) üldöz
tek e l ; egy kis részöket (47 családot) utóbb az érsek más b i r to 
kaira, akol a munkáskézre nagy szükség volt , visszafogadta, a töb
biek szerteszóledtek a Duna mellékén.1 Ehhez hasonló példák vala
mennyi püspökség területén fordultak elő. 1768-ban Mária Terézia 
rendeletet küldött az erdélyi guberniumnak, hogy a katholikus egy
házi építkezéseknél az akatolikusokat igás és kézimunkára kötelezze.2 

A töröktől visszahódított területeken, amelyeket a kar lovic i s 
részben a passarovici békekötés csatolt vissza a magyar birodalomhoz, 
enyhébben érvényesült az állami, földesúri ós püspöki hatalom. A z 
Alföld vol t a magyarlakta föld lelke, legtermékenyebb része s a török 
uralom alatt majd egészen pusztává lett . A temesi bánságnak vissza
foglalásakor nem vol t több lakosa 25.000-nél, Békésben 1715-ben sincs 
még 2000 lélek. Sok falunak, városnak a helyét csak az egykori temp-

GRASSALKOVICS ALÁÍRÁSA. 

lom romjai mutatták. Az elnéptelenedett vidékekből királyi bőkezűség
gel jutalmazta magyar és idegen híveit I I I . Károly, s r i tka állami 
kedvezményekkel, évekre szóló adómentesség adományozásával támo
gatta a telepítés nagy munkáját. Külföldről főleg svábok, bajorok, 
svájciak özönlöttek be az olcsó és termékeny fölei hírére. 1712-ben 
12.000 ember kerekedett föl a Rajna vidékéről s részint Tolnában, 
Mercy bir tokain, részint a Bácskában és Temesközben telepedett 
meg. Nyomukban azután évről-évre valóságos népvándorlás i ndu l t 
kelet felé. Békés, Csanád és Csongrád megyékben Harruckern báró, 
aki a telepítésben igazi genialitást ós kifogyhatatlan leleményű gya
kor la t i érzéket árult el, a felföldről vallásuk miat t elzavart tótokat 
és dunántúli magyarokat telepített. A k k o r keletkezett Csaba, Szarvas, 
Orosháza s hatalmas fejlődésnek indul tak a megmaradt régi közsé
gek is. 

A z új gyarmatosok teljes vallási bókét élveztek; az állam és 
földesurak nyilvánvaló gazdasági érdeke, mely a munkáskéz vódel-

1 Földváry i . m. I I . 300—308. 1. 
* Pokoly i . m. I I I . 110. 1. 



mét követelte, korlátozta a papi türelmetlenség kitöréseit. Gondo
san ügyelt a kormány arra, hogy különböző felekezetű gyarmatosok 
ne kerüljenek valahogy egy községbe s i lyen módon lehetetlenné 
tette az ellentétes vallási törekvések összeütközését. Nagy becsület
ben tartották és féltették őket. A háborús világ után nagyon hosszú 
időbe telt, amíg a személy és tulajdon biztossága, a munka sikeré
nek garanciája helyreállt. A martalóckodás, a szegénylegényeiét 
biztosabb és jövedelmezőbb kenyérkeresetnek látszott a földtörés 
verítékes munkájánál. Debrecen népe is kétszer-háromszor szaladt 
szét néhány óv alatt a rablótámadástól való féltében. Nemcsak a 
világiak, hanem a főpapok is türelmesek tudtak lenni a protestáns 
néppel szemben, ha a türelmetlenséggel jövedelműket kockáztatták. 
A kalocsai érsekség az eretneküldözést tulajdonképpen csak 1760 
körül kezdi, amikor az ország népessége már annyira megnőtt, hogy 
nem ke l l félniök jobbágy szűkétől, a művelt föld elparlagosodásától. 
Általában elismeréssel szólhatunk a komáromi jezsuiták okos és 
türelmes birtokpolitikájáról, mely a fehérmegyei Pákozdon, Sukorón 
megbecsülte a munkás kálvinista magyar népet, s a földesúri jog 
örve alatt nem háborgatta .vallásos buzgóságukat. A magyar urak 
közül ugyanezen a csapáson jár az öreg Grrassalkovics An t a l herceg, 
akinek rengeteg uradalmaiban mindenütt nyugodtan éltek az evan
gélikusok egész haláláig. Azonban valamennyit fölülmulta a Károlyi
család. Károlyi Sándor 1744-ben halt meg s egyetlen sérelmök sem 
vol t protestáns jobbágyainak. Korának első, legszélesebb látású 
nemzetgazdája volt , a k i arra termett, hogy egy ország gazdasági 
politikáját intézze. M i v e l a kormány éléről leszorult, gazdasági 
talentumának családja látta hasznát. Károlyi jól látta, mivé fejlődik 
Vásárhely a dolgos, takarékos református lakosság munkája révén s 
ennek a hatalmas nemzetfenntartó, kultúrateremtő erénynek tiszte
letét örökül hagyta fiára. Ferenc gróf gondolkodásban, lelkületben 
igazi mása vol t atyjának. Közte és a vásárhelyiek közt a földesúr 
és jobbágy rideg j o g i köteléke helyett benső patriarchális viszony 
szövődött. Tanácsára építettek kőfalat templomuk körül, szaporítot
ták papjaik számát s az udvarral, püspökkel szemben mindig helyt-
állott protestáns jobbágyaiért. A két vásárhelyi pap igazi bizalmasa 
vo l t ; ha birtokát meglátogatta, hozzájuk szállt, az egyiknek, Szőnyi 
Benjáminnak lakásába akkor divatos szép zöld kályhát is ajándéko
zott. Általában r i t k a theológiai képzettsége vo l t s örömest vi tatko
zott papjaival vallási, dogmatikai kérdésekről tudásszomjazó lelkek 
szokásaként, de a legcsekélyebb elfogultság és pártszenvedóly nélkül. 
Osterwald neufchateli református lelkész szent történeteit lefordí-



tot ta franciáról magyarra s Szőnyihez küldte el bírálat végett. 1 

Türelmes és igazságos volta annyira feltűnt, hogy papirigyei és ellen
ségei följelentették Bécsben, mint az ágostai és helvét hitűek párt
fogóját. Nyíregyházát szarvasi lutheránus tótokkal szállatta meg, tőlük 
várta e birtokának felvirágzását. Rokona, Esterházy egri püspök inkább 
látott volna pusztaságot azon a helyen, min t eretnek községet s el 
akarta űzni a telepeseket. Sem a vármegye, sem az udvar nem b i r t 
az erőszakos lelkű, izzó szenvedélyű püspökkel. Hosszas harc után 
a pápa a püspök ellen nyilatkozott, Károlyi győzött s Nyíregyháza, 
amelynek 1754-ben 2500 lakosa volt , megmaradt. 2 A z ő fia, An t a l 
sem szakadt el teljesen ettől a családi hagyománytól, bár a papi 
hatás jobban érzett rajta. Az elaggott Szőnyinek erőtlensége nap
jai ra ő rendelt hajlékot ós tartást.3 A türelmesebb földesurak közé 
tartozott Batthyány Lajos is, aki a királynak kancellárja s utóbb 
az országnak nádora vol t . Az utolsó nádor a magyarság törzséből. 
Azonban bir tokain ritkán fordult meg s jóindulatának rendszerint 
kevés láttatja le t t tisztjeinek vakbuzgalma miat t . 

Szabadabb élet csak az articularis helyeken volt , de zavar
talan békét i t t sem élveztek a protestánsok. Korlátozták papjaik 
számát, működésök körét s hogy filiáikat min t magánemberek se 
látogathassák, falujok határán túl útlevél nélkül nem mehettek. 
Ez t a megszorítást csak I I . József idejében, 1782-ben szüntették meg. 
Nemes-Csoó (Yasmegyében) csak nagy nehezen kapta meg az enge
délyt, hogy második papot válasszon (németet, főleg a közel elő 
Kőszeg kedvéért). Ezek az articularis helyek több megyében félre
eső helyen, hegyek közt, a protestáns hívek zömétől jó távol estek s 
leginkább kisebb falvakat jelöltek k i . 4 Nyitramegyében a morva 
határhoz közeleső Strázs helyett a távolibb Nagy-Pritrzsdet java
solja a helytartótanács articularis helyül, hogy templomába a morvák 
el ne járhassanak. Templomjavítás, bővítés, iskolaépítés articularis 
gyülekezetben épp annyi herce-hurcával, folyamodással, tájékoztatás
sal jár, min t oly falvakban, amelyeknek egyháza nem áll a törvény 
oltalma alatt. Papjaik máshol nem végezhetnek hivatalos szolgálatot, 
filiabeli híveikről az odavaló plébános visel gondot. Valamivel 
könnyebb a soruk, ha gyülekezetük nemesekből áll. A nemes a 

1 Ez adatokat Szeremlei Samu már többször idézett érdekes munkájából 
vesszük. Nagyon szép és tanulságos korrajz. 

2 Éble, Gr. Károlyi Ferenc és kora. 
8 Szeremlei i . m. 
* Nemeskér, Nemescsoó, Eőri sziget, Nagyszelezsény, Puszta-Födémes, 

Réte ma is kicsinyek s Csoó kivételével, mint gyülekezetek is állandó gya-
molításra szorulnak. 



GRÓF KÁROLYI FERENCZ. 

Szent Korona tagja s nemes voltánál fogva vallási tekintetben is szaba
dabb, m i n t a mindenfajta önkénynek martalékul vetett pór. Éppen 
ez oknál fogva a nemes falvak nemes származású pap után néznek? 

mert a r. kath. földesúr a jobbágysarj prédikátort, min t eltűnt vagy 



eltulajdonított törvényes birtokát nyomoztatta, vagy legalább vált
ságot vet t rajta. 1 A nemes származású papot is temérdek címen 
zaklathatta a vármegye vagy püspök. A plébánosok örök éber szem
mel vigyáztak minden lépésére s a legcsekélyebb dologért följelen
tették. Kiváltkép nagy bűn vol t szemökben, ha az articularis anya
egyház papja meglátogatta filiáit, vigasztalta a betegeket, a hal
doklókat elkészítette utolsó nagy útjokra. A zay-ugróci papot, ak i 
a Zayak védelme alatt el-eljárogatott az erdó's hegyek közé rejtezett 
Ksinnára, megintették, hagyjon föl vele, »mert bizony megvágják 
és Trencsén várába hurcoljak«.2 A protestáns pap lelkipásztori hűsége 
beleütközött a világi törvénybe és nem közönséges veszedelemmel járt. 
A h o l előkelő s vagyonos főnemes család pártfogására nem számíthatott, 
egyáltalán gondolni sem mert arra, hogy faluja határán túlmenjen 
egyházi szolgálatra. E g y nehéz beteg, ak i már hetek óta végét 
várta, rimánkodott a plébánosnak, engedje hozzá a szomszéd falu
ban lakó papját, hogy az Úr vacsorájával élhessen. Hasztalan kérte, 
csak arra állt rá, hogy a stóla lefizetése után szekéren elvitethesse 
magát a prédikátorhoz. Az útra kelt beteg a hideg vagy a szekér-
rázás mia t t kiszenvedett az úton, mielőtt papjához eljuthatott 
volna. 3 Mária Terézia elrendelte, hogy a prédikátorok kihirdessék s 
híveiknek ajánlják a katholikus ünnepeket; ha elmulasztotta, ha 
nem harangoztatott vagy hívei nem ünnepeltek együtt a ka thol iku-
sokkal, a prédikátoron kereskedett a törvény.4 Cinkotán följelen
tették a lutheránus papot, mert egy más falubeli evangélikus leány
nak kiszolgáltatta az Úr vacsoráját.5 Fábri Gergely vadosfai luthe
ránus papot s későbbi püspököt hamis váddal üldözték; istenkárom
lás mia t t perbe fogták s mivel a költségre baromfival nem győzte, 
egyetlen tehenét le kellett vágatnia.6 Hamis vád alapján fogták el 
s vallatták Thúry Ferenc abai református prédikátort. A sárkeresztúri 
i-:ath. földesurak, a Vásárhelyiek megharagudtak reá, mert a keresztúri 
prédikátor temetésén egy zálogos birtokostól elbúcsúztatta az elköl-

1 Révész Imre közöl egy érdekes levelet Dévai Biró Mátyás életrajzá
ban, mindjárt az elején. 

8 Gr. Zay Miklós közleménye Prot. Szemle, 1901. 
3 Péczely József, Mindenes Gyűjtemény 1790. 
4 Helytartótanács 1747. jún. 3. — Egy-két dunántúli faluban, ahol a 

pap a földesúr, a régi időkből maradt szokásképpen ma is megtartják az evan
gélikusok a kath. ünnepeket. Templomba nem mennek, nem harangoztatnak, 
de ünneplőbe öltöznek, nem dolgoznak s ünnepi étel kerül az asztalra. (Suúr, 
Veszprémm.) 

5 Földváry i . m. I . k. 194. 1. 
6 Payr S. i . m. 48. 1. 



tözöttet, tőlük, az örökös földesuraktól pedig nem. Beszédjében 
titkos értelmet, izgatást nyomoztak s végre azzal vádolták egy sereg 
tanúra hivatkozva, hogy a boldogságos szüzet tisztátalannak mondta. 
Hosszú, keserves munkába és szenvedésbe került, míg igazolni tudta 
magát vádlóival szemben.1 A foglyok ós halálra ítéltek vigasztalása 
szintén csak articularis helyen volt megengedve; a bűnösre, akár 
nemes volt , akár pór, rászabadították a katholikus papot vagy szer
zetest, bárhogy t i l takozot t ellene s kívánta a maga papját. Hód
mezővásárhelyen a sok gyötréstől elkeserített rab lerúgta a szegedi 
barátot a kivégzésre vivő szekérről, mert »nógy nap gyötrötte a 
pápista hittel«. 2 A nagy büntetéstől a prédikátorokat csak az udvar
nál kedves földesuruk közbenjárása mentette meg. Általában jogos 
és jogtalan úton a prédikátorok megfélemlítésére törekedett a hata
lom. Ezt a célt el is érte. A protestáns papok tényleg elbátortala
nodtak, de nem a test i szenvedések miatt , mert a keresztet kevés 
kivétellel örömest viselték, hanem azért, hogy mia t tuk a gyüleke
zet ne szenvedjen s az ő fogyatkozásukért eklézsiájukban az evan
gélium világa el ne oltassák. 

A pásztortalan nyájak vallási élete, hacsak a katholikus kísér
tés meg nem tántorította Őket, a magánházak, kis családi pitvarok 
fedele alá szorult. A bibl ia s más áhítatos könyvek olvasását, magá
nos imádkozást, énekelgetést a resolutio sem t i l to t t a , de csak a ház
nép lehetett jelen. Egyes vidékeken azonban a vármegye s olyik 
plébános ezt a családi, zárt istentiszteletet is megzavarta. Baranyá
ban eltiltották a »postillázást«; Veresegyházán a házi áhitatosko-
dásért törvény ellenére fizetni ke l le t t ; a gyöngyösiek panaszkodnak, 
hogy a plébános bántja őket házi buzgólkodásaikért. Gyöngyösről 
tudjuk, hogy a protestánsok halottaikat csak éjjel, kertjökben s udva
rukban temethették e l ; az énekszó csupán zárt kapun belül s a 
községen kívül vol t szabad; az utcán harangszó s egy hang ének 
nélkül kisérték a halottat . 3 A plébános, a földesúri és püspöki párt
fogásban bízva, i t t -o t t annyira erőszakos volt, hogy az anyaegyházak
ban is maga számára követelte a kizárólagos egyházi szolgálat jogát. 
A helytartótanácsnak azon rendelete alapján, mely az articularis 
helyeket is katholikus fiókhelyeknek nyilvánítja,4 egy-egy plébános a 
protestáns prédikátor eltemetését is megpróbálta. Gödöllőn és Ettye-

1 Földváry i . m. I I . 326—335 1. A fejérmegyei irattárban levő vizs
gálati jegyzőkönyvek s periratok alapján. 

9 Szeremlei S. i . m. 30—31. 1. 
3 Földváry i . m. I . 240, 300. 1. 
* 1747 jan. 27. 



ken valóságos harc fo ly t az elfáradt egyházi szolga koporsója körül j 
rángatták, vonszolták s verekedés zavarta a végső tisztességtételt.1 

A protestáns nemes úr, ha vallásához ragaszkodik, épp úgy érzi 
a hatalom nyomását, m i n t a közrendű ember, csak az üldözés módja 
más. Nek i szabad udvar i papot tartania, saját kápolnájában isten
tiszteletet is tarthat, de jobbágyait, az idegeneket k i ke l l zárnia. 
A protestáns földesúr joga nem korlátlan, m i n t a katholikusó; 
súlyos sebet üt rajta az állam, amidőn a katholikus plébánia kegy
úri terheinek viselésére kötelezi, hitsorsosainak gyámolítását meg 
szigorúan t i l t ja . A z erős egyéniségek e téren nem igen hódoltak 
meg a királyi akarat előtt, kivált félreeső völgyekben, ahol ritkán 
fordult meg pap vagy királyi ember. Az öreg Zay Ferdinánd, bár 

Az ÁCSAI PRÓNAY-KASTÉLY. 

többször megintették, mindig harangoztatott s jobbágyaival közösen 
épült a templomban minden Istenáldotta ünnepnap.2 A hajlott korú 
Róvay Kata Szidóniának, a nádorságra jelölt Ostrosith Mátyás özve
gyének már, ak i teljesen támasz nélkül állt, nem engedték meg, hogy 
udvar i papot hívjon, ak i elmenetelére elkészítse.3 Prónay Gábornak 
Ácsán elsőizben csak fakápolnát engedélyeznek; később megengedik, 
hogy kőből építsen, de boltozat és vakolás nélkül. Bat ta Jánost 
keményen fenyegetik, hogy a szentmártonkátai jobbágyokat be ne 
bocsássa oratóriumába. Azonban ennél a lelkiismereti erőszaknál is 
nehezebb ós kíméletlenebb a gazdasági nyomás. Törvény mondja 
k i , hogy az evangélikus nemesnek nincs birtokjoga Horvát-Sziavon-

« Földváry i . m. I I . 324—326. 1. és 336—340. 1. 
* Zay M . gróf. Prot. Sz. 1901. 
» Századok. 1888. 894. 1. 



országban, tehát az egész ország területének mintegy hatodrészén. 
Nem részesülhet drága pénzen sem a vásárra bocsátott fiscalis javak
ból, bár ezt törvény nem t i l to t ta . A I I I . Károly uralkodásával bekö
vetkezett nagy birtokadományozások a katholikus nemesség és 
családok erősítését célozzák. A számbavehető nagyobb jószágok több 
100.000 for in tnyi értékben mind katholikus kézre j u t n a k ; protestáns 
embert csak hármat találunk a kitüntetettek közt: Podmaniczky 
Jánost, aki Tisza-Földvár felét kapja, Okolicsányi Pált, aki 15.000, 
és Sembery Sámuelt, ak i 7000 for int értékű jószágban részesült. 
Révay Mihály felé, aki időközben katholikussá lett , különös érdem 
nélkül is mosolyog a királyi kegy. 1 Más kitüntetésben is csak 
elvétve részesülnek. Három évtized alatt egyetlen ember sem akad, 
ak i protestáns és magyar létére báróságot vagy grófságot kapna. 
A protestáns nemesség eroarányát gyengíti továbbá a tömeges 
nemesítés, amit I I I . Károly kormánya megkezdett. Trónraléptekor 
körülbelül 135.000 lélek vo l t nemes a harmadfél milliónyi lakosból. 
A nemességet katona, idegen vagy magyar is, ha püspök ajánlja, 
ha katholikus vagy áttért, ha Rákóczy ellen küzdött, késedelem 
nélkül megkapja. 1723-ban elrendelik a nemesség összeírását; akinek 
armalisa elveszett, a felség jótékonyságával biztatják. Ezt a rende
letet nem protestánsellenes célzattal adták ugyan k i , azonban a 
kormány ezt is fel tudta használni ellenök. Régi nemesség meg
erősítése, ha csak nagyon szembeötlő udvari érdemek nem támo
gatták, annyi akadályba ütközött, min t új nemeslevél megszerzése. 
A k i t elutasítottak, nyomban adózóvá és kiváltságtalanná vált. 1738 
óta nem országgyűlésen alkotott törvény erejénél fogva ugyan, 
hanem egy döntvény révén csak a nemesembernek vol t birtokszerző 
joga. A protestáns nemesség számának apadásával tehát a protes
táns lakosság vagyonosodó ereje, gazdasági emelkedése is természet
szerűleg csökkent. 

A legártalmasabb csapást azonban a katholikus eskűminta erő-
szakolásával mérték a protestáns nemességre. A magyar az egykori 
katonanemzetből a viszonyok változása következtében jogásznemzetté 
vált s a közhivatal vol t érvényesülésének egyetlen útja. De éppen 
innen akarta a hatalom kedvezéseit élvező katholicizmus a protes
tánsokat leszorítani. A két fél az első elkeseredett harcot az eskü 
kérdésében az 1729-iki országgyűlésen vívta s akkor a protestáns 
párt pi l lanatnyi sikert ért el. A Carolina resolutio azonban a katho
l ikus álláspontot fogadta el s mintegy megtagadta a királyi hatalom két 
év előtti felfogását. Csupán a végrehajtásra nézve adtak k i egy bizal-

1 A magyar nemzet története V I I I . 94—99. 1. 



mas rendeletet, hogy a hatóság végsó' szükség esetén elégedjék meg 
a katholikus esküminta felolvastatásával s nézze el, ha a fölesküvő 
tisztviselők a Boldogságos szüzet és a szenteket hallgatással mellőzik. 
Ezt a parányi engedményt is nagy harc árán tudta csak elfogad
ta tn i a szabadelvűbb s az állam érdekét inkább szemmel tartó 
kancellária. A helytartótanács egész ridegen ragaszkodott a rendelet 
betűjéhez. Ha az akatholikusok szabódnak az eskütételtől, mondja
nak le, hely őket majd katholikusok foglalják el s igy e szokás 
állandósága révén joguk semmissé válik. A kancellária érzi, hogy 
protestánsok nélkül több helyen fennakad a közigazgatás, ami az 
államnak mérhetetlen kárt okoz. A minisztertanácsban 3 szavazat 
a helytartótanács véleményét pártolta, 5 pedig, s köztük az elnöklő 
savoyai herceg, a kancellária javaslatához csatlakozott. A győztes 
párt azzal okolta meg álláspontját, hogy a rendelet egész tartalma 
szerint ekkor még végrehajthatatlan; a szigorúság nagy elégedet
lenséget okozna az országban s ő Felsége protestáns szövetségesei 
is rossz néven vennék. De akadt olyan bátor vélemény is, nyilván 
nem magyar, mely az akatholikusok kényszerítését meggyőződósükkel 
ellenkező esküre nem tartotta helyes állami politikának. Hogy a 
királyi és papi tekintélyt ez engedmény miat t sérelem ne érje, a 
rendeletet nem hozzák nyilvánosságra s ügyelnek arra, hogy az 
esküminta felolvasója katholikus ember legyen. Minden egyes esetről 
külön jelentést várnak. A helytartótanács nem nyugszik bele vere
ségébe s kétszer is felír a királyhoz igaza mellett ; egyik fölterjesz
tésében azt is kéri, hogy valamelyik tagja élőszóval tájékozhassa 
ő Felségét. A király azonban meghajolt Jenő herceg és minisz
tériuma argumentumai előtt, a két feliratot elutasította. 

Jó tíz esztendőre tehát egy-két vármegyében, ahol különben is 
többségben voltak, a királyi kegyelem biztosította a protestánsok hiva
talviselését, így Szabolcsban, Veszprémben, Grömörben. Egy-két vár
megye a két felekezet barátságos megegyezése következtében fel
váltva választott katholikus ós protestáns tisztviselőket, ahol szám
beli ós vagyoni erejök nagyjában egyenlő volt . De mindenki érezte 
hogy ez a rend rövid életű lesz s legfölebb királyváltozásig tart . 
Az új királytól, Mária Teréziától a protestánsok sérelmök orvoslását, 
üldözőik a rendelet szigorú végrehajtását várták. Mária Terézia 
1742 december 24-én kelt redeletével az utóbbiak pártjára állt s 
meghagyta a resolutio tökéletes végrehajtását, noha a protestánsok 
épp úgy elfogadták és védték a leányág trónöröklő jogát, min t a 
legbuzgóbb katholikusok. E felbátorításra országszerte kitört a lap
pangó eretnekgyülölet s a nem esküvő protestánsok évről-évre több 
tért vesztettek. A szabolcsi főispán megakadályozta a tisztújítást, 



mert kálvinisták nélkül nem tudta volna vármegyéjét megalakítani. 
Megírta Bécsbe, hogy »katholikus subjektumokban nagy hiány van«. 
A megye is felküldte követét az udvarhoz, kilenc hónapon át fenn
maradt s folyton ostromolta a kancelláriát, minisztériumot. A megye 
ellenállásán végre megtört a kormány ereje s a I I I . Károly idején 
divatos eskümódot végső esetben megengedte. A legtöbb megye 
azonban végrehajtotta a királyi rendeletet teljes szövege szerint. 
A tisztviselői kar és vele együtt a vármegye színvonala hirtelen 
sülyedni kezd. Kiszorulnak a legtanultabb, legbátrabb elemek, ame
lyek a szakadatlan önvédelmi harc folyamán a magyar törvénynek 
minden ágát-bogát, zegét-zugát alaposan megismerték s alkalmazni 
is tudták.1 A magyar alkotmány védőinek csatasora a protestáns 
tábor hátraszorításával meggyengült. A megye ekkor egyáltalában 
nem az a tiszteletreméltó testület, ami régebben vol t s amivé a 
X I X . század első felében fejlődött. Önállóságát terjesen elvesztette 
és a papság üldöző szenvedélyének eszközévé alacsonyodott le ; a 
nemzet boldogulásával, jövendő nagyságával összefüggő kérdések 
iránt nem vo l t semmi fogékonysága. Mária Terézia korában a vár
megyének majdnem egész tevékenységét a vallásügy foglalta le; a 
tulajdonképeni közigazgatásra al ig j u to t t ideje. Kivált oly megyék
ben, ahol egy-egy püspök vol t a főispán (Veszprém, Baranya) s ahol 
a nagy bir tok mellett a köznemesség elenyésző csekély jelentőséggel 
bir t . Baranyában a vámegye útját állja a földesúr jóindulatának, 
Somogyban fölfegyverzett parasztokkal támad egy-egy protestáns 
gyülekezetre, Néha a vármegyei tisztviselők biztatják a templom
foglaló püspököt, hogy ne érje be ennyi eredménnyel, hanem egy 
füst alatt fojtsa el a magán áhítat gyakorlását is. 2 A megyére vol t 
bízva a vizsgálat, ha valamely egyház templomának vagy iskolájá
nak javítását kérte. A kiküldött bizottság tüzetesen megvizsgálta, 
vájjon igazán szükség van-e reá s nem terheli-e meg a lakosokat 
fölöttébb; gondosan ügyelt arra, hogy az építkezés az engedélyben 
megszabott korlátokhoz alkalmazkodjék. A zaklatásnak végtelen s 
ellenőrizhetetlen szabad tere nyílt. Rendszerint kisebb templomra 
adtak engedélyt, min t amekkorára a híveknek szükségük v o l t ; 
olykor majdnem felére szorították le a terjedelmet. Fehérben, 
akol egy áttért ember vo l t az alispán, a lovasberényieknek nem 
engedték meg, hogy az oratórium oldalát vesszővel befonják ós 

1 Szepesben p. o. Horváth Stancsics Gergely, aki ker. felügyelővé is lett 
utóbb. 

2 Földváry László id. munkájában temérdek adatra találni. I . k. 198—199.1., 
I I . k. 21, 213. l . s t b . 



sárral betapasszák; gyenge nádkerítés védte a buzgólkodókat az eső 
és szél ellen. A felcsuthiak pedig gályákból és tövisből készült, 
úgynevezett harasztkerítóses sátort használtak templom gyanánt, 
de a megye 1757-ben ezt is lerontatta. 1 

A m i l y e n pártos vol t a protestánsokkal szemben a közigaz
gatás, éppen annyi elfogultságot és rosszakaratot tapasztaltak az igaz
ságszolgáltatás terén. A megyei törvényszékek, mivel három évről 
három évre a megye nemességétől kapták megbízásukat, egyáltalán 
nem voltak független bíróságok. Szellemök nem lehetett más, mint 
általában a megyei nemességé és tisztikaré. A birák, hogy jövendő 
megválasztásukat biztosítsák, versenyezve keresték kedvét a nagy-
birtokú s nagy be folyású püspöknek, a veletartó főnemeseknek. 
A törvényszék megtalálta módját, hogy mind ig a katholikus fél 
nyerjen igazságot. A vizsgálat a protestánssal szemben mindig kímé
letlen vol t s a vallatásnál a kényszerítés minden megengedett 
eszközét alkalmazta. A Mária megsértésével vádolt abai prédikátor 
ellen a fej érmegyei törvényszék a vele egy börtönbe zárt s infámis 
vétekért jogérvényesen elitélt cégeres gonosztevőket is sorompóba 
állították tanuk gyanánt, holott a magyar törvény egyenesen t i l tot ta . 
Nem átallották a legegyügyűbb vádak alapján vizsgálatot indítani, 
ha protestánsról vagy pláne prédikátorról vol t szó. A vadosfai 
iskolatanítót és feleségét boszorkányság mia t t üldözte Sopron megye, 
még pedig egy fóleszelős asszony mende-mondái alapján. I t t -o t t 
korlátozták a védelmet. A kor igazságszolgáltatásának azonban 
legjellemzőbb példája a híres vadosfai per, amelynek minden mozzanatát 
ismerjük.2 A vadosfai gyülekezet articularis hely volt , s a köz
séget is majdnem tisztára evangélikusok lakták; katholikus család 
legfölebb egy-kettő akadt benne. Nem az egy-két különben is átköl
töző félben lévő katholikus kedvéért, hanem az evangélikus nemesség 
ingerlése és megalázása végett Kisfaludy Balázs, egy más község
ben lakó pápista nemes vadosfai zálogos birtokán kápolnát építtetett, 
s azt Szent István napján föl akarta szenteltetni. A bi r tok örökös 
urai t i l takoztak földesúri joguknak e nyílt megsértése ellen, azonban 
sem a vármegye, sem a helytartótanács nem vette figyelembe. 

1 Földváry i . m. I I . k. 216 és 320. 1. Néhol a hívek furfangja túljárt a 
megye eszén. A szabadszállási reformátusok is nagyobbítani szerették volna 
templomukat. Tudták, hogy ezt hasztalan kérik, tehát azért folyamodtak, hogy 
a templom keleti végén levő tornyot a nyugatira építhessék. Az engedélyt 
megkapták, de a tornyot a templomtól 8 lábnyira építették. Négy év múlva 
a hézag kitöltéséért folyamodtak. Földváry i . m. I I . k. 283. 1. 

2 E per történetét Payr S. kitünö monográfiája nyomán adjuk. Fábri 
Gergely és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest, 1894. 8°. 



A felszentelés napja közeledett, a környék katholikus falvai mind 
nagyban készültek az érdekesnek Ígérkező ünnepre. Az evangélikusok 
közt az a hír terjedt el, hogy a kápolnaszentelés csak ürügy s ezen 
a napon a vadosfai evangélikus templomot akarják elvenni, a rába
közi evangelikusság utolsó őrálló helyét, melyet mintegy 10 éve 
nagy áldozatokkal építettek újjá. Az aggodalom és elkeseredés 
következtében a szokottnál is nagyobb számmal gyűltek össze isten
tiszteletre s egyes szállingózó római katholikusok ingerkedő meg
jegyzései még nagyobbra növelték izgatottságukat.1 A meglepetéstől 
való féltökben a helységbe vivő összes utakat eltorlaszolták trágyás 
szekerekkel. A vadosfai nemesek pedig, hivatkozva a Károly-féle 
rendelet azon szakaszára, mely a vallási ügyekben való újítást 
királyi engedelem nélkül katholikusoknak ós protestánsoknak egyen
lően elti l t ja, t i l takoztak a kápolna fölszentelése ellen. Radó László 
a szanyi és tótkereszturi útról jövő plébánosokat nyájukkal együtt 
rábírta a visszatérésre, azonban a mihályi plébános más fajta ember 
vol t . Kijelentette, hogy ő Felsége nem disponál vele, mert ő csak 
a pápától és a győri püspöktől függ. A gyülekezet lelkipásztora, a 
derék Fábri Grergely püspök hasztalan kérte a nála megszállt 
főbirákat, hogy hivatalos tekintélyökkel állítsák helyre a rendet s 
királyi parancs megérkeztéig halasszák el az ünneptartást, mert ő 
nem parancsolhat a katholikusok fenyegetéseitől egyre izgatott hívei
nek. Eközben megérkeztek a katholikus urak, köztük az építtető 
Kis fa ludy Balázs és családjukkal egyetemben Radó László házához 
szálltak. A vadosfaiak nem állták útjokat. A mihályi processzió 
azonban megállt Radó kertjénél, ott hirtelen sátort, oltárt rögtö
nöztek, a plébános meg miséhez kezdett. Radó fia illő tisztelettel 
kérte a plébánost, hogy ősi telkökön katholikus szertartást ne 
végezzen. (A protestáns földesúri és nemesi j og tiszteletben tar
tása.) E g y csornai asztalos azonban durván rátámadt, majd a közel
állók mind megrohanták, ütötték-verték s mintegy 200 lépésnyire 
vonszolták. Másik részen pedig köveket ós zsindelyt dobáltak a 
vadosfaiak szekérsáncára; egy zsebeházi nemes azt kiabálta, fel ke l l 
gyújtani a szélső pajtát, hadd égjen le az egész eretnekfószek; az égő 
szalmacsutakot is kezében lobogtatta. E hírre a kétségbeesett vadosfai 
evangélikus nép elvesztette nyugalmát; az asszonysereg és a fiatalság, 
k i amit kezébe kaphatott, azzal sietett tűzhelyei és hitsorsosai védel
mére. A félholtra ver t ifjú Radót kiszabadították s az idegen falu
belieket határukból kikergették. A verekedésben sokan kaptak 

1 A miháli plébános azt emlegette, hogy a kápolna el fogja nyelni az 
eretnektemplomot. 



sebet, de halottja csak egy vol t az összetűzésnek, egy sorvadásos 
katholikus öreg, akinek testét a mihályi határban találták. Nem 
ütéstől halt meg, mert az evangélikusok a vadosfai határt nem lépték 
által s katholikusok is látták, amint a fölhevült öreg egy vadosfai 
kert palánkjából karót akart kihúzni, de úgy hátravágódott, hogy 
felkiáltott fájdalmában: »Jaj, most oda vagyok.« Világos mind
ebből, hogy az egész összeütközés az erőszakoskodó plébános és hívei 
vétke, az evangélikusok csak a legvégső esetben gondoltak a maguk 
védelmére. 

M i n d Fábri, mind nyája érezte, hogy nagy történelmi pi l lanat 
köszöntött reájuk, hogy ügyök voltaképpen az egész magyar protes
tánsság sorsát példázza. Gondoskodtak, hogy az esemény elfogulatlan 
és tárgyszerű leírásban jusson köztudomásra; annál inkább, mert a 
katholikusok, a kudarc érzésétől tüzelve, szenvedólylehellő iratokban 
tárgyalták az Istvánnapi ünnej)rontást. A törvényes vizsgálat is 
megindult, 42 jobbágyot vasraverve zártak el Eszterházy herceg 
közel eső váraiba, Kapuvárra, Kereszturra stb., a nemeseket pedig 
a vármegye elé idézték, mintegy 15-öt. Fábri mindent megtett fogva 
tar to t t híveiért, Radót Pozsonyba is elküldte közbenjárni, az alispán
nak is kedveskedtek, mindhiába. A k i r . kancellária parancsára 
Fábrit is megidézték, mert az egyik fogoly nemeshez írt levél 
alapján külföldi pátrónusok keresésével vádolták s különben is 
benne látták az értelmi szerzőt. Kezdetben ügyvéd vallását sem 
engedték meg néki, csak később, a kerületi felügyelő, Vittnyédy 
közbenjárására királyi kegyelemképen kapta meg a törvényes védelem 
jogát. A tiszteletreméltó, prófétai megjelenésű alakkal a birák fogsága 
dacára elég emberséggel bántak s a katholikus urak vallási versen
géssel sem keserítették. A helytartótanács 1753 március 8-án adta 
k i ítéletét, mely valamennyi evangélikus vádlottat elmarasztalta az 
egyoldalú katholikus tanúvallomások alapján. A két Radó tetemes 
pénzbírságon kívül 1—2 évi börtönbüntetést kapott ; a többi nemesek 
200—400 forint fizetésére köteleztettek. A jobbágyok közül kettőt, 
min t gyilkosokat, 10 évi várfogsággal, a többieket 50—200 botütós-
sel sújtották (a legnagyobbrészt a vadosfai kápolna előtt nagypén
teken hajtották végre), Fábrit elmozdították superintendensi, prédi
kátori hivatalától, kitiltották Vadosfa területéről, de a ki r . kegyelem 
megengedte, hogy más faluban prédikátorkodhatik. Vadosfa eklézsiáját 
megfenyegették vallásgyakorlata megszüntetésével; elrendelték, hogy 
a befolyt büntetéspénzekből a kápolna illendőképen felépíttessék, fel
szereltessék, hogy állandó istentisztelet tartására alkalmas legyen. 
Szolgáló papul az egyházi közpénztár terhére káplánt rendeltek a 
miháli plébános mellé, ak i ezentúl minden István-napján ünnepi 



körmenetet vezetett a kápolnához. Az evangélikus templomnak pedig 
e napon zárva kellett maradnia. A nagy pénzbirság a nemeseket 
majd koldusbotra ju t ta t ta s általában ez az Ítélet Vadosfára nézve 
fölért holmi törökdúlással. Kathol ikus részről senki még csak 
dorgálásban sem részesült.1 

így végződött a vadosfai per, amelyben legfelső forum gya
nánt a helytartótanács itélt. Azonban a k i r . tábla s a hétszemélyes 
törvényszék sem vol t elfogulatlanabb. Hellenbach György báró ellen 
pert indítottak; a ki r . tábla javára itélt, azonban mivel a szentekre 
esküdni nem akart., az Ítéletet 10 esztendeig nem hirdették k i . 
A gencsi elöljáróság 1736-ban két evangélikusra mért Ítéletet a decre-
tális eskü megtagadása miat t súlyosbított. 1743-ban Fáy Mihályt, 
Szathmári Király Ádámot ós társaikat a k i r . tábla az ellenök folyó 
perben hasonlóképen a szentekre való eskütétel megtagadásáért 
50—50 forintra büntette.2 Mindez ellenkezett a Károly-féle rende
let te l , mely szerint az igazságszolgáltatásban meg kel l elégedni az 
egyszerű esküvel. Nyilvánvaló ebből, hogy a protestáns felek kedvét 
elakarták venni a jogorvoslás keresésétől. Ez adatok is bizonyítják, 
mennyire a valóságon alapszik az erdélyi ref. konzisztóriumi jegyző
könyv egy megjegyzése: »Mit ér a törvény, ha adversariusak a 
bírák ? « 3 A protestáns embernek személyes szabadsága merő káprá
zatta, illúzióvá vált. Nem védte semmi nemesi szabadalom. I I I . Károly 
uralmának vége felé, a második török háború alatt, amidőn hire járt, 
hogy Rákóczy József betörésre készül, puszta gyanúra összefogdosták 
s egy esztendőnél tovább nehéz fogságban tartották az erdélyi refor
mátus egyház főembereit, Szigeti Gyulai István püspököt, Lázár 
Jánost, Rhédei Lászlót, Toroczkai Zsigmondot, Rhódei Ferencet, Thol-
dalaghi Mihályt, Bethlen Sámuelt s Borosnyai Zsigmond enyedi 
theol. tanárt. Lakásukat felkutatták, Írásaikat felhányták anélkül, 
hogy a legparányibb bűnjelre bukkantak volna. A vizsgálat semmi 
terhelő adatot reájuk kideríteni nem tudot t s így a kormány ártat
lanságuk elismerése mellett szabadon bocsátotta őket. A névtelen 
rágalmazó nevét azonban, hogy a bünhödéstŐl megmentse, t i tokban 
tartották. A szenvedésért, gyanúsításért az állam az elégtétellel adós 
maradt. A feladó büntetlensége csak mások bátorítására szolgált. 

Az egykorú felfogás szerint a városok a protestáns egyház 
igazi fegyvertárai. Erőgyűjtésre minden vereség után oda húzódnak 

1 A periratok Sopron megye levéltárában. 
2 A mindkét hitvallású evang. egyház sérelmeinek összeirása és folya

modványa 1744-ben. Földváry i . m. I I . k. 160. 1. 
« Pokoly i . m. I I I . k. 95. 1. 



vissza. Ot t vannak iskoláik, ott halmozódik fel vagyonuk a királyi 
kiváltságlevelekkel erősített bástyák mögött. A német városok, 
Sopron, Pozsony, Modor, Bazin, a bányavárosok igazi lutheránus 
fészkek; a kálvinista polgárság ereje pedig az alföldi magyar váro
sokban, Debrecenben, Szatmárt, Miskolcon, Kecskeméten gyűl össze. 
A róm. kath. egyház és a vele szövetkezett királyság a városokban 
is megkezdi harcát a protestantizmus ellen. Nagy-Szombat, Buda és 
Pest tanácsa biztatás nélkül is egyre-másra szorítja protestáns lako
sait. Az első tisztán papi város, a másik kettő új telepítvény, mely 
örömest s némileg kényszerűségből jár a hatalom kedvében. Nagy-
Szombat 1714 óta protestánst nem fogad be polgárnak; a még élő 
lutheránus polgárok 1727-ben csak azt a kegyet kérik, hogy fiaikat 
vegyék k i a határozat ereje alól. A helytartótanács a város pártjára 
áll, mert akatholikus emberek hatása csak káros lehet a papnevelő
ben tanuló ifjúságra. A király szeretne a folyamodványra kedvező 
választ adni, de a prímás és nádor ellene van. A dolog vége az, 
hogy a helytartótanácstól újabb jelentést kór, vagyis a folyamodvány 
elintézetlen marad. I I I . Károly ez esetben sem oldotta meg a kér
dést, hanem megkerülte. Pest városa ugyanezen időtájban, noha 
még al ig volt harmadfélezer lakosa s ráfért volna a gyarapodás, 
nem engedi meg, hogy területén protestáns embernek háza legyen. 
Inkább kifizették jó pénzen az örököst, csakhogy szándékukhoz hívek 
maradhassanak s szabályzatukon a kivétel rést ne üssön. A polgár
ság derékrószét alkotó kézművesek a felvidéki városokban s Erdély
ben protestánsok vo l tak ; céheik az evangélikus hi tnek erős támaszai. 
A kormány rendeletéből az arány rövid időn megfordul. Kathol ikust 
nemcsak be ke l l fogadni a céhbe, de utóbb az az elv válik gyakor
lattá, hogy protestánst csak katholikus hiányában szabad befogadni. 
A vezetés egészen pápista kézbe került. Léván a protestánsokat 
kizárták a céhekből, Pápán a földesúr kihirdettette, hogy protestáns 
mesterembertől vásárolni nem szabad. Néha azonban a két protestáns 
felekezet is elfogult és féltékeny vol t egymás iránt. Hódmező-Vásár
helyen a reformátusok és a katholikusok összefogtak a céhekbe 
bekérezkedő evangélikusokkal szemben.1 A Károly-féle rendelet a 
céheket a katholikus ünnepek megtartására s a misén, processzión, 
főkép az úrnapi istentiszteleten való részvételre kötelezte, ami a 
protestáns önérzet legmélyebb megbántását jelenti . Nyilvánvaló, hogy 
ez az intézkedés vallási tekintetben egyenes kihívása a protestáns lélek
nek, dacra ingerlés; gazdasági tekintetben pedig ugyanazt célozza, 
min t a birtokszerzés megszorítása; nehezebbé akarja tenni reájuk 

1 Szeremlei i . m. 96. 1. 



nézve a megélhetést, csakhogy i t t az ipar i munkát köti privilégium
hoz. A vonakodókat keményen megbüntették, 6—12 forintra. A kör
möci tanács 6 font viaszgyertyát vet t a körmenetről hiányzó céh
tagokon. Ezt az összeget utóbb a helytartótanács leszállította.1 

Idővel a birság a sűrű ismétlődés következtében a közfelfogás szerint 
váltságösszeggó alakult át; megbélyegző ereje eltörlődött, úgy tekin
tették, min t az adó egy nemét, mely csak a protestáns iparost terheli, 
í g y a városban is két rendre oszlott a polgárság: kiváltságos katho-
likusokra s adóval terhelt protestánsokra. 

A Habsburg-uralom megszilárdulásával a városokban mindenütt 
felülkerekedett a katholikus elem. Eleinte csak annyi foglalt helyet 
a tanácsban, amennyit a lélekszám aránya megengedett; utóbb a 
tanács s a tisztviselők fele, majd nagyobbrésze, végre kizárólag 
katholikusokból állt. Kassán 1712-től fogva egy századon át tiszta 
katholikus vo l t a községi elöljáróság; noha kezdetben nem találtak 
köztök elegendő alkalmas embert, protestánst még sem fogadtak be 
semmi szin alatt. Kolozsvárt nem engedték meg unitárius biró 
választását és feltételül kötötték k i , hogy felváltva katholikus és 
református legyen a biró. Mária Terézia Nagy-Szebent is kény
szerítette, hogy katholikus tanácsost válasszon. M i v e l más arravaló 
ember egyáltalán nem akadt, a loyalis szászok, hogy a királynőnek 
kedvét ne szegjék, egy csődbe ju to t t kereskedőt ültettek a tanácsosi 
székbe. A Károly-féle rendeletnek az esküről szóló pontját a váro
sokban sem lehetett betű szerint végrehajtani. Pozsony, Sopron, 
Modor és Bazin tisztviselői I I I . Károly alatt ós az után Mária 
Teréziától fölmentést kaptak a decretalis eskü alól. A többi váro
sokban azonban kérlelhetetlenül végrehajtották. Hatása ugyanaz lett, 
min t a megyénél: a közigazgatás színvonalának sülyedése. Mive l az 
eskü hangsúlyozása következtében a katholikus vallás vol t a tiszt
viselői állás elnyerésének sarkalatos feltétele, a hivatalokat ellepték 
a katholikus, de rá nem termett szerencsevadászok, ak ik elsősorban 
a maguk érdekét szolgálták s a közüggyel mostohán bántak. 
A katholikusok a legnagyobb erőfeszítés mellett sem tudták az 
üresen maradt helyeket érdemes emberekkel betölteni. 1777-ben a 
városi tisztviselőknek 85°/0-a katholikus, noha általánosan elismerték, 
hogy a protestánsok értelmiség dolgában előljárnak. Ez arány annál 
feltűnőbb, mert a városok lakosságából csak 65% esik a róm. kath. 
egyházra (Nagy-Szombatban 100°/o, Budán és Pesten 93°/0, Debrecen
ben 2'4°;'o). M i v e l a tisztviselői állások betöltésénél nem a képzettség, 
hanem a vallás vol t a döntő szempont, a közigazgatásban óriási vissza-

1 Csuthi i . m. 138. 1. 



élések harapództak e l ; önkénykedés, sikkasztás, zsarolás járta. A hiva
talok egyes családokban megöröködtek s vétkes üzelmeik elnézése 
fejében vakon támogatták a kormány kényuralmi törekvéseit. A kan
cellária jelentése szerint Pest állami adója 13.000 for int vol t , de a 
polgároktól 50.000 forintot hajtottak be, Budán meg 22.000 forint 
adóösszeg helyett 60.000 forintot s emellett rengeteg adóssággal 
terhelték meg mind a két várost. Legnehezebben boldogultak Deb
recennel, amelynek polgárai szivós ellentállást fejtettek k i . A katho-
licizmus előre nyomulása i t t nagyon csekély, noha az országgyűlés 
a nagyváradi kerületi táblát is áthelyezi Debrecenbe, hogy a katho
likus egyháznak útat törjön. 

Az elnyomás a családi életbe is behatol és pedig teljes kímé
letlenséggel. Ez a nyomás a parasztot, polgárt és nemest egyformán 
éri. A Károly-féle rendelet a protestánsok házassági ügyeiben a kath. 
püspöki szentszékeket rendeli bíróságul. Protestáns elvek szerint 
ke l l ugyan a felmerült ügyekben itélniök, de azért a zaklatásra a 
rosszakaratnak elég tér és alkalom nyílik. A r. katholikus papság hatá
rozottan követelte, hogy a protestánsok házassági joga egészen a 
r. kath. joghoz igazodjék. A rokonság ugyanazon fokig legyen 
házassági akadály, m i n t a kath. egyházban, vagyis a negyedik 
fokig. Felmentést a püspök ad azoknak, ak ik az egyedül üdvözítő 
hi t re térnek, mert igazságos dolog, hogy ak i az anyaszentegyház 
tanait megveti, jótéteményében se részesüljön. A magyar protestáns 
egyháznak a rokonság, min t házassági akadály felfogásában sem elvi 
álláspontja, sem joggyakorlata nem vol t egységes. Erdélyben a 
negyedik ízig terjesztették k i , de Bod Péter a harmad- és negyed
fokú rokonságot könnyen kisáfárolható akadálynak mondja. Magyar
országon általában a harmadízig tiltották a házasságot, bár egyes 
vidékeken utóbb a negyedik fokot is elismerték akadályul. Kerman 
Dániel egy leveléből tudjuk, hogy a protestáns superintendensek 
többször adtak az akadályok alól felmentést folyamodó hitsorsosaiknak. 
A X V I I . század második felében azonban az általános elnyomás 
egyik folyományaképen a katholikus szentszékek hatósága alá került 
a protestáns házasságügy. Ez a hatalom az eretnektórítés egyik 
legeredményesebb eszköze lett, mert a fölmentés feltételéül az áttérést 
kívánták. A rózsahegyi zsinat megpróbálta az evang. püspökök jog
hatóságának fölélesztését, de a szatmári béke után az önálló protes
táns jogélet fejlődésének reménye egyre jobban oszladozott. Rad-
vánszky János, a felvidéki lutheránusok egyik vezérembere, hogy 
fia G-yörgy negyedizi rokonával Petrőczy Erzsébettel egybekelhessen, 
a nagy-szombati vicariust s a pápát is megkeresi dispenzációért. 
Mive l a menyasszony anyja, a gőgös Révay Erzsébet megalázás és 



feltétel nélküli felmentés fejében igérte oda leányát, a folyamodás 
mintegy 62 aranyába, temérdek fáradságába került, s annyi ideig 
tartott , hogy mire a ny i t ra i püspöknél célt ért, az eljegyzést a 
menyasszony anyja fölbontotta.1 E g y Dessewffy és Zay András a 
pápától költség nélkül — bár látható pártfogók segítségével — tudott 
fölmentést szerezni. Midó'n azonban Radvánszky fiát másodszor is 
negyedizi rokonával, Révay Zsuzsannával jegyezte el s megint föl
mentést kért, Spáczay nagyszombati érseki vicarius ridegen ós dur
ván utasította vissza. » A gyöngy nem való disznóknak, bitangokat 
nem táplál az anyaszentegyház tej ével .« 2 A z öreg Radvánszkyt 
bántotta ugyan e kíméletlen válasz, de azért nem kedvetlenedett e l ; 
kemény ember vol t , aki az első göröngyön fel nem akadt. Kedves 
emberét, a híres jogász Semberyt elküldte folyamodványával Chris
tianus Augusztus szász herceghez, aki akkor az esztergomi érsekséget 
bir ta . Midőn innen is igéret és remény nélkül bocsátották el, a király
hoz folyamodott, hogy mint a protestánsok legfőbb püspöke, adja 
meg a jegyeseknek a fölmentést, amint sziléziai tartományában érvé
nyesíti ezt a jogát. A veszprémi püspök úgy vélekedett, hogy a 
király az 1647. évi X V . t.-c. alapján ezt teljes joggal megteheti. 
A kancellária a kérvény jogalapját elfogadta, csupán arról kért 
bizonyítványt, hogy a jegyesek rokonsága az ágostai hitvallás szerint 
nem házassági akadály. Radvánszky a selmeci, a besztercebányai 
evang. prédikátorok s Kerman Dániel superintendens bizonyság
levelével igazolta, hogy a tervezett házasság sem az ágostai h i tva l 
lásba, sem a német lutheránus államokban érvényben levő Carpzow-
fóle egyházjogba nem ütközik. Ez alapon a király kiadta az enge
délylevelet ( indultum), mely tartalma szerint teljesen kielégítette 
Radvánszkyékat; felségjogára hivatkozva a házasságot megengedi, 
a házasok ellen a hazai törvények szerint indítható pört világi és 
egyházi hatóságoknak egy iránt megtilt ja. A jegyesek ez indultumra 
1624-ben, bár egész csendben, egybekeltek. A királyi okiratnak vo l t 
azonban egy hibája, hiányzott belőle annak az elvnek kimondása, 
hogy a protestáns embernek nem kel l katholikus püspökhöz folya
modnia fölmentésért. I I I . Károly tudott méltányos és igazságos lenni, 
de az igazságot és méltányosságot kormányzati elvképen kimondani 
nem merte. Sőt amidőn az ügy országos rendezésére került a sor, 
előbbi álláspontját megtagadva, majdnem egészen elfogadta a katho
likus egyházi felfogást. Radvánszkyékat is megidézte, min t vérfer-

1 Rugonfalvi Kiss István : Radvánszky György eljegyzése. Századok, 
1903. X . füzet. 

9 Rugonfalvi Kiss István: Radvánszky György házassági pöre. Buda
pest, 1904. 25. 1. A per részletes s érdekes leirása, gazdag oklevéltárral. 



tűzésben bűnösöket számadásra a boszulihegő nagyszombati vicarius. 
A z idézettek mindenfelé fordultak oltalomért; a kor legelső jogászai, 
Sembery és Jeszenák, továbbá a tudós Bél Mátyás is szolgáltak 
tanácscsal. Végre az öreg Radvánszkynak újra meg kel le t t tennie a 
bécsi utat, újra a trón zsámolyára borulnia, hogy a felség t i l tsa 
meg az üldözést. I I I . Károly teljesítette kérését s újabb leiratával 
biztosította a házasok nyugalmát.1 Hasonló eset történt Zay Péterrel 
Mária Terézia idejében. Zay Péternek első és második felesége 
1—2 évi házasság után elhalt. Zay harmadszor is nősülni készült 
s első feleségének leányöcscsét, Calisch Lujza Amáliát kérte meg. 
Kerek tizenöt esztendőbe került, m i g a jegyesek egymásé lehettek. 
A sógorsági akadály alól való fölmentés csak a jezsuiták kiűzése 
után következett be, a mikor kissé szabadabb szellem járta át az 
udvart . Különben Zaynak a fölmentés fejében a rendes díjon kívül 
még 4000 forintot kel let t fizetnie a normális iskolára. Zay Péter 
győzelmi örömének izét elvette a sok viaskodás emléke. Nagy óva
kodva ír menyasszonyának: »Ne gondolj semmivel, csak azon tanács
kozzál testvéreiddel, hogy a papokkal meg ne gyűljék a bajunk.«2 

Erdélyben az egyre követelőbb katholikus párt 1731-ben annak 
kimondását sürgeti, hogy azok az akatholikusok, ak ik a vérrokonság 
negyedik fokán belül lépnek házasságra, a hűtlenségre szabott bün
tetéssel, összes javaik vesztésével bűnhődjenek, hacsak újabb k i r . 
adományul nem kapták. A katholikusok számára azonban fenn akar
ják tar tani e jogot pápai engedély mellett s a javak birtoklásával.5 

Világos ebből, hogy a két fél erős harcában a hatalmasabb a 
vérrokonság házasságjogi megítélését is a térítés eszközévé tette. 
A katholikus püspökök azt a jogot, amit a Károly-féle rendelet 
reájuk ruház, úgy értékesítették, hogy voltaképpen csak az áttérők 
látták hasznát. Vagy óriási anyagi áldozat, vagy hitcsere vol t az 
engedély ára. Erdélyben a katholikus egyházba tért ember akár 
házassága érvénytelenítését, akár akadályok alól való fölmentését 
kérte, nem zörgetett hiába. Még a református konzisztórium házas
sági bíráskodásából is hasznot tudott húzni a katholikus papság.4 

A családi béke állandó csapása vol t az a szabály, hogy a 
vegyes házaspárokat csak katholikus pap eskethette össze. A z eskető 
pap rendszerint megígértette a protestáns féllel, hogy gyermekeit 

1 R. Kiss István i . m. 114—115. 1. szerint a fölmentés és pertörlés 
1500 frtba került. 

2 Kovács S. Zay Amália 10—11. 1. 
3 Pokoly i . m. I I I . k. 81. 1. 
* Pokoly i . m. 83—84. 1. 



római hitűeknek neveli. Mária Terézia az eretnekségtől való iszo
nyatában jobb szerette volna a vegyes Házasságot általánosan, min
den engedély vagy fölmentés reménye nélkül elt i l tani . Később 
azonban rájött, hogy a vegyes házasság nagyon célszerű, térítő 
eszköz, s kivált a főnemesi sarjak közt maga is nagy hévvel és 
nagy szerencsével szerzetté a házasságot. A felséges asszony igazán 
találékony és fáradhatatlan, egyúttal ellenmondást nem tűrő gyalog
sátánná tudot t válni, ha magyar ós német, vagy katholikus és pro
testáns szívet kellett egygyó forrasztani. Az i lyen párra különös 
gondja vo l t s gyermekei is érezték királyi szívének melegét. Néha 
azonban vallásos buzgalma minden törvény és emberi jog megsér
tésére ragadta. Valóságos vadászatot tar to t t vegyes házasságból 
származó gyermekekre. Erdély egyik legbálványozottabb asszonyá
tól, Bethlen Katától erővel vették el még zsenge korukban első 
férjétől való fiát és leányát. Leánya utóbb lenéző hangon beszélt 
eretnek anyjáról, akit csak a világ ítélete miat t keres föl olykor. 1 

A n y i l t erőszak alkalmazására legjellemzőbb BánfTy Ágnes törté
nete. Gróf Bánífy Dénes, Erdély egyik művelt és pazarló ura elvette 
Barcsay Ágnest, Barcsay Gergely ós Naláczi Sára leányát. Bánffy 
hamarosan elprédálta vagyonát s 1755-ben a katholikus vallásra 
tért; ekkor különben is boldogtalan neje szakított vele, átadta neki 
nevelésre két fiát, noha ezt az erdélyi törvény éppen nem kívánta; 
bir tokai t pedig, hogy az unokák számára biztosítsa, a vagyon értékét 
jóval meghaladó adósság kifizetésével napa váltotta magához. BánfTy 
a nagyasszony halála után, 1761-ben újra szerződésre lépett felesé
gével. A gyengéd lelkű nő megígérte, hogy gondoskodik férje úri 
ellátásáról, Bánffy pedig lemondott leányára, Ágnesre nézve minden 
jogáról és kijelentette, hogy sohasem próbálja meg katholikus hitre 
térítését. Ezt a szerződést megerősítette Mária Terézia is. A leányt 
anyja a református hitben nevelte s még kilenc éves korában elje
gyezte egy kitűnő erdélyi ifjúnak, gróf Teleki Józsefnek. Úgy 
határozták, hogy az esküvőt csak akkor tartják, ha a menyasszony 
elmúlt 15 éves. A könnyelmű apát bántotta a mellőzés, noha a 
szerződós szerint nem vol t semmi beleszólása. Elhatározta, hogy 
elragadja leányát s szándókát közölte Mária Teréziával. A z az ural
kodó, ak i aláírásával szentesítette a házasfelek szerződését, a királyi 
névbe vetett bizalmat megcsalva, nemcsak helyeselte a tervet, de 
még magának kívánta a végrehajtás dicsőségét. Midőn az anya szép 

1 Gr. Bethlen Kata önéletírása. Kiadta Papp Miklós. Kolozsvár, 1881. — 
Szádeczky L . : Bethlen Kata élete és végrendeletei. Századok. 1895. 525. s köv. 
lap. — Szilágyi S.: Vértanuk a magyar történetből. 379. 1. 



szóra nem hajlott, 175 Bethlen-huszár körülvette lakóhelyét, az 
ó'rményesi kastélyt. Az özvegy egy szobájába rejtőzött, a katonák 
lövésekkel beszakították az ajtót s a tizenegy éves remegő leányt 
leszakították anyja kebeléről. Hiába vo l t Bánffynó minden rimán-
kodása; a gyenge leányt Bécsbe vitték, apácákra bízták, s midőn 
a hitvallást letette, egy Esterházyhoz adták férjhez. Anyja nem is 
láthatta többé. A királyi szívet az anyai szív fájdalma nem tudta 
meglágyítani. 

A vegyes házasságokra a papság annyira ügyelt, a belőle szár
mazó lólekszámnyeresóget oly pontossággal számon tartotta, hogy 
a prédikátorok félelmükben sokszor a vegyes párok lelkipásztori 
gondviseléséről is lemondtak. Úgy nézték őket, mint menthetetlenül 
elveszett juhokat. A z t a prédikátort, ak i vegyes házasokat esketni 
merészelt, a püspök 400—800 forintra büntette s még társai, a 
senior és superintendens is cserbenhagyták, legfölebb azt taná
csolták, fogja könyörgésre a dolgot. A kunszentmiklósi prédikátor 
plébánoshoz utasított egy reformátussá le t t embert, noha menyasz-
szonya is református volt , mert félt, hogy ha megesketné, az eklé-
zsiának lenne baja belőle. A veszprémi egyházmegyében 1746-ban, 
Biró Márton püspöksége idejében börtönre vetették a nagyberónyi 
református papot, mert református emberrel összeesketett egy oly 
református leányt, ak i előbb egy katholikus egyházba tért férfi 
jegyese vol t s a f r igy kötést csak egyszer hirdette k i . Pu tnoki János, 
gerjeni prédikátor, az üldözéstől való féltében Galambra változtatta 
nevét, mert anyja katholikus nő vol t . 1 Számos protestáns család vált 
a vegyes házasság révén katholikussá. 

A lelkiismeret legnagyobb sérelme az volt , hogy míg a katho
likus hi t re térő r i tka állami ós társadalmi kedvezményekben, kitün
tetésben részesült, addig ak i protestánssá lett, szigorú vizsgálat 
és büntetés alá került. Ez a rendszer, mely a szabadságot minden 
téren üldözte, nem kegyelmezhetett a vallásos meggyőződés szabad
ságának, mely minden szabadság gyökere. Az apostasiára rendkívül 
szigorú büntetést mértek, annál inkább, mert érezték, hogy ak i 
annyi kedvezményről le t ud mondani és kész az üldözés keresztjét 
viselni, meggyőződésből cselekszik. Teljesen jogos tehát a hatalom
nak az a felfogása, hogy aki protestánssá lesz, a katholikus h i t 
iránt érzett gyűlöletéről tesz bizonyságot s a büntetést eszerint ke l l 
mérni. A helytartótanács még a Károly-féle rendelet előtt, 1728-ban 
megköveteli a hatóságoktól a hithagyók összeírását s később minden 
egyes esetről külön jelentést vár az uralkodó. Mária Terézia ezt a 

> Ez adatok Földváry L . i . m. I I . k. 22., 218. 1. 



rendeletet még szigorította, mert a hithagyást az ő királyi vallása, 
fensége elleni merényletnek nézte. A k i az egyházat elhagyta, annyi 
vo l t szemében, mintha az ő trónja melló'l tántorodott volna el. 
O nem tudott fölemelkedni Nagy Frigyes mellé, aki alattvalóinak 
nem vallását, hanem értékét, tisztességót nézte. Az 1749 január 
17-én kiadott rendelet a jobbmódúak büntetését börtönben, a sze
gényekét több évi kényszermunkában állapítja meg. Erdélyben 1727 
óta jelentkezik az a törekvés, mely a katholikus egyháztól elpártol-
takat bírság alá akarja vetni. Eleinte szerényen csak azokat kezdik 
k i , akik protestánsnak születtek s így kettős hitcserével terhelik 
leiköket. 1747-ben panaszkodik Klobusiczky erdélyi püspök, hogy a 
római katholikusok büntetlenül szakadhatnak el a hittől s játszhat
ják k i Istennek adott hitüket. Mária Terézia a kormányszéket uta
sította, hogy dolgozzék k i javaslatot a botrányos hithagy ók meg
büntetéséről. Négy esztendő múltával, 1751-ben megjelent az apostasia 
rendelet, Mária Terézia erdélyi uralmának jellemző emléke. Beve
zetésében azt magyarázgatja, hogy a szabad vallásgyakorlat nem 
je l en t i az Isten törvényével ellenkező s az állam rendjét -zavaró 
hitváltoztatást, illetőleg a katholikus egyháztól való elpártolást. 
A kormányszók javaslata alapján tehát, mely az apostatákra a T r i -
par t i tum I I . 30.-ban a hitszegőkre megállapított büntetést, t . i . a 
becstelenséget és a javak elkobzását akarja alkalmazni, elrendeli, 
hogy a visszaeső apostatákat s általában a felnőtteket a hitszegés 
büntetésével sújtsák, a kiskorúakat pedig vesszőzzék meg. Azonban 
még e rendelet kiadása előtt 1747-ben kezdték Erdélyben vessző-
zóssel büntetni a hithagyókat; a református konzisztórium több i l y 
sérelmet terjeszt föl panaszképpen. 1768-ban még egy rendelet jött 
•a hithagyás ügyében. A hatóságokat ós törvényszékeket utasították, 
hogy ha hithagyási pör van, azt soron kívül azonnal, a legsürgő
sebb bűnügyi ós polgári keresetek előtt tárgyalják le s kijelenti , 
hogy fölebbezósnek csak r i tka kivételes esetben lehet helye. Ez a 
rendelet annyi engedményt te t t pol i t ikai okosságból, hogy azokat 
az apostatákat, akik a reájuk mért büntetést elszenvedték, nem 
kötelezte a katholikus egyházba való visszatérésre. Természetesen 
az államnak intézkedéseit kiegészítette, mintegy ellenőrizte a papság 
és katholikus társadalom. Ez utóbbiak vállalták magukra azt a fel
adatot, hogy a római katholikusnak született, de magát akatho-
likusnak valló bűnöst, akinek hithagyása t i t k o n esett meg, kinyo
mozza s az illetékes hatóság kezére juttassa. 

Az apostasia általános ós alkut nem ismerő üldözését bizonyítja 
az is, hogy a csábítót, sőt a hithagyás előmozdítóját is ugyanolyan 
büntetés éri, m in t magát a hithagyót. Mindegyik bűnös az anya-



szentegyház megvetésében s az állam ennek a bűnnek különböző 
fokozatait nem ismeri el. Kerman Dániel miavai lutheránus pap és 
dunáninneni püspök üldözését apostasiapártolás címén kezdték meg 
ellenségei, bár ez inkább csak alkalom vol t a kitűnő férfiú eltiprá-
sára. Kermant nagy tudománya, hatalmas szervező ereje, rendkívül 
erős papi egyénisége az evangélikus egyház vezéralakjai közé emelte, 
de éppen ezért mintegy kihívta s ingerelte a jezsuiták s a papság 
gyűlöletét. Az udvar sem nézte jó szemmel, mert lelkes apostola 
vol t Rákóczi szabadságharcának, zsolnai pap korában megáldotta 
zászlait, megbízásából X I I . Károly svéd királynál követségben járt 
s püspöki és emberi kiválóságainál fogva egyik irányadó alakja a 
rózsahegyi zsinatnak. I rodalmi működésével szintén nagy érdemeket 

szerzett. 1729-ben egy 
morvaországi katho
likus házaspár jelent
kezett nála, hogy l e lk i 
betegségét, búskomor-
ságát a híres lelki
pásztor gyógyítsa meg. 
Kerman buzgón imád
kozott velők s nyu
galmuk, óletkedvök 
visszatért. A hatalmas 
pap egyénisége, r i tka 
lelkipásztori jelleme, 
bibl ia i kegyessége any-
nyira hatott a morvára, 

hogy megtelepedett Miaván s az evangélikus hitre tért. A boszúvágyó 
papság mind a kettőt följelentette s a hithagyó elfogására a vármegyé
től karhatalmat kért. A kiküldött vegyes bizottság alkonyattájban ért 
Miavára s a morvát feltűnés nélkül elfogta. A nép azonban mégis 
megtudta s a félrevert harangok jeladására vasvillákkal, fejszékkel 
összeszaladt papja és a morva védelmére. A miavai hívek k i is 
szabadították a katonák kezéből a megrémült morvát és Kerman 
lakására vitték. Kerman, aki sohasem drágállotta életét, ha egy
házáról vol t szó, megtagadta kiszolgáltatását és törvényes vizsgálatot 
követelt. E pillanattól fogva Kerman válik az események főalak-
jává, mellette a hithagyó morva jelentősége elenyészik. A bizottság 
a püspököt néplázítással vádolta és sürgette perbefogását. Néhány 
század katonát rendeltek Miavára, hogy a népharag kitörését meg
gátolják. Kerman, hogy az újabb összeütközést lehetetlenné tegye, 
még idején az irtványokra menekült. A katonaság a papot nem 
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találván parochiájában, családján és holmiján töltötte boszúját. 
A védteleneket durván bántalmazta s ingóságait feldúlta. Kerman 
egy földalatti putr iban húzódott meg a zivatar el vonultáig. Rejtek
helyét csak legbizalmasabb emberei tudták. Ezek révén ju to t t hozzá 
egy névtelen levél, mely bocsánatot igért s Miava megmenekülésé
vel kecsegtette, ha a morvával s hat elöljáróval megjelenik Pozsony
ban. H i t t a csábító szónak, de al ig érkezett meg, elfogták társaival 
együtt Ügyét rendkívüli bíróság elé utalták, de csak másfél év 
múlva került sorra, mert azt remélték, hogy a hosszas rabélet és 
bizonytalanság megtöri az erős férfi lelkét. Nem tört meg és bátran 
állt szembe vádlóival, akik hamis ós alaptalan bűntényekkel is 
vádolták. Védelme kitűnő vol t s a vád minden pontját vagy meg
cáfolta vagy elerőtlenítette, de Kerman nagyon jól tudta, hogy az 
egész bírói eljárás vele szemben nem egyéb, m i n t a hatalmi erőszak 
és önkény törvényes formája. ítélete vesszőzésre, botozásra s örökös 
fogságra szólt, de a királyi kegyelem a két elsőt elengedte. A miavai 
gyülekezetet feloszlatták s tagjait az úri székek sorban botoztatták. 
Az egyház elaggott és megpróbált Sámuelje tíz kemény esztendőt 
töltött a penészes börtönfalak közt. 1740-ben kortól, betegségtől 
elgyötörve haldokolt s ekkor a jezsuiták, akiknek csábítását a kereszt 
hordozása közben is visszautasította, körülvették, a vívódó öregnek 
vagy talán már csak a lólekhagyta testnek a szentelt ostyát szájába 
nyomták. Elhirdették, hogy a híres lutheránus püspök utolsó óráján 
megtért és az elfoglalt hullát nagy fénynyel, pompával Szent Márton 
székesegyházába temették, síremléket is állattak föléje. De csak a 
por, az értéktelen lett az övék, s az emlék a lelkiismereti erőszak
nak bizonysága csupán.1 

Az állam az apostasia üldözése s az eretnektérítés, lélekhódítás 
pártfogása, hivatalos jelleggel való ellátása által j u t legközelebb a 
Regnum Marianum eszményéhez. Az állam valóságos térítő állam, 
intézményei a misszió céljait szolgálják. Az állam ahelyett, hogy a 
katholikus papságot is a maga hivatásának eszközévé tenné, maga 
ajánlkozik igavonóul a papság ós egyház szekere elé. Munkáját 
támogatja s mintegy színt ad neki a katholikus társadalom. Eszközei 
azonban nem lelkiek, mint az apostol követeli, hanem testiek és 
anyagiak. Illetőleg az anyagi hatalom mintegy sanctio gyanánt 
kiséri a prédikálószék és irodalom munkáját. Mária Terézia első 
sorban a térítés céljára alapítja az új püspökségeket, Szombathelyt, 
Székesfej órváron, Besztercebányán, Rozsnyón és Szepesben, mert a 

1 Kerman életét kitűnő monográfiában írta meg Zsilinszky Mihályi 
Budapest. 1899. 



nagy egyházmegyék püspökei a közigazgatás mindennapi gondja 
mellet t nem győzik a l e l k i munkát. Épp úgy rajta van új plébániák 
alapításán, kivált oly vidékeken, ahol az akatholikusok uralkodnak. 
Debrecenre ráerőltetik a piaristákat, telket, házat, javadalmat köve
telnek számukra. Plébániát terveznek Kunszentmiklósra, ahol csak 
43 katholikus lakik, annak is aránytalanul nagyobb része György
kor, Mihály kor váltakozó, jövő-menő cseléd. Szintúgy Nagy-Kőrösre, 
ahol 7500 lakosból csak 4 katholikus van, 2 község koldusa ós 2 
börtönviselt ember, aki a büntetés enyhítése reményében le t t pápis
tává. A bajon úgy akarnak segíteni, hogy 3—4 órajárásnyira eső 
falvakat filiák gyanánt csatolnak a plébános székhelyéhez, de így 
sem rúg magasra a lélekszám.1 Fölélénkülnek, divatosakká válnak 
a Mária tiszteletét szolgáló búcsújáró helyek, m i n t Mária-Pócs 
Szabolcsban, református tenger közepette és Kis-Cell , Andocs túl a 
Dunán. A processziók, csudatévő szentképek, ereklyebálványozás 
klasszikus kora feltámad; fogadalmi szobrok készülnek minden 
városban. A szentelt ostya imádása a szertelenségbe csap, nem 
csupán a katholikus hívek buzgóságának kielégítése végett, hanem 
egyúttal tüntetésképpen az eretnekhaddal szemben. Bah i l Mátyás 
egy nemesi társaság alapítását említi, amely Dömölkön 1744-ben 
alakult, amelynek céljául az igaz h i t hathatós terjesztését tűzték 
k i . Alapszabályai szerint minden tag köteles évente legalább egy 
eretneket meghódítani. A térítés eszköze első sorban a gyengéd 
rábeszélés, ha ennek sikere nem lenne, a hatalom és tekintély ere
jével való elnyomás.2 Batthyány püspök Erdélyben megteremti a 
»fundus convertitoriumot«, térítési alapítványt, amely eredetileg 20 
protestáns gyermek nevelésére szolgált, akiket gyámjaik vagy szüleik 
keze alól elvéve püspöki felügyelet alatt a kolozsvári Erzsébet
ispotályban katholikusokká neveltek. Verestói György református 
püspök hasztalan törte magát kiszabadításukért. A kor lelkének és 
ideáljának megfelelő gondolatot nagy lelkesedéssel karolta fel a 
római hitűek áldozatkészsége. A céljaira való adakozást a hitbuzgó
ság próbájának tekintették s rövid időn behálózta egész Erdélyt s 
Magyarországot. Mária Terézia évi 3000 forint tal segélyezte s nem 
érte be többé árvák nevelésével; a felnőttekre is kivetette hálóját. 
Szűkölködők, elégedetlenek, papjukra boszankodók, világi hívság 
keresők csoportosan engedtek a csalogató szónak. E g y esztendő alatt 
570 hódított lélekről tudot t számot adni, 18 év alatt fölvitte 2800-ra. 3 

1 Földváry L . i . m. I I . 288., 297. 1. 
2 Zuverlässiger Bericht von einer neulich i n Ungarn errichteten Adlichen 

Gesellschaft. 1745. — Bél M . is i r t hasonló munkát. 
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A convertita valósággal dédelgetett »hazi kincse« vol t ennek 
a társadalomnak, mint a lengyel menekült vagy bujdosó honvéd a 
X I X . században. Mindenki kereste kedvét, lestek óhajtását, mintegy 
hozzá tartozott a háznéphez. Ha Ínséges napokat látott, nyugodtan 
folyamodhatott az állampénztárhoz, míg a protestáns számára soha
sem vol t pénz. Minden pályán gyorsabban haladt előre a katholikus 
és szédítő sebességgel emelkedett a convertita. Kitüntetés, adomány 
után a protestáns hiába áhítozott, ha protestáns akart maradni. Bod 
Péter i r j a : »Fátum hoc est Transsylvaniáé. Most mihelyt születik, 
még az anyja teje száján vagyon, már tisztességről álmod, melyre 
vallása változtatásánál jobb útat nem tud«. 1 Folyamodóknál, tiszt
viselőknél mindenütt meg ke l l jegyezni, hogy az illető convertita-e 
vagy nem. Ez az érdem és rátermettség netovábbja. A nagyszom
bati konviktus, a tallósi árvaház jótéteményeinél a convertitáknak 
kétségbevonhatatlan elsŐségök volt . A kolozsvári ispotályban nagy 
alapítványt tet t Mária Terézia, de kizárólag katholikusok számára 
s az egész intézetet református jellegéből kivetkőztetve előbb 
közössé, utóbb tisztán katholikussá tette. A marosvásárhelyi tisztán 
református ispotályt megosztotta a katholikusokkal. Az akatholikus 
aránylag még a katonai pályán boldogult legkönnyebben, m i n t 
Beleznay és Lakos példája bizonyítja. A z állam főtisztviselői közül 
is vol t egy protestáns bizalmasa Mária Teréziának, az erdélyi 
Bruckenthal báró, de ennek protestáns voltát megbocsátotta tős
gyökeres németségéért. 

Legörömestebb természetesen nemesi családok térítésével fog
lalkoztak. Tényleg az anyaország nagy arisztokráciája tisztára 
katholikussá lett. Egy-két kisebb, szegényebb család protestáns 
volta nem igen vet foltot az egész alap színére. Erdély főnemesi 
családai közt is dús aratása vol t a pápista térítésnek, részint a 
vegyes házasságok, részint önkéntes áttérés révén. » A magyarok 
között majd minden családnak van egy katholikus ága« — dicsek
szik Bajtay püspök, de a szászokkal elégedetlen. A jobbak a sok 
csábítás és megfélemlítés közepette is hívek maradtak üldözött 
egyházukhoz. Tulaj donképen csak a férgessé hul lot t le ; azok tagadták 
meg, akik különben is csak névleges, hol t tagjai voltak. A szegény 
Cserey Mihály, akire nagy családja mia t t ráfért volna egy kis földi 
jó, ellentállt a dúsgazdag Apor Istvánnak, aki tízezer forint tal , 
ötven ház jobbággyal, a csíki főkapitánysággal, holta után örök 
résszel kínálta, ha pápistává lesz. Hasztalan erőltette meggondolásra, 
Cserey nem hajlott a szóra. »Ebnek vonják asztalra fejét, s eb pad 

1 Gr. Miké I m r e : Bod Péter. Budapesti Szemle. 1862. 



alá vonja« — dörmögte boszúsan Apor. »Nem játszom Istennel, se 
nem adok másoknak is okot botránkozásra; jobb nékem szegényül 
élnem, min t lelkemet megsértenem,« — válaszolta Cserey emelkedett 
lélekkel.1 

Nagy siker számba vették, ha egy-egy prédikátort át tudtak 
téríteni. A váci egyházmegyében 1700—1725, tehát negyed század 
alatt egy sem akadt s későbbi időkben elvétve nagy időközökben 
egy-kettŐ. De ezek áttérésében nem igen vol t köszönet. Többnyire 
o ly papok voltak, akik garázda viselkedésűk miat t eklézsiát egy
általán nem kaptak, áttérésüket tehát részint a kenyérgond, részint 
a boszúvágy sugalta. Olyan is vol t köztük, ak i a bűnvádi keresetet 
akarta kikerülni. Közülök csak egy vált emberré szép tehetsége s 
A l t h a n püspök kiapadhatatlan pártfogása révén, aki anyagilag föl
segélte és Vác városában szenátorrá tette. 2 A többiek új egyházuk
nak is szégyenére váltak. Az áttérés akadályozóit s a makacsokat 
különben majdnem oly súlyosan büntették, mint az apostatákat s 
pártfogóikat. Simontornya várnagyát, ak i halálos betegen feküdt, 
meglátogatta Berényi pécsi püspök, s rá akarta bírni református 
hitének megtagadására, azonban a kapitány állhatatos maradt. 
Rövid idő múltával meghalt s a prédikátor a halot t i beszédben 
megdicsérte tántoríthatatlan hithűségét. A kudarca mia t t haragos 
püspök, ak i Tolna vármegyének főispánja is volt , elfogatta s börtönre 
vettette búcsúztatójáért a prédikátort.3 A foktői jobbágyok legény-
fiait téli időn oly tömlöcben tartották napokon át, hogy a hideg 
és undor megtörte ellenállásukat. A k i n ez se fogott, azzal ijesztették, 
hogy katonának adják, ahonnan hanyatló koráig vissza nem térhet. 
E g y jobbágyot beteg leányával együtt kiűztek házából állhatatos-
sága miatt , a környéken senki befogadni nem merte. Midőn a kény
telenség visszavitte falujába, elcsigázott gyermeke másnap kiszen
vedett . 4 Legtöbb sikerrel kecsegtetett a gyermeknevelés. Mária 
Terézia Nagy-Szebenben külön árvaházat alapított a térítés ügyé
nek szolgálatára. Rendelete szerint k i kellett nyomozni minden 
gyermeket, ak i bár protestánsok között ós protestáns módra él, de 
katholikusnak tekintendő. Jezsuitákat járattak faluról-falura, hogy 
az i l y eltévedt juhocskákat összekeressék a szebeni Teréziánum 
számára.5 A királyi testőrség s a Bécsben alapított nemesi nevelő
intézet (Teréziánum) a németté, szolgává és katholikussá nevelés 

1 Cserey históriája 288 —290. 1. 
2 Földváry L . i . m. I I . k. 17., 224. 1. 
3 Földváry L . i . m. I I . k. 132. 1. 
* Földváry L . i . m. I I . k. 302. 1. 
" Pokoly i . m. I I I . k. 113. 1. 



igazi fészkévé vált. Nemcsak főnemes ifjakat vesznek föl, hanem 
köznemes családból valókat is és általuk az idegen, udvari és protes
tánsüldöző szellem a köznemességbe is behatol. 

A z elnyomást betetőzte s az ostor csapását még sajgóbbá tette 
az, hogy sem törvény, sem rendelet, sem hatóság nem védte a 

A BRASSÓI FEKETE TEMPLOM. 

mindenképen szorongatott protestánst a jólétben és hatalomban 
fürdő katholikus sebző gúnyjával szemben. A Károly-féle rendelet 
ugyan elti l totta, hogy az alattvalók egymás vallását sértegessék, de 
mivel a végrehajtás a katholikus uralmat szolgáló hatóságokra vol t 
bízva, könnyű elgondolni, hogy csak protestáns bűnösöket marasz
tal tak el. A katholikust vagy fölmentették, vagy legfölebb feddés 
vol t minden büntetése. Utóbb a protestánsok a sok balsikert meg-



unva, a panasztételt hiábavalónak tartották s a csipkedóst, gúnyt, 
vallásuk gyalázását némán viselték. Selmecen három izben kapot t 
50—50 botot egy borbélylegény, aki Szent János napján kótyagos 
fővel azt találta mondani: »Nektek, pápistáknak sok a szent heverd 
el napotok.« E g y másik részeg legény bicskájával bevágta egy 
feszület orrát, amelyet egy gyermek faragott. A bányatörvényszék 
halálra ítélte, a király három évi kényszermunkára enyhítette a 
büntetést. Kassán a Mária-szobor talapzatára az akkor i idők elkese
redését és ízlését jellemző esetlen gúnyverset ragasztottak. A jezsui
ták hatalmas tehetségű ellenfelüket, Kassa nagy református papját, 
Gyöngyösi Pált gyanúsították a tet t elkövetésével. Gyöngyösi esküvel 
bizonyította, hogy a verset sem nem írta, sem föl nem ragasztotta. 
Szerzője egy külföldre utazó erdélyi deák, akinek szállást adott s 
egy barangoló tanító ragaszthatta fel, akinek lemásolás végett oda
adta. Bár így ártatlansága kiderült, mivel az igazi tettest meg nem 
foghatták és mive l Gyöngyösi a tárgyalás során bátran ós határo
zottan kijelentette, hogy a Mária-szobor vallásának tanítása szerint 
csakugyan bálvány, a város tanácsa halálra ítélte. I I I . Károly az 
elmarasztalást jogosnak találta, csak a büntetést változtatta örökös 
számkivetéssé. Gyöngyösi Poroszországban talált menedéket s a 
király jóindulata az odera-frankfurti egyetemen ju t t a to t t neki tan
széket.1 Trencsón megyében egy utolsó tusáját vívó lutheránus 
kiköpte a szájába erőszakolt ostyát, akár az irtózat végső erőfeszí
tésével, akár öntudatlanul vonaglás közben. Hosszas vizsgálat 
következett. A hullát ötnegyed év múlva kiásatták, hóhér kezével 
elégették, hamvait a folyóba szórták. Vejére és leányára, akiknek 
esküvel kellett erősíteniök, hogy a haldoklót nem csábították vég
zetes tettére, a puszta gyanúért 50 f o r in tny i bírságot róttak. 
A király jóváhagyta, csak a jövendőre több óvatosságot ajánlott a 
papoknak. A kassai kálvinista templom falára ráragasztották azt a 
felírást: Braxatorium Calvini (Kálvin serfőzőháza). Büntetlen maradt, 
sőt a tettes nyomozásával sem fáradt a hatóság.2 Gyöngyösön a 
plébános a szószékről arra unszolta híveit, hogy a kálvinistáknak 
azzal a szóval köszönjenek: »ihi kúria!« Egy prédikációjában arra 
oktatta híveit, hogy a kálvinistát és lutheránust ne átkozzák meg, 
mert azokat is Isten teremtette, de a hitöket szabad megátkozni, 
mert az az ördög adománya. Más alkalommal, ördöghitünek, ördög-
szülöttjének és tojásának, pokolbeli ördögnek, Aesopus kutyáinak, 

1 E nagy papnak szép emléket állított Révész Kálmán. Magyar Protes
táns Egyháztört. Monográfiák. Budapest. 1898. 61. s köv. lapokon. 

2 Eévész K . i . m. 74. 1. 



égetni való fajzatnak nevezte a protestánsokat. A gyöngyösiek jó 
része elbujdosott az örökös szégyen- és szidalomvallás elől; az o t t 
maradtak végre följelentették az őrjöngőt a vármegyén. A vizsgálat 
során a jobbára katholikus tanuk vallomásából minden vád igaznak 
bizonyult, s a plébánost áthelyezték más parochiába. Utódját a 
püspök megintette, hogy ne háborgassa a h i te t és ne idegenítse el 
a reformátusokat.1 Ez az intés talán némi visszhangja vol t Mária 
Terézia egy akkortájt kiadott rendeletének, hogy »inkább a keresz
tyén szeretet édességével világosítsák föl a tévelygőket, min t erő-
szakkal«. A protestáns név a közszájon egyet jelent a pártütővel, 
felségárulóval. Minden rendbontásban protestáns rugók után fürkész 
a hatóság és közvélemény egyiránt. A szegedi Póro-féle zendülés 
elnyomásakor is gyanúsították és lakoltatták őket. Tót-Komlós 
lutheránus templomát bolttá tették s papját csak min t magán
embert tűrték meg a községben. Végre, hogy a komikumnak se 
legyen híja, 1718-ban a szepesi kamara a pestis híréré átírt a 
magyar kamarának, hogy »a praedestinatióban botor módra bízó 
kálvinisták igen gondatlanok, a természetes orvosságot lenézik, tehát 
erőszakkal k e l l őket a vigyázásra kényszeríteni«. Szirmay Anta l , 
Mária Terézia kortársa, ak i maga is converti ta volt, azt írja: »az 
utókor nem fogja elhinni a türelmetlenség és embertelenség azon 
eseteit, melyeket az én időmben a protestánsokon elkövettek«. 

A magyar protestánsok földi törvény előtt nem találva pana
szukra orvoslást, ahhoz folyamodtak, ak i minden jajszót és sóhaj
tást számbavesz, akinek ajtaján a könyörgő nem zörget hiában. Ások 
szenvedés csak buzgóságukat táplálta. Mennél kérlelhetetlenebb vo l t 
az üldözés, fájóbb a rajtuk ütött seb, annál nagyobb s rendíthetetle
nebb bizalommal fordultak Istenhez, akinek kemény feddése csak 
kimeríthetetlen szeretetét hirdet i . Siralmas sorsukat úgy tekintették, 
min t golgothai útat, amelyen a Krisztus hű egyházának nyugodt 
lélekkel végig ke l l haladnia. Azokra, akiknek ereje a nem közön
séges kisértet ostroma alatt megtört, nem gyűlölettel, hanem szána
lommal s az irgalmasság érzésével néztek. Paksi Szathmári István 
egy énekében híven jel lemzi a protestánsok szívbeli keserűségét. 
Azok átkozzák őket, akikkel egy törvény alat t állanak, egy hazáért 
áldoznak, egy királyt védenek, egy Krisztust imádnak. 

Óh jaj ! a pogányság, midőn nem keserget, 
Keresztény vérünk kerget. 2 

» Földváry L . i . m. I . 242. 1. 
2 Révész, Figyelmező 1875. I V . 



Helyzetüknek és hangulatuknak még találóbb rajza egy könyör
gés, amelyet a debreceni templomban az anyaszentegyház háborga
tásának elfordításáórt szoktak imádkozni. Megkapó közvetlensége, 
bensó' vallásossága és nyelvének ereje egyiránt megragad. »Mint az 
árvizek, nö'ttön-nó' a m i nyomorúságunk. Egybegyűlnek a te öröksé
ged ellen és tanácsot tartanak, hogy minket elveszessenek. Sok 
helyen megfosztatik a te nyájad pásztorától, fohászkodik árván 
maradt sereged. A k i k régen nagy örömmel mondják vala egymásnak, 
menjünk az Úr házába, most kezeiket összetévén hallgatnak, mert 
örökségüket idegenek bírják, nem hallgatják a te édes beszédedet, 
mert nincsen próféta közöttök. Reánk bocsátottad bűneinkért a m i 
ellenségeinket. Nincsen, ak i szót tegyen mellettünk; ha kiáltunk, 
senki, ak i megfeleljen. Irgalmas Isten, csak az maradt meg, hogy 
szemeinket reád függesztjük, a földről az ég felé fordulván panaszunkat 
a tyai kebledbe töltjük. E világ szemeteinek ós söpredékének tarta
tunk, a te igazságodról való vallástételért utáltatunk és üldöztetünk. 
A r r a j u t naponként a dolog, hogy vagy a mennyei társaságnak meg 
ke l l tagadtatni, vagy a földi szenvedések keresztfája alá államink. 
Oda megyünk hát Uram, ha föl nem veszed ügyünket«.1 

1 Vallástevő könyörgések (B. P.) Győrben 1792. 



X V I I . 

Egyházi élet. 

A X V I I I . század a protestáns egyházakat a lehető legziláltabb 
állapotban találta. Gyülekezeteik száma nagyon leapadt, l e lk i 
pásztoraik megfogytak, pátrónusaik kidőltek. Az egyházra az utolsó 
betűig ráillett a megvert pásztor és elszéledt nyáj szép bibl ia i 
hasonlata. A rettentő nyomás alatt s az óriási veszteségek követ
keztében nagyot hanyatlott az egyháziasság; az erkölcsök elfajultak 
s az egyházi szolgák, akiknek a nemesebb és tisztább életre nevelés 
le t t volna hivatásuk, sok helyen szintén züllésnek indultak. Csak 
Erdély vo l t kivétel a hozzá tartozó részekkel együtt, ahol a rende
zett viszonyok meggátolták az intézmények és a közszellem sülye-
dését; meg egy-két nagyobb királyi város, amelynek evangélikus 
gyülekezete némi kiváltságot élvezett és szakadatlan ellenőrzés 
alat t állt. 

A gyülekezetek számát I I I . Károly uralkodása kezdetén kellő 
számú megbízható adat hiányában nem állapíthatjuk meg. Külön
ben, amint a megelőző fejezetben kimuta t tuk , a fogyás állandó vol t 
Mária Terézia uralmának utolsó tizedóig. Csak abban vol t külömb-
sóg, hogy egy-egy vakbuzgó földesúr s eretnekirtásban kedvét lelő 
püspök munkájának nyomát a szám rohamos csökkenése mutatja, 
de az eklézsiáknak rendes időben is évről-évre kellett fogyniok. 
A z egykori török hódoltság területén alakult új gyülekezetek nem 
pótolhatták a felföldi és dunántúli veszteségeket. Egyrészt, mert 
sorsuk a telepítéssel járó bajok mia t t sokáig, bizonytalan vol t , más
részt, mert megalakulásuk után sem csatlakoztak nyomban az anya
ország protestáns egyházainak szervezeteihez. A temesközi gyüle
kezeteknek egészen kivételes állásuk v o l t ; magát a Temesközt is 
egész külön pol i t ikai , közigazgatási területnek tekintették s csak 
Mária Terézia kapcsolta újra az anyaország testéhez. A X V I I — X V I I I . 
századbeli nagy pusztulásról némi képet ad a következő pár adat. 
A dunántúli kerületnek a Balaton és Duna közé eső részén (tehát 
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a Balaton—Duna—Drávaköz kivételével) 1600 körül 300 virágzó 
evangélikus gyülekezet volt , még 1661-ben is Musay szerint 220, 
1750-ben Somogygyal, Tolnával, Baranyával együtt csak 60; kilenc 
esperesség helyett három s több gyülekezetnek csak tanítója volt , 
papja nem. 1 M i v e l az evangélikus gyülekezetek inkább a vesze
delem torkában voltak, az üldözők az ő soraikban nagyobb rendet 
vágtak, m i n t az alföldi református vidéken, ahol az igazi sanyar
gatás csak I I I . Károly korával kezdődött. 

Általában az egész X V I I I . századról elmondhatjuk, hogy a 
papok száma a gyülekezetek számán állandóan alul marad. A Sze-
lepcsényi-féle idézés ós birói gyilkolás hozzávetőleges számítás 
szerint legalább 500-zal apasztotta pár év alatt a protestáns l e l k i 
tanítók seregét. A Bársony—Kollonics korszaka sem röppent el 
fölöttük nyomtalanul. Ekkora veszteséget egy országos egyház nyu
godt, békés fejlődés idején sem pótolhat könnyű szerrel; évtizedek 
szükségesek rá. Még több akadályba ütközik s úgyszólván rá sem gon
dolhat, ha erejét, lelkesedését, elszántságát kizárólag a még birtokában 
lévő őrhelyek védelme emészti föl. Ver t seregnek elég gond a vissza
vonulás biztosítása, sokszor halottjait is kénytelen átengedni a 
győztes ellenségnek. A z t az inkább társadalmi és gazdasági szem
pontot sem szabad mellőznünk, hogy a protestáns papi és tanítói 
hivatal vonzó ereje nagyon megcsappant. Az állások az üldözések 
következtében s még inkább azért, hogy egy földesúri szeszély, 
múló haragvillanás elég vol t egy-egy eklézsia tönkretótelóre, fölöt
tébb bizonytalanokká váltak, állandó kenyeret nem adtak. A n n y i 
keserűség, megalázás, nyomor, néha testi bántalom járt ezzel a 
pályával, hogy a családos emberek, akik gyermekeik jövőjére 
gondoltak, méltán elriadtak tőle. Ámbár ekkor is szép számmal 
voltak azok a nem béres, hanem pásztor jellemű szolgák, akik a 
belső hivatásérzet parancsának engedve álltak az egyház szolgála
tába s a megpróbáltatásoktól nemcsak nem féltek, sőt inkább férfi
hoz s a Krisztus vitézéhez illően a legveszedelmesebb őrállóhelyeket 
keresték. Anyag i tekintetben nem álltak a prédikátorok éppen 
rosszul. A nép nem hagyta éhezni papját s úgyszólva mindenéből 
kedveskedett neki első zsengéjével. Nagyobb s főképp gazdag alföldi 
gyülekezetekben pedig igazi úri élete vol t . Hódmezővásárhely egyik 
papjának, Szőnyi Benjáminnak papi javadalma 1771-ben a követ
kező vo l t a palástdíjakon kívül: 100 rhónes forint, 160 véka búza, 
160 véka árpa, 2 sertés, 2 mázsa kősó, 16 itce vaj, 14 itce méz, 
250 font hús, 50 font faggyú, 11 gömölye sajt, 6 öl fa, 12 kocsi 

1 Payr S. Fábri 10. lap. Hrabovszky kéziratgyüjteménye után. 



széna, 15 akó bor, az uraságtól 2 telek tanyaföld használata. E két 
telekhez tartozó legelőilleték fejében a pusztai közlegelőn tar thatot t 
25 hízott ökröt, 50 tenyész-szarvasmarhát, 15 móneses lovat, 150 
j u h o t ; a nyomáson 6 jármos ökröt, 4 fejős tehenet, 3 szekeres lovat 
ós 30 sertést.1 Ennél valamivel jobb vol t a debreceni prédikátorok 
javadalma, bár nem sokkal, mert Debrecen több papot h ivo t t magá
nak Vásárhelyről, de némi javítás fejében, néha anélkül is, örö-
mestebb maradtak régi helyükön. Jobb református állomások vol tak 
még a körösi, kecskeméti, miskolci parochiák, Mezőtúr, Szatmár, 
Halas s általában az alföldi egyházak. A j ) O z s o n y i német papok 
'200 forint fizetést húztak a stólán és lakáson kivül, a magyar pap 
150-et; akinek lakás nem ju to t t , annak külön 40 for int járt 
házbér fejében.2 A legösztövérebbek közül való a nőtincsi elpusz
t u l t eklézsia vokátora.3 A prédikátornak 1712-ben járt pénzbeli 
20 forint, szembeli 10 k i la , őszi vetés 4 kila, tavaszi vetés 3 ki la , 
kendervetós fél k i l a ; fa elégséges; 3 szekér szénatermő rét; vete-
ménykert elégséges. A felső petényi filiából pénzbeli 5 forint, 
buza 5 kila, őszi vetés 2 k i la . A kún-taplócai evangélikus pap meg
hívó levele a gömöri állapotokat tünteti f e l : 30 forint készpénz, 
a hámorbul 3 mázsa vaj vagy váltsága; 30 szapu buza, 30 szapu 
zab, az ortványföldekből dézma; 12 szekérre való széna ós sarjú, a 
rét megmunkálásával, a szántóföldek három nyomásban, a felső 
nyomásban (Csetnek-felé) 9 szapura való, Rozslonya felől való 
nyomásban 7 szapura, Paskaháza felől való nyomásban 6 sza
pura való; a földek munkája a cséplésen kívül; kenderföld és 
káposztáskert; esztendőnként négy offertorium; minden gazdá
tól egy tyúk; stólák; özvegyektől három sing vászon ; tűzifa 
mennyi kívántatik.4 Hódmezővásárhelyen minden jobb módú hivő 
megemlékezett végrendeletében papjáról s hagyott neki 1—2 darab 
lábas jószágot.5 A népszerű pap általában akkor is tudot t a nyugal
mas parochián szerezni. Több prédikátorról olvassuk, hogy földet, 
házat vagy szőlőt vett egy-két esztendő alatt. A rádi prédikátornak 
Radon földjei vannak, Kosdon szőleje, amellett földesurának hitelez, 
kölcsön ad zsindelyre vagy ünnepségeken költségekre.6 A kányái pródi-

1 Szereraley S. i . m. 119. 1. a városi jegyzökönyvek s a gr. Károlyi-féle 
úrbéri összeirás alapján. 

2 Markusovszky, Pozsonyi lyceum tört. 344. 1. 
3 Földváry L . i . m. I . 220—221. 1. 
* Reif Pál közleménye a zay-ugróci levéltárból. Magyar Prot. Egybáz-

tört. Adattár. 1903. I IB . 1. 
8 Szeremley S. i . m. 10. 1. 
c Földváry i . m. I . k. 314.1. 



kátor panaszkodik, hogy sok, számtalan természeti csapás mellett, a m i 
két eklézsiájában érte, utolsó költözésekor 25 formális aranypénze 
eltűnt; arra sem számíthat, hogy az eloszlott eklézsiák, Lápafó' és Kánya, 
a nekik kölcsönzött 40 forintját és formális aranyait valaha vissza
fizessék.1 Tóth-Sipkovits János, ak i a pápai gyülekezet pusztulásakor 
maga is tetemes kárt szenvedett, téthi papságában oly szerencsével 
sáfárkodott, hogy halálakor 50 forintot hagyott a dunántúli kerü
letnek s amellett családját szintén tisztes módban hagyta hátra. 
Fábri Gergely is megelégedéssel írja a számadókönyvbe, hogy 
superintendensi beiktatása gyülekezetének egy fillérjébe sem került, 
mert az ebéd, fa, edény, egyéb költség sajátjából te l t k i . 2 Igaz,, 
hogy a papság nyomorúságos életére sem ke l l sokáig keresgélni 
jellemző példák után. A vajtai elpusztult reformárus gyülekezet 
l e lk i tanítója oly nyomorba ju to t t , hogy végső szorultságában elzá
logosította a kelyhet az Úr asztaláról. Paptársai törvényszók elé 
idézték, de oly megindítóan rajzolta előttök szenvedéseit, éhezését, 
ruhátalanságát, téli didergéseit, hogy megesett rajta a szivök s 
mivel a vizsgálat folyamán kiderült, hogy a kehely árán pajű kön
töst készíttetett magának, birái egyértelműleg fölmentették s maguk 
közt hirtelenében összegyűjtötték a kehely váltságát.3 Szintén nagyon 
jellemző a ker ta i paplakás leírása. A kis község, amely hét f a lu t 
táplált az evangéliommal, a Somlyó vidékén fekszik, termékeny 
gazdag földön, ahol a szegénység mia t t nem igen lehetett ok & 
panaszra. Fábri, a Vadosfáról elűzött szuperintendens Kertán talpfa, 
fundamentumon, karó- s vesszó'fonású, agyagsárral tapasztott, szalmával 
fedett sövónyfalú házba költözött. A z építés megkésett, beköszön
töttek a decemberi hideg napok és sározó segítség nem igen akadt. 
Hogy fedél nélkül ne maradjanak, saját lovain, szekerén hordatja 
össze nagy vesződséggel az épületanyagot s i lyen munkához nem 
szokott, megviselt feleségével és leányaival együtt maga sározta 
lakása sövény falát. Akármelyik jobbágy viskó különb ház lehetett,, 
mint a nagy pap fedeles hajléka.4 

Az igazi terhes napok azonban akkor következtek az Ú r 
szolgáira, a mikor elöregedtek s erejök fogytán kegyelemkenyérre-
szorultak. A k i fiatalabb éveiben szerezni nem tudott, arra élte alkonya-
tán, vagy elhaltával özvegyére, árváira ínséges idők vártak. A szé
lesebb látásúak már gondoltak valami segélypénztár megteremtésére,, 

1 Földváry i . m. I I . k . 33—34. 1. 
8 Payr Sándor : Fábri Gergely 37. 1. 
3 Földváry László id . m. I I . k. 14. 1. 
* Payr S. Fábri 90—91. 1. 



de a sokáig bénult közszellem nehezen buzdult föl közhasznú alko
tásokra. Sok esetben könyöradományra, koldusbotra ju to t t , ak i 
ifjúsága idejét az oltár mellett töltötte.1 Egy-egy gyülekezet, min t 
Vadosfa Fábri korában, gondot visel a kidőlt lelkipásztor család
járól, lakást ad s némi évi segélyt j u t t a t az özvegynek, iskoláztatja 
kereső nélkül maradt fiát. A pozsonyi egyház Bél Mátyásnak 500 
forint nyugdíjat adott, de már Vásárhely, ahol a pap könnyen 
gyűjthetett vagyont, Szőnyit nyugalomba vonulása idején csak 50 
rhénes for in t ta l és 200 kéve fűtő náddal segélyezte.2 Ez azonban 
kivételes eset. Az általános szabály az elhagyatottság, gondviselet-
lenség ós nyomor. 

A protestáns pap a hivatásának megfelelő tekintélyt, függet
lenséget csak a városi gyülekezetekben vagy articularis helyen 
élvezte. Ez sem volt éppen eszményi állapot, mert p. o. Nemeskór 
papját, Bozzay Györgyöt, ak i maga is nemes származású volt , elül
dözték a gyülekezet urai , bár semmi vétket nem tudtak rábizo
nyítani azon az egyen kívül, hogy személyét kicsinylettók két 
püspök-előde, Perlaky József ós Balogh Ádám után.3 A prédikátorok 
színe-java városba vagy articularis gyülekezetbe kívánkozott egy
házi szolgának; az i lyen szerencsét úgy tekintették, min t a kép
zettség ós hűséges lelkipásztori munka legmagasabb földi jutalmát. 
Jobbágy községben a pap egyiránt függött híveitől ós földesurától. 
Ezt a függést a református prédikátorok keservesebben érezték, 
min t evangélikus testvéreik. A kálvinista egyházakban széltire 
uralkodik még a papmarasztás szokása, amelynek ridegségét a senior 
és püspök tekintélye már annálfogva sem enyhítheti, mert ők is 
változás alá vetett emberek. A gyülekezet csak egy esztendőre hivta 
papját; ha prédikálásával, szolgálatával megelégedett, mindig meg
marasztotta egy-egy esztendőre, néha minden feltétel nélkül, néha 
feltételeket szabott eléje. Ha újesztendőkor vagy más megállapított 
határidőig a marasztaló felszólítás meg nem történt, a prédikátornak új 
kenyér után kellett néznie. Gyönge mellű, haragtartó, kocsmás papok 
paróchiáról parochiára vándoroltak ós sehol sem vol t sokáig maradásuk. 
Némelykor annyira felingerlődött gyülekezetök, hogy a szenioratus 
vagy superintendens kértére sem csillapodott le; negyed- vagy fólévnyi 
haladékba is nagy nehezen egyeztek bele s a prédikátor kazlait 
felgyújtotta egyik-másik haragos híve. Akárhányszor megesett, hogy 
a legérdemesebb papok szenvedtek legtöbbet; azok, ak ik hivatásukat 

1 Balogh Ádám várpalotai lelkész levele. Ev. Egyház és Iskola 1893. 67.1. 
3 Haan Lajos, Bél Mátyás, Budapest 1879. 73.1. — Szeremley i . m. 176.1. 
3 Payr Sándor közleménye. Evang. Egyház és Iskola. 1903.195. és 207.1. 



nem pusztán kenyérnek nézték, hanem teljes erejökbó'l, a szeretet 
s a fenyíték eszközeivel is munkálkodtak a nép erkölcsének javításán. 
Hódmező-Vásárhelyen időnkint valóságos népszavazást tar tot tak, 
hogy maraszszák-e papjaikat. Az egyikre panaszkodtak, hogy gyenge 
a hangja s prédikációját csak a szószók körül ülő tanácsbeliek értik 
meg, a másikon más hibát vettek észre. Egész szabadon, a leg
csekélyebb tartózkodás nélkül bírálták papjaikat, tehetségüket, 
munkájukat, magánóletöket. Ahol a községnek jegyzője vol t , rend
szerint az ő házában ütötte föl fészkét az elégedetlenség. Termé
szetes, hatalmi féltékenység izgatta a prédikátorok ellen. Vásárhelyen 
annyira elragadta a híveket a harag és a folyton szított gyűlölet, 
h°gy e g y i k kitűnő papjuknak, Szőnyinek a hála és nemes fölhevülóá 
egy pillanatában adott örökös papul hívó kötelezvónyöket vissza
vonták. Ebben akkor a közvélemény nem látott semmi jogtalan
ságot. A békési esperesség Szőnyi pártjára állt, a vásárhelyieket 
megrótta és új prédikátor hívását el t i l tot ta ugyan (a naplóíró 
Keresztesi József visszautasította a választást), de a végső fórumon, 
a szupehntendenczián a vásárhelyieknek adtak igazat. Pedig a 
tiszántiíli kerületben a papság uralkodott s a világi elem éppen akkor 
próbálta először a térfoglalást. A nagy harc hevében a felzúdult 
vásárhelyiek a legnagyobb tiszteletlenséggel beszéltek papjaikról; 
»ha megunom hivatalomat, magam is pappá leszek, mert annál 
korhelyebb hivatal nincsen«, beszélgette széltire a papüldöző jegyző. 
Nagy igazság re j l ik a vásárhelyi papok panaszában, hogy »ha a 
külső elöljárók így bánhatnak velünk, a m i hivatalviselésünk sem
m i t sem ér; jobb nekünk mindnyájunknak lemondani, min t haszon 
nélkül gyalázkodni«t.1 »Olyan vagyok, min t az ölyv körmei közül 
egy ízben kimenekedett galamb« — írta SzŐnyi élte vége felé sok 
küzdelmére és a hódmezővásárhelyiek hálátlan viselkedésére célozva. 
Ha i lyen előkelő egyház sem tudott l e l k i tanítóival szebben bánni, 
elgondolhatjuk, m i t kellet t eltűrniök szegényebb falusi egyházak
ban. A z elöljárók a nekik nem tetsző prédikátornak, kivált ha a 
felsőbb hatóság még egy ideig nem engedte a változtatást, minden 
különös ok nélkül, önhatalmúlag megtagadták a köteles járandóság 
kiszolgáltatását.2 Ez a függés teljesen értéktelenné tette a lelkipásztor 
fegyelmező jogát; dorgálása a legtöbb esetben veszedelemmel járt 
s lelkiismeretességéért esetleg anyagi kárral vagy elmozdítással lakolt. 

A másik örvény, mely a prédikátor függetlenségét fenyegette, 
a földesúr önkénye vol t . A földesúr a papnak első sorban nem 

1 Szőnyi pőrét részletesen tárgyalja Szeremley id . m. 135—200. 1. 
2 Számos példát találni Földváry L . i . művében. 



képzettségét, arravalóságát nézte, kanem azt, tudja-e hasznát venni. 
Nem éppen gazdasági értékesítésére gondolt, bár i t t -o t t i lyen munka 
is j u t o t t neki osztályrészül, hanem olyan embert keresett benne, 
ak i a földesúri akaratot szépszerével elfogadtassa a jobbágyokkal. 
Nem a lelkipásztori munka vol t szemökben a fontos dolog, hanem 
inkább a szociológiai tevékenység, a fegyelmező erő s a felsőbb 

AZ IGLÓI LUTHERÁNUS TEMPLOM. 

akarathoz szó nélkül alkalmazkodni tudás. Innen magyarázhatni 
azt, hogy változás esetén a földesúr nem érte be a superintendens 
vagy senior bizonyítványával, hanem az előbbi földesúr tanúság-
tételét is kérte. Izgága természetű, tudóskodó papot nem fogadott 
szívesen; többet adott a gyakorlat i érzékre. A földesúri j og ilyen 
fajta érvényesülése nemcsak a papi függetlenségen ütött rést, hanem 
az egész egyházi alkotmány érvényét is merőben esetlegessé tette. 
A pap pedig ahelyett, hogy, amint tisztéhez i l le t t , igazságos ós 



bölcs kiegyenlítőjévé vált volna a földesúr és jobbágy gyakran 
ellentétes érdekének, vagy ura akaratának szolgai eszközévé afja-
sodott le, vagy mind a két fél elidegenedett tőle pártatlansága s-
elfogulatlan igazságérzete miatt. 

A protestáns papok munkájának, társadalmi állásának meg
becsülésére felettébb jellemző s biztos fokmérő az, mi lyen körből 
házasodnak. A papné származása, műveltsége, esetleg vagyona 
mutatja azt, mennyire tudta a l e lk i pásztori je l lem és munka a köz
véleményt meghódítani, tiszteletre kényszeríteni. E tekintetben a 
városi pap van a legszerencsésebb helyzetben. Nemcsak azért, mer t 
állása aránylag biztos, hanem azért is, mert jobbára polgári család 
sarja, származásánál fogva mintegy alkotó sejtként bele tar tozik a 
polgárság közösségébe s továbbá azért, mert a műveltebb városi 
gyülekezetek jobban megbecsülik a prédikátor szellemi s erkölcs
nevelő hivatását. A városi pap a legelőkelőbb patrícius családból is 
kap leányt; Bahi l , eperjesi pap, egy besztercebányai tanácsos család
jából házasodik; Bél Mátyás felesége a besztercebányai gyógysze
rész leánya. Hasonló jelenségeket tapasztalunk az alföldi és erdélyi 
városokban, főképp a szászoknál. A falusi prédikátorok feleségei 
közt i t t -o t t akadni nemes leányra, azonban már akkor is mintegy 
általánosan elfogadott törvény, hogy papi családban terem a legjobb 
papné. Egyes vidékeken elvétve paraszt származású s jómódú iparos 
leányok is akadnak köztök, kivált a nagy protestáns központoktól, 
iskoláktól távol, ahol a papság könnyebben elparlagiasodott. 1738-ban 
a vezsenyi református papot a solti szuperintendensi szesszió hivata l 
vesztésre ítélte, mert parasztlányt ve t t feleségül; a földesúr is meg
vonta tőle javadalmát.1 E g y más határozat a papnék ruházkodását 
szabályozza. Noha al ig van kenyerök, ruhára szórják a pénzt s 
divatban az előkelő hölgyeket utánozzák. E l t i l t j a a cifra, úgyneve
zett gerezdes főkötő, drága ékszerek viselését, — különben letépik 
róluk, eladják s árát valamely szent célra fordítják; a férj pedig 
állását kockáztatja, ha megengedi. 2 Ez a szigorú t i lalom a fényűzés 
elterjedését s a papi családok elvilágiasodását mutatja. Ennek pedig 
más oka nem lehet, m in t hogy sem a pap maga, sem pedig a papné, 
a tűzhely hivatot t őre, nem tudta megérteni, milyen életet kivan 
az Ige szolgálata. A pietizmus hullámverése nyomán támadt szigo
rúbb erkölcsi s egyházi felfogás méltán megbotránkozott egyik
másik papné kikapós hírén, kocsmai mulatozásain és táncán. H a 
i lyen példák ritkán fordultak is elő, mégis a prédikátori tiszta élet 

1 Földváry L . i . m. I I . k. 84. 1. 
2 Földváry L . i . m. I I . k. 167. 1. 



fol t jai t látták • bennök. Erezték, hogy a néhány esetnek erkölcsi 
jelentősége éppen a lelkipásztorság feddhetetlensége szempontjából 
jóval nagyobb, m i n t büntethetősége. Ez magyarázza az ítéletek 
szigorúságát. Amennyire átka vo l t a papi munkának egy-egy elté
velyedett papné, annyira, vagy talán még nagyobb mértékben áldása, 
kiegészítője is tudot t lenni. Fáradhatatlan, lángbuzgalmú diakonissa 
vo l t apostolkodó férje mellett, betegeket látogatott, szomorkodókat 
vigasztalt. Házát igazi keresztyén házzá tette, az istenfélelem és 
kegyesség hajlékává, amit példa gyanánt emlegettek; a gyermek
nevelésben, gazclasszonykodásban, s ha rákerült a sor, a kereszt-

A KÉSMÁRKI FATEMPLOM BELSEJE. 

hordozásban is tükörül szolgált faluja asszonyainak. Népszerűség-ok 
emlékét híven őrzik az anyakönyvek; a szeretett papné vol t majd 
minden újszülött keresztanyja. 

A X Y H I . század prédikátorainak színvonala tudás és erkölcs 
dolgában, kivált az első évtizedek alatt sülyedést mutat. Ez a j e l 
lemzés azonban csak az átlagra i l l i k , mert a lelkipásztori hivatás 
óriásai nem haltak k i az enyészni tért X V I I . századdal. A prédi
kátorok nagy része az üldözések idején hozzászokott a felügyelet 
és ellenőrzés nélkül való önállósághoz; semmi fegyelmező, korlátozó 
erőt nem éreztek maguk felett sem kormányzati, sem erkölcsi tekin
tetben. Minden csepp gyülekezet önálló v o l t ; a szeniorság pusztán 
cím, mert végrehajtó hatalma minduntalan megakadt részint a 
földesúri hatalom, részint a papi ellenszegülés zátonyán. A nagy s 



állandó paphiány mia t t az üresen maradt paróchiákat ellepték az 
iskolákból kiszorult pályavégzetlen s erkölcsileg sem kifogástalan 
elemek. Egyelőre ideiglenesen, hézagpótló gyanánt, később, ha a 
népnek kedvében jártak, állandóan. A század közepe felé, amidőn 
a kerületek szervezésére és a megrongált egyház újjáépítésére került 
a sor, a püspöknek s a vele tartó rendszerető pártnak erős harcot 
kellet t vívnia a régi fegyelmetlenségért élő-haló nagy táborral, mely 
a tunyaság és jellemtelenség ostorozását a püspöki hatalommal való 
visszaélés s az önálló prédikátorok üldözéseképpen fogta fel. Még 
Mária Terézia alatt is akkora vol t a pap szűke, hogy az iskola
mestereket is felavatták, ha a jelölti vizsgát letették. ( I lyen iskola
mesterből vált pap vol t Beliczay Jónás is, a dunántúli evangélikus 
kerület egyik büszkesége a X I X . században.) Ez a különféle ele
mekből összeverődött papság nem igen birta a hatalmas ellenfél 
ostromát. I . Patai B. János dunamelléki református püspök egy 
pásztorlevelóben keserű hangon jel lemzi korának egyházi életét. » A z 
Úrnak boszuló keze folyvást kinyújtva van fejünk fölött, mivelhogy 
az emberek csak magukat szeretik, fösvények, fennhéjázok, kevélyek, 
istenkáromlók, szülőik iránt engedetlenek, hálátlan gazok, szeretet-
nélküliek, kérlelhetetlen haragúak, rágalmazók, szívtelenek, a testi 
gyönyörűséget inkább szeretők, min t az Istent. E bűnöktől az Úrnak 
szolgái sem mentek, minélfogva sok botránkozások és rendetlensé
gek történnek az eklezsiaban.«1 A superintendencia jegyzőkönyvei 
nem hazudtolják meg az agg püspök prófétai haragját. A prédiká
torok közt akad fajtalan életű, káromkodó, verekedő, kocsmákat 
bújó, lakodalmakon, szüreteken otthonos, részeges ember; akad uzso
rás, akad, ak i hamis esküt tesz, hogy egy idegen borjut magának 
eltulajdonítson; egy másik cigánynak öltözik, cigányosan énekel és 
mula t ; panasz van i l le t len ruházatukra, szemérmetlen beszédükre. 
Van, ak i belenyúl az eklézsia ládájába, hogy jogos követelését kielé
gítse. Némelyik hétszámra odabarangol az országban és gyülekezetét 
árván hagyja. 2 I I . Patai János nyolc éves püspöki kormányzata alatt 
15 prédikátort fosztottak meg hivatalától, egyet a kerület kebeléből 
kizártak, kettőt pellengérre, egyet vesszőzésre Ítéltek s egy eklózsiát 
exkommunikáltak (1731—1739).3 Ez a statisztika azonban nemcsak 
a romlás nagyságát bizonyítja, hanem a tisztító munka következetes, 
határozott voltát is. A z elnyomás alatt a legocsmányabb bűnök 
megteremtek. Napirenden van az árulkodás és besúgás. A siklósi 

1 Földváry L . i . m. I . kötet. 279. 1. 
2 Földváry L . i . m. I I . k. 16., 47., 48., 53., 61—63., 67., 76., 120., 124. 

lap. — Payr, Fábri 40. 1. — Szeremley id . m. 137. 1. 
3 Földváry L . i . m. I I . k. 40. 1. 



református papot, amint a superintendenciához intézett panasz
levelében irja, azért fogták el s tartották a pécsi börtönben, mert 
két paptársa feladta, kogy szidta, gyalázta a római pápát és a csá
szárt.1 Kermant , a pozsonyi tömlöcben martirkodó papot szintén két 
prédikátor hamis tanúbizonyságára Ítélték el, akik az erős kezű és 
szigorú superintendensen így akartak boszút állni.2 Az árulkodás, 
min t valami métely, az egész egyházat ellepte, világiakat, egy
háziakat egyiránt. Ez bizonyult a boszúállás legbiztosabb, egyúttal 
veszélytelen eszközének. A feladástól és kémektől való félelem 
annyira erőt vet t a lelkeken, hogy néhol a kurátorok esküjébe bele
vették azt a mondatot is, hogy »az eklézsia prédikátorának hírüket, 
nevüket, becsületüket mindenütt oltalmazom, a parokhiális házból 
semmi látott-hallott dolgot és szót k i nem viszek, amiből gonosz 
következhetnék « . 3 

A fegyelmetlenség legrombolóbb hatású azokon a vidékeken 
volt , ahol gyülekezetek hosszú időn át nem választhattak püspököt 
s így egyáltalán nem akadt sem intézmény, sem egyéniség, aki a 
rend elvét képviselje. Baranyát, ahová a rendetlenkedő elemek, m i n t 
valami igéret földjére összesereglettek, a rendezettebb viszonyok 
közt élo alsó-dunamellékiek »asylum maleficorum«-nak (a rendetlen-
kedők eldorádójának) gúnyolták. A dunántúli evangélikus kerületnek 
Szenczi Fekete István árulása óta, tehát körülbelől 70 esztendőn 
által nem vo l t püspöke s a gyülekezeteket az esperesek igazgatták. 
A lelkészjelöltek vagy más kerületbe jártak felavatás végett, vagy 
még külföldön, Halléban, Wittenbergben történt fölszentelésök.4 

Midőn a király megengedte superintendens választását, a dunán
túliak mindenféle ürügy alatt húzták-halasztották, részint mert 
senkit sem tartot tak oly nagy tekintélynek, hogy megválasztásába 
mindnyájan belenyugodtak volna, tehát a személyes hiúság ós fél
tékenység is tényező vol t benne, részint, mert érezték, hogy a püspök
választással leáldozik az ellenőrizetlen aranyszabadság ideje. Előbb 
Serpilius Sámuel soproni lelkészt kérték fel, mint nem közülök valót? 

aki kiváltságos állásánál s nagy tudományánál fogva föléjök emel
kedett. Serpilius nem fogadta el s erre megint pár esztendei szünet 
következett. 1741-ben a kormány megintette a kerületet, hogy válasz-
szon superintendenst, különben idegen felügyelet alá helyezik. Így 
j u t o t t a püspökségbe Tóth-Sipkovits János, sok versenyző közül, de 

1 Csuthy i . m. 89—91. 1. 
2 Zsilinszky : Kerman Dániel 108. 1. 
3 Seress János diariuma. Idézi Csuthy Zs. 184. 1. 
4 Fölszentelés módját lásd Fábri Gergely naplójában. Ismerteti Payr S. 
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bár erős szervező talentum volt , általános tekintélyre nem tudot t 
szert tenni. Utóda, Perlaky József, egy sereg váddal próbálta meg
gátolni beiktatását ós kicsinylésből mindig »szegeny Tóth János « -
nak nevezte beszéd közben. Perlakynak meg egyik utóda, a hatal
mas egyéniségű Balogh Ádám, kereken megtagadta az engedelmes
séget s védekező levele, amelyet az idéző kerületi gyűléshez inté
zett, jobban bei l l ik vádiratnak.1 Idő tel t bele, míg a közrend szük
ségének érzete s a püspöki tekintély tisztelete a köztudatban s a 
papok lelkében gyökeret vert. Ugyancsak Balogh Ádám keményen 
elitóli a korabeli papok tudatlanságát; azért ír magyarul, mert a 
kerületi gyűlés jelentékeny része nem érti a la t in nyelvet. A v i z i 
táció jegyzőkönyvei szerint Veszprémben és Zalában nagyon sok a 
tudatlan prédikátor; elődjeiktől örökölt dirib-darab papirosokról 
prédikálnak, maguknak 18—20 évi gyakorlat után sincsen egyetlen 
egy megírt prédikációjok. A theológiai tudományból semmit sem 
tudnak, amit tanultak, elfelejtették.2 Ezen nincs m i t csodálkozni, ha 
elgondoljuk, a nagy papinségben hány képzetlen embert avattak 
akkor pappá. Még jóval később, 1796-ban is, amikor K i s János a 
nagybaráthi paróchiát elfoglalta, elég alacsony a színvonal. » A pro
testáns prédikátorok között — írja Emlékezéseiben3 — ismertem 
olyanokat, k i k társaságukat velem nem kívántathatták. Ha az i lye
nek tanításait s imádkozásait hallottam, azon kívül, hogy munkáik
ka l s előadásukkal ritkán elégedtem meg, elijedtem mesterkélt, 
kényszerített, természet elleni s következésképp előttem nagyon 
csúfosnak látszó hangúktól. Ha magok viselését s alkalmazását vizs
gáltam, abban a szent hivatalhoz illő erkölcsi móltóság s lealacso-
nyulást és felfuvalkodást egyiránt kerülő nemes egyszerűség helyett 
alacsony gondolkozást, képmutatást, színlett áhitatosságot, l e l k i 
kevélységgel vegyes mászkáló alázatosságot s körükben valamivel 
alább rendelt tiszttársaik s oskolatanítóik iránt zsarnokoskodást vél
tem észrevenni. Habár több helyeken ezen tekintetben láttam is 

1 Evang. Egyház és Iskola 1893. 67. 1. — Payr, Fábri Gergely, 29. s 
»öv . 1. 

3 Payr S: Fábri 43. 1. — Ez adatoknak, legalább Zalára nézve, némileg 
ellentmond az, hogy ott az esperesség nagyon szép könyvtárt szerzett össze, 
amelyben a protestáns theol. irodalomnak 1650 - 1780. minden számottevő ter
méke megvolt. E könyvtár a X I X . század végén a pozsonyi theol. akadémia 
birtokába került. 

Payr S. Fábri 14. 1. említi, hogy a száki pap manicheismussal vádolta 
híveit. Vallatás során kiderült, hogy a manicheismus abból áll, hogy nem 
fizetik rendesen illetményeit. 

8 K i s I . : Emlékezései. I I . kiadás. Budapest 1890. 



dicséretre méltó kivételeket, a benyomást, melyet amazok reám tettek, 
nem könnyen tudám belőlem kiirtani.« E kemény Ítélet egy köz
mondásos szerónységű s maga iránt is szigorú, igazságos ember 
ajkáról hangzik, akit utóbb, min t superintendenst, lágyszívűséggel 
s erélytelenséggel vádolt az ellenzéket alkotó fiatalabb nemzedék.1 

Fábri G-ergely, a X V I I I . század jeles püspöke, hogy kerülete pap
ja inak tudományos foglalkozást adjon, elhatározza, hogy a kiválób
bakkal egyesülve lefordítja az ó-szövetséget s áttanulmányozzák a 
pastoralis, morális, katechetika és polemika theológiát. Ha a vadosfai 
per e kitűnő püspököt a neki való munkatérről le nem szorítja, 
hihetőleg nagy eredmények 
hirdetnék munkálkodását.2 

Azonban ennek a kor
szaknak is megvoltak nagy 
papjai, akik tudásra, jellemre 
egyiránt kiváltak a sorból s 
dicsőséget szereztek egyházuk
nak. I lyen v o l t Gyöngyösi Pál, 
akinek pőrét fentebb ismer
tettük s ak i min t író s min t 
nyájának elszánt védője, mél
tán tar t számot az utókor 
tiszteletére. I l y e n Bél Mátyás, 
Bod Péter, akiknek rendkívüli 
i rodalmi érdemeiről más feje
zetben szólunk. I lyen vol t 
Kerman, a pozsonyi börtön 
vértanúja, a k i egyházának minden bajára talált orvosszert s 
min t igazi hős esett el a kötelesség mezején. Bibliaismerő tudós 
pap, aki a maga képére szerette volna formálni egész kerü
letét. Hatalmas körlevélben rendeli el a reformáció kétszáza-
dos fordulójának megünneplését s még az ünneptartás mód
ját is meghatározza, alapigóket ajánl papjainak a prédikációhoz.3 

Méltó társa tudományra, papi jellemre, fegyelemtartásra Fábri 
Gergely, dunántúli püspök, ak i tragikus életsor dolgában is hasonló 
Kermanhoz. Intézkedéseiből, fennmaradt írásaiból egy igazi nagy 

B É L M Á T Y Á S . 

1 Emlékezései függelékében foglalkozik az ellene emelt vádakkal. Emlé
kezéseit a negyvenes évek elején kezdte írni, amikor a bántó benyomások 
emléke enyésző félben volt s ifjúkora eseményeit az öregkorra jellemző szen-
vedélytelen, elfogulatlan tárgyszerűséggel nézte. 

2 Payr, Fábri 44. 1. 
3 Zsilinszky, Kerman Dániel élete. 



lélek szárnya suhogását érezzük. M i n t püspök erős és alázatos tudot t 
lenni egyszerre, min t rab pedig bátorságával, nyugodt lelkiisme
retével, emelkedett gondolkodásával s pásztori bölcseségével ragadta 
csodálatra bíráit. A törvényszék elé a Bibliával s imádságos köny
vével megy; a kérdezőknek az igével felel s mint vádlott bátran, 
prófétai felsőbbség érzetével igazságszeretetre, a kötelesség szent
ségére, komolyságára i n t i őket: »Jól meglássátok, amit cselekesztek, 
mert nem ember képében Ítéltek, hanem az Úrnak képében, k i az 
Ítéletben veletek leszen I « 1 A nagy megpróbáltatás előtt, hogy lelkét 
megerősítse, élt az Úr vacsorájával; hetenként kétszer böjtöt tartott , 
az írásból helyzetére illő példákat böngészett, az ünnepeket vallásos 
elmélkedésekkel szentelte meg, ételéből, italából szegényebb, elha-
gyottabb raboknak is ju t ta to t t . A betegeket vigasztalta, a gyerme
keket olvasásra s imádkozásra tanította, szóval a tömlöcben is 
bizonyságot tet t hite erejéről. Kiszabadulása után közpap sorban 
példát adott az engedelmességre társainak és soha egy hanggal 
nem panaszkodott, hogy a jóléttől, hatalomtól meg kellett válnia. 
Dunántúlnak lebilincselő nagy alakja Bárány György, a magyar 
Francke, a k i irónak, egyházszervezőnek, buzdító, építő vezér-
embernek egyiránt kiváló. Két nemzedéknek vol t ideálja s emlékét 
nagy papok hosszú sora sem bir ta elhomályosítani. A második 
Patai János kérlelhetetlen erkölcsi szigorúsággal tökéletes egy
házzá, igazi szentek gyülekezetévé akarta alakítani kerületét. E nagy 
eszmény diadaláért zsarnoka volt magának és papjainak is. A papi 
házon a legkisebb foltot sem tűrte meg s nemcsak a bünt i r tot ta 
kíméletlen kézzel, hanem gyakran a bűnös, botlott embernek sem 
tudott kegyelmezni. A kapolyi prédikátort, mert házasságtörő fele
ségét penitenciatartás után visszafogadta, elmozdította hivatalából, 
szintúgy azt a papot is, ak i feloldozta. 2 Koldus szegényen halt meg, 
kerülete temettette el s a kerület adott némi segélyt támasz nélkül 
maradt családjának is. 3 Szigorú, kérlelhetetlen lelke örökül szállt 
utódára, Helmeczi Istvánra, akinek szókét országos tisztelet övezte. 
Nemcsak egyházkerületét kormányozta nagy bölcsesóggel, hanem 
egyúttal reformátora is vol t a körösi iskolának s »Igazság paizsa« 
című munkája, amelyet álnév alatt adott k i , sok fejtörést okozott 
a katholikus theologusoknak. Ebbe a gárdába tartozik Balogh Ádám, 
erős papi jellem, hatalmas püspöki egyéniség, akinek széleskörű 
műveltségét barát és ellenség egyiránt elismerte. 

1 Jósafát király mondása I I . Krón. 19., 60. v. — Payr S.: Fábri 74. s 
köv. 1. 

* Földváry id . m. I I . k. 69. 1. 
3 U . o. I I . k. 43. 1. 



Utoljára hagytuk a kiváló aszketikus író, Szó'nyi Benjamin 
nevét, aki Hódmezővásárhelyen két emberöltőnek szolgált. Benne is 
lakozott a prófétai lélek, mely szembe száll a vihar haragjával s 
közeledtének hirére nem keres rejtett nyugodalmas fészket. Éppen 
akkor érkezett hozzá a debreceniek meghívó levele, amikor gyüle
kezetét a Törő-Pető-féle zendülés miat t halálos itólet fenyegette. 
Szőnyi megköszönte s helyben maradt, noha hívei sem javítást, sem 
véglegesítést nem ígértek neki. »Még akkor el nem vált e szegény 
népnek dolga, írja Szőnyi, ós legnagyobbak vol tak mindenek elmé
jében a kétséges kimenetelek felől való félelmek. Ahhoz képest nem 
v i t t rá a lélek, hogy i l y boldogtalan ügyében az eklézsiát elhagy
jam. Lemondtam azért a nagy szerencséről, hogy az i t t eshető sze
rencsétlenségekben ós szenvedésekben társ lehessek és hogy a ne 
mondassék: i l y boldogtalan sorsa mia t t hagyom el a nyájat.« 
Az iránta tanúsított hidegséget szeretettel, jósággal viszonozta. 
»Hála légyen Istennek, hogy hosszú betegségében hozzája e nem jó 
indulatért sok l e l k i jót fizethettem.« Károlyi Ferenc gróf, a földesúr, 
a két vásárhelyi papot e tartalmas szavakkal je l lemzi : Vagyon 
lelkipásztoruk és pedig oly jók, ak ik a lelköket is letennék érettek, 
nemhogy a jó tanácsokat kiméinek meg tolök.« 1 Nagy papi alak az 
unitáriusok püspöke, Szentábrahámi Mihály. Tudós theologus, hatal
mas egyházszervező, kitűnő tanár és Jánosi lelkű pap egyszemély-
ben. 2 Egyes i ra tai az unitárius h i t tartalmát oly tökéletesen foglal
ják össze, hogy szimbolikus tekintélyre emelkedtek s egyháza alkot
mányában a szabadság eszményének oly tisztelet-oltárt akart emelni, 
hogy superintendensi hivataláról espereseivel együtt évről-évre 
leköszönt, hogy a közakaratnak alkalmat adjon a folytonos meg
nyilatkozásra. 

A tűrni és küzdeni tudó lélek megvolt B a h i l Mátyás eperjesi 
prédikátorban is, akinek hontalanság j u t o t t pályabérül érdemeiért. 
Külön tisztelethely i l l e t i meg a Perlakyak ároni házát, mely két 
püspököt, több esperest s főjegyzőt adott a dunántúli evang. kerü
letnek. A legkiválóbb köztük Perlaky Gábor volt , akinek korával 
kezdődik a magyar evang. egyház új korszaka. Hatása több ember
nyomra szólt s még Ki s János idejében is emlegették Dömölkön. 
K i s János szerint »theologiai alapos tudománya mellett klasszikái 
tudóssággal is nem csekély mértékben bírt, elmésséggel bővelkedett, 
ékesszólásával társait felülhaladta«.3 Perlaky Dávid komáromi lelkész 

1 Szeremley: Szőnyi Benjamin 72., 73. és 82 1. 
2 Theol. Szaklap I I . évf 209. 1. Dr. Masznyik E. közleménye. 
8 K i s János Emlékezései I I . kiadás. Budapest, 1890. 242. 1. 



szintén érdemes tudós ember volt, akinek neveléstani munkája kora 
színvonalán állt s a magyar szakirodalomban jó sokáig versenytárs 
nélkül maradt. Egy másik Perlaky arról vol t híres, hogy pár esztendő
nél tovább nem bírta k i egy helyen; mihelyt gyülekezetének temp
lomot vagy parochiát, iskolát épített, tovább vándorolt, ahol szük
ség vol t az építő kézre. Utoljára annyira vi t te , hogy minden épít
kező egyház őt akarta papjának, mert puszta nevét is a siker 
zálogának tartották.1 Általában a X V I I I . század vege felé lassan 
átalakult a protestáns papság aszerint, amint a nyomás szelídült. 
I t t is igaznak bizonyult az, hogy szolgaidők szolgajellemeket nevel
nek s a gaz kor az erős lelket is megtántorítja. A haldokló század 
a hajnalodás je lei t mutatja; első fele csupa avar, amelyen csak 
i t t -o t t van gazdagabb tenyészet. Erdélyt és Debrecen vidékét kivéve, 
ahol az egyházi j o g folytonossága sohasem szakadt meg és fejlett 
egyházi élet volt , a protestantizmus országszerte érezte a szervezetlen
ség csapását. Az önvédelmet tulajdonképpen nem az egész egyház 
folytatta, hanem egyes kiváló lelkipásztorok ós világiak, akiket a 
bent lobogó tűz nem engedett nyugodni. A szervezetlenség állandó n y i l t 
seb vol t rajta, úgy hogy a folytonos vérvesztés végpusztulással fenye
gette. A Carolina Resolutio, bár sok ősi jogunkat elkobozta, sokat 
megcsonkított, soknak érvényesülése elé áttörhetetlen gátat emelt s 
e lv i tekintetben sérelmes volta kétségtelen, mégis megmentette a 
protestáns egyházakat az elsorvadástól. Az a kevés engedmény, hogy 
lehetővé tette az elnyomás dacára is az egyházi kötelékek meg
szilárdulását, áldás és vívmány vol t a teljes szervezetlenség évtizedei 
után. Azon a kis u j jnyomnyi téren, amit az önkormányzatnak meg
hagyott, tömörülni tudtak a rendszerető elemek s a protestáns egy
házat nemcsak belső betegségéből gyógyították k i , hanem kitartás
sal, bölcseséggel a teljes önkormányzatot is kivívták. 

A szatmári béke óta nem tartot tak a protestánsok Magyar
országon gyűléseket. A rózsahegyi zsinat vol t a szervezkedés utolsó 
kísérlete, határozatai azonban, noha igazán bölcs megfontolásból 
fakadtak s a kor szüksógórzetét kielégítették, nem váltak törvénnyé. 
Rákóczi zászlainak elhanyatlásával érvényök semmivé lett, maguk 
az elbátortalanodott evangélikusok is megtagadták, min t törvény
telen gyermeket. A katholikus többség a zsinat határozatait félre
magyarázva, elferdítve azzal vádolta az evangélikusokat, hogy hatá
rozataikkal a keresztet s magát Máriát is meggyalázták, a katho
likus vallást pedig megsértették. Az evangélikusok a vitában fénye-

1 Payr Sándornak sajtó alatt levő munkája: A Perlakyak négyszázados 
ároni háza. A szerző szívességéből kéziratban átolvashattuk. Azóta megjelent. 



sen visszaverték a támadást s kivált vezérök, Okolicsányi Pál, éles 
jogászi elméje, alapos theológiai tudása, szép szónoki tehetsége tün
döklött. Nem védték a rózsahegyi zsinatot, mely forradalmi kor
mány paizsa alatt tanácskozott; csupán azért a jogért küzdöttek, 
hogy királyi engedelemmel a jövőben összegyűlhessenek, egyházi 
életöket szabályozhassák s a hosszas harc közben kapott sebeiket 
behegesszék. A tusa nem csupán a gyűlésen folyt , hanem a király szine 
előtt i s ; feliratok, küldöttségek, tiltakozások, ellenmondások folya
modások sűrűn váltakoztak, de a vége az evangélikusok veresége lett. 
A z 1715. évi X X X I . törvénycikk mindenfajta gyűléstartást szigo
rúan e l t i l to t t . 1 Ez az intézkedés erős logikai rend szerint követke
zett abból az elvből, hogy a j)rotestánsok csak a maguk nevében s 
nem min t egy közösség képviselői kérhették egy-egy sérelmök 
orvoslását. A hatalom, mely az együttérzés megtörését tűzte k i 
kormányzati cél gyanánt, nem nézhette el a gyűlések tartását, 
amelyek az együvétartozás és közösség érzésének természetszerű 
iskolái. Nem engedhette, hogy a szellemi közösség, amely a távol 
eső vidékek, különböző hitvallások, rendi és osztályi ellentétek 
dacára megvolt s hatalmas erőkópen működött a protestánsokban, 
valamely látható szervezetben megtestesüljön. Ugyanezért kobozta 
el tőlük a X X X I . t.-c. az adókivetés jogát is, mert i lyen jognak 
meghagyásában közvetve benne re j l ik valamely szervezetnek, alkot
mánynak elismerése. A törvény még adományok gyűjtését és elfoga
dását is t i l to t t a . Összejöveteleket, tanácskozásokat azonban ez idő 
alatt is tartottak, de határozataiknak nem vol t kötelező ereje. 
A z országgyűlés alkalmával az evangélikus vallású követek rend
szerint i l y összejöveteleken beszélték meg felszólalásuk tartalmát^ 
eljárásuk módját, egész működésök tervét. Vezetőnek azt jelölték 
k i , ak i társadalmi állásánál, tehetségénél, szerzett érdemeinél fogva 
legtekintélyesebb vo l t közöttük s aki t katholikus részen is inkább 
kedveltek. Személyes vágyukat önként alárendelték a siker biztosí
tásának, í g y le t t az 1712—15-iki országgyűlésen a reformátusok 
képviselője a köztiszteletben álló Ráday Pál, az evangélikusoké 
Heilenbach báró, noha tehetségre Kenessey István, Okolicsányi Pál 
nem vol t kisebb náluk. Hasonlóképen össze-összejöttek, többnyire 
egy-egy hatalmasabb világi úr oltalmába fogózva a papok is, hogy 
az egyház ügy ét-baj át megbeszéljék. A dunamelléki református 
kerület évről-évre összegyűlt s a superintendens elnöklete alatt meg
vizsgálta a beérkezett panaszokat, Ítélkezett, helybenhagyta a papok 

1 Az egésznek történetét lásd Zsilinszky M . : Egy forradalmi zsinat 
c. kitűnő monográfiájában. Budapest, 1889. 



váltakozását, néha közbenjárt egy-egy eklézsia érdekében, a kandi
dátusokat fölavattatta s elhelyezte. I l y gyűléseken eleinte csak egy
két esperes jelent meg, 1731 után a generalis nótárius is, de e 
gyűlések törvényesen szervezett joghatóságok nem voltak. 1713-ban 

RÁDAY PÁL. 
(Mányoky Ádám eredetije után.) 

Nagy-KŐrösön, 1714-ben Dunavecsén, 1715-ben Dömsödön tar tot tak 
rendes kerületi gyűlést, de az utóbbinak végeztével a budai vár 
parancsnokának két embere jelent meg köztök s megkérdezték, 
kinek a hívására gyűlt egybe a synodus ós k i adott rá engedelmet. 
Az összegyűlt atyák az 1608. évi törvényekre hivatkoztak s vála-



szukát hiteles Írásban is kiadták. 1725-ben az öreg Patai János 
püspök Pest vármegyétől kért engedelmet, hogy a folyó ügyek 
elintézése végett Patajon gyűlést tarthasson. A vármegye ráállt, de 
ellenőrzésül egy szolgabírót s egy esküdtet küldött a gyűlésre s a 

R Á D A Y P Á L N É . 

(Mányoky Ádám eredetije után.) 

jegyzőkönyvet is bekivánta. A helytartótanács azonban helytelení
tette Pestmegye eljárását s Fehérmegye hatósága útján a gyűlésen 
megjelent fehérmegyei prédikátorokat s a pesti alispán útján magát 
•a superintendenst vallatták a gyűlés felől. Pataitól a gyülekezetek 
számát ós nevét is kérdezték, de óvatosságból csak a megyék nevé-



vei szolgált.1 A Károly-féle rendelet némi szabad mozgást engedett 
a protestánsoknak s ezzel új korszak n y i l t egyházi életünkben. 
Tartalma nem elégíthette k i az egyházakat, de elfogadták addig, 
míg többet k i nem vívhatnak. 1732-ben felszólították a protestán
sokat, hogy állapítsák meg, hány superintendenciát óhajtanak s a 
felosztás tervét terjesszék föl legfelsőbb jóváhagyás végett. Egy
úttal figyelmezteti a megyéket, hogy addig senkit el ne ismerjenek 
superintendens gyanánt, amíg a királyi engedélyt meg nem kap
ták.2 Eszerint az állam szemében még a Károly trónralépte előtti 
időtől fogva hivataloskodó superintendensek is jogtalan címbitorlók. 
A protestáns urak még egyszer megpróbálták a folyamodást ; a 
szuperintendensi hatáskör tüzetes megjelölésével rá akarták bírni a 
királyt, hogy a kath. püspököktől való függetlensógöket biztosítsa. 
A feliratot Ráday Pál fogalmazta, de az öreg nemest, ak i már 
ekkor sokat betegeskedett, s utolsó útjára készült,3 az élete munká
jának eredménytelenségén érzett keserűség s a jövendő mia t t támadt 
gond annyira elragadta, hogy merészhangú fölterjesztését az evan
gélikusok nem merték elfogadni. Ráday készséggel meghajolt s a 
küldöttség ólén (Rakovszky Elek, Máriássy László, Csúzy Pál) 
Radvánszky György egy szelídebb hangú feliratot adott át a király
nak 1733. február 22-ón. Három év múlva azonban, amidőn új 
sérelmek zaklatták őket, a sírban nyugvó Rádaynak késő elégtételül 
az eredeti szöveget terjesztették fel panasz gyanánt.4 A hely tartótanács 
majdnem két álló esztendeig várt az ügy elintézésével. Beleakadtak 
a superintendensek számába, mert az ágostai hitvallásuak ötöt kíván
tak, a reformátusok megelégedtek néggyel. •— Végre mindegyik 
egyháznak 4—3 superintendens választását engedte meg az 1734. évi 
október 20- ik i k i r . rendelet, azonban feltételül kötötte k i , hogy a 
népre e választásból semmi teher ne származzék.5 Nyilván azt akar
ták meggátolni, hogy a superintendensek nagyobb anyagi javadalom
ban ne részesüljenek s tisztük ne emelje k i őket a többi szegény 
prédikátor közül. A r r a is gondja volt a helytartótanácsnak, hogy a 
területi beosztás valamiképpen egybe ne essék a katholikus püspöki 
megyék határaival, mert ez vetélkedés, aemulatio volna. Vigyáztak 
továbbá, hogy a szervezkedést ne szentesítse királyi jóváhagyás, 
megerősítés, hanem a bizonytalan kir . engedélytől függjön. Szóval 
az állandóságnak még gondolatát is törülni akarták; az vol t a céljuk 

1 Földváry L . i . m. I . k. 279—285. 1. 
2 B ib in i , Memorabilia I I . 292—293. 1. 
3 1733 május 20-án meg is balt Pócelen. 
4 E ib in i , Memorabilia I I . k. 318 s köv. 1. 
5 R ib in i , Memorabilia I I . k. 311. s köv. 1. 



hogy az egész szervezkedés csak ideiglenes, muló életű legyen, 
melyet a királyi akarat ismét megszüntethet, ha jónak látja. 

A protestáns egyházkerületeknek az a beosztása, amelyet ekkor 
a k i r . kancellária és helytartótanács megengedett, másfél századnál 
tovább érvényben maradt. A reformátusok ma is ragaszkodnak ehhez 
a felosztáshoz, bár a tiszántúli kerület aránytalanul nagy a többiek
hez képest mind területre, mind lélekszámra nézve. A gyülekezetek 
számának leapadásából természetszerűen következett a kisebb super-
intendenciák egyesítése. í gy az alsó-clunamelléki vagy ráckevei 
superintendencia még jóval a Károly-féle rendelet előtt, 1715-ben, 
erőtlensége tudatában egyesült a baranyai superintendenciával, amely 
már pusztulóban volt . Igaz, hogy a két kerület egyházai és papsága 
közt a kötelék jó sokára szilárdult meg; a baranyaiak ritkán jártak 
el a kerületi sessiókra s gyakorta rászolgáltak a komoly intésre. 
A superintendenst célszerűségi okokból mindig a cluna-tiszaközi 
prédikátorok közül választották, bár elvileg a dunántúliak jogát is 
elismerték a püspöki székhez.1 Hasonlóképpen egyesült a mátyusföldi 
vagy felső-dunamellé k i (komáromi, csallóközi) superintendencia a 
dunántúlival, amely hajdanta a győri püspökség területén alakult. 
A dunáninneni megyékben, Pozsonyban, Nyitrában, Barsban ós 
Hontban a reformátusoknak csaknem összes egyházai elpusztultak s 
s az egykor hatalmas kerület a csallóközi és tatai seniorátusra 
olvadt le. »Összetört hajódarabjainkból egy egészet építettünk« — 
írja az egykorú Komáromi Pál esperes ós püspökjelölt.2 A régi 
baranyai superintendenciából a somogyi egyházak jórészét erősítésül 
a dunántúli kerülethez csatolták. A helytartótanács jobb szerette 
volna, ha a református egyházkerületek a pol i t ikai kerületek szerint 
a lakul tak volna meg, hogy ezzel is kitüntessék a régi jogállapot
nak megváltoztatását. A bécsi ágens, min t nagyon célszerű tervet, 
ajánlotta is, azonban a református közvélemény elszántan ragaszko
dot t az örökölt keretekhez s a hagyományos beosztáshoz. Erezték, 
hogy a régi kerületek, megyék megbolygatása nagyon gyengítené 
az egyház ellenálló erejét.3 Az evangélikusok is négy szuperinten-
denciát terveztek, azonban a hat szabad királyi város kedveért, mely 
a reformatiótól fogva mindig kiváltságokat élvezett, egy ötödiket 

] Földváry L . i . m. I I . k. 4. és 89. 1. 
s 1745 ápr. 12-én, midőn Helmeczyt püspökavatásra hívta Peremartonba. 

Csuthi 146—147. 1. — Földváry L . I I . k. 97 1. — Tóth Ferenc: Tiíladunai 
püspökök élete 172—174. 1. 

8 Ezt a tervet Szilágyi Sámuel ágens és Darvas Ferenc dolgozták k i . 
Az egész magán viseli az élettel és közszükséggel nem számoló térképi kikere-
kítés bélyegét. Földváry L . i . m. I I . k. 66—68. 1. 



is kértek. Ezt azonban a kormány törölte s így ez a superinten
dencia beleolvadt a tiszamellékibe.1 A z új beosztás gyökeresen külön
bözik a régitől s attól, amit a rózsahegyi zsinat elhatározott. Csupán 
a dunántúli szuperintendencia maradt meg régi határai közt; terü
lete annyiban változott, hogy hozzácsatolták a tolna-baranya-somogyi 
visszahódított végvidéket. Középpontja Sopron s a soproni iskola 
volt , gyülekezeteinek száma 44 (Sopronmegye 4, Vas 2, Zala 4, 
Somogy 3, Komárom 3, Győr 6, Fehér 2, Veszprém 8, Tolna 10 s 
2 szabad k i r . városi gyülekezet). Pozsony körül a dunáninneni 
megyékből alakult a dunáninneni kerület 20 egyházzal (Pozsony 5, 
N y i t r a 2, Trencsón 5, Turóc 2, Liptó 3, Árva 2 s Pozsony város). 
A bányavárosok mindig külön csoportot képeztek s nekik j u t o t t a 
természetes vezérszerep a honti, nógrádi, zólyomi s az alföldi gyüle
kezetekből alkotott szuperintendenciában (Kishont 10, Nagyhont 20, 
Nógrád 30, Zólyom 3, Bars 3, Pest 12, Békés 3, összesen 81 egy
ház). A negyedik kerület magva a szepesi és felsőmagyarországi 
szabad k i r . városok gyülekezeteiből állt, amelyekkel egyesítették a 
szomszéd megyéket; székhelye és iskolája Eperjes. (Abauj 3, 
Gömör 40, Borsod 2, Szatmár 3, Zemplén 1, Sáros 11, Szepes 4, 
összesen 64 egyház.) 2 Ez a beosztás annyiban módosult később, hogy 
a kishonti egyházmegyét a tiszai kerülethez csatolták, alkalmasint 
azután, hogy Kis-Hontnak önálló megyévé alakulását az állam 
jóváhagyta.3 A reformátusok egyházi beosztását a bodrogkeresztúri 
konvent (Jobbaházi Dőry Andrásnál, 1734. nov. 5.),4 äz evangéliku
sokét a Zay Imre elnöklete alatt Pesten 1735-ben tartot t értekezlet 
állapította meg. M i n d a két egyház vezóremberei megegyeztek 
abban, hogy a rendelet kiadása előtt választott superintendenseket 
meghagyják hivatalukban. A tiszáninneni református gyülekezetek 
ekkor választottak először a szatmárnémeti kánonok értelmében 
superintendenst (Szentgyörgyi Sámuel, rimaszombati lelkészt). 

A Károly-féle rendelet az egyház szervezését megengedte ugyan, 
de önállóságát semmivé tette azzal az intézkedésével, hogy a protes
táns prédikátorokat kivétel nélkül a katholikus püspök ellenőrzése, 
v is i ta tor i hatósága alá helyezte. A superintendenst természetesen-

1 1743-ban kötött dobsinai egyesség szerint a superintendenseket fel
váltva a városi német s a magyar-tót lelkészek közül választották. 

8 Haan L . A magyarországi ág. h i tv . evangélikusok egyetemes gyűlései 
és az egyetemes világi felügyelői hivatal. Budapest, 1882. 5. 1. 

8 A rózsahegyi zsinat ezen a területen két superintendenciát szer
vezett, 

4 A bodrogkeresztúri konvent jegyzőkönyve közölve van a Sárospataki 
Füzetek 1860. évi folyamában. 



ép úgy ellenőrizték, mint a többi prédikátorokat s ilyenformán 
rangra fölötte állt a püspök megbizásából vizitáló kanonok vagy 
plébános. A római katholikus püspök figyelme vizitációkor főkép a 
keresztség kiszolgáltatására s az anyakönyvek vezetésére terjedt k i . 
A helytartótanács 1743-ban (szeptember 15.) elrendelte, hogy a meg
született gyermeket, ha 
gyengesége mia t t a halál 
kora bekövetkezése való
színű, a bába keresztelje 
meg, hogy az örök kár
hozat martalékául ne 
essék. E rendelet nyo
mán a reformátusok közt 
nagy elégedetlenség tá
madt és prédikátoraik 
nagy hévvel védték állás
pontjukat, hogy a kereszt-
ségnek nem hiánya, ha
nem megvetése ju t t a t 
kárhozatra ós ha a ke
resztelés szándéka n y i l 
vánvaló, a korai halál 
nem zárja k i a gyerme
ket Isten kegyelméből. 
A bábakeresztelés let t 
azután a zaklatás leg
alkalmasabb eszközévé. 
1765-ben és 1771-ben 
Erdélyre is kiterjesztet
ték a rendelet hatályát, 
de mivel ot t a római 
katholikus papság a re
formátus eklézsiákat nem 
vizitálhatta, gyakorla t i 
jelentősége elenyészett. 

Bár egyik-másik püspök vagy vikárius a vizitáló jog gyakor
lásában emberségesen járt el, ez időszak emlékének nyomasztó 
hatását a protestáns papság évtizedek múlva is érezte. Kis János 
jó ideig töprengett, megváljon-e a nagy baráti paróchiáért győri 
professzorságától s töprengésének egyik oka az volt, hogy restéit 
a katholikus papsággal név szerint egyenlő, de valósággal oly 
sokkal alacsonyabb fokú polgári osztályba lépni. Attól tartot t , 
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hogy a velők való érintkezés több rendbeli súrlódással jár, türel-
metlenségök, megvető bánásmódjuk lelkét elkeseríti s munkakedvét 
meglankasztja. 1 Utóbb bevallotta, hogy félelmét az élet nem igazolta 
ós szerencsésebb viszonyok közé került, mint sok más társa. Több 
i lyen vizitációnak emléke maradt fenn. Al than váci püspök, a k i 
különben kérlelhetetlen ellensége vol t a protestantizmusnak s vizitáló 
jogát is széltire gyakorolta, nem vol t durva és kihívó, ha protes
táns gyülekezeteket látogatott. Nagy-Kőrösön az akkor már elaggot 
Helmeci superintendenst a templomban tisztességtudóan üléssel 
kínálta meg s egyébként is emberségesen bánt vele. Inkább csak a 
fiatalokat faggatta, vizsgálta theológiai kérdéseivel.2 Hódmezővásár
helyen egyik kanonokjával másfélóra hosszatt examináltattá a 
Füredi lelkészt, de emberséges hangon s közben a kérdező kanonok
nak is adott fel néhány kérdést. Végül szelíden megrótta az egy
házat a keresztelő edények silányságáért és gondozatlan, poros 
voltáért.3 Általában Al than vizitációja a rendelet intézkedését nem 
tette még bántóbbá; inkább csak maga az elv vo l t benne sérelmes. 
Utóda, Esterházy Károly is járt Vásárhelyen 1761-ben s e látogatás 
emlékét részletesen őrzi az egyház jegyzőkönyve. A püspököt, 
aki a város földesurával, gróf Károlyi Antal la l érkezett, a város 
előtt a tanács, a diáksereg, a tanítók ós papok várták. Az élte
sebb lelkész, Füredi, magyar üdvözlő beszédet mondott, bent 
pedig az alispán la t inu l üdvözölte. A püspök legelsőbben a 
római katholikus templomba ment misére, azután odaizent a 
református prédikátorokhoz, hogy várjanak rá, a maguk »imaházá-
ban«. Mive l időközben megeredt az eső, inkább a papokat h iva t ta 
magához, leültette őket, felolvasta előttük a királyi rendeletet, s 
azzal megkezdődött a kérdezés. Főtárgy természetesen a keresztség 
vol t ; Szőnyi fejtegette a református egyház álláspontját. Végül 
meghagyta nekik, hogy a bábákat el ne tiltsák a gyenge gyermekek 
megkeresztelésétől, sőt tanítsák meg őket, hogy szabályszemen 
végezzék. Ez t külön a bábákkal is közölte. Elrendelte, hogy a 
lutheránusok, akiknek Vásárhelyen anyaegyházuk és papjuk nem 
volt, a stólát a plébánosnak fizessék, a halálra ítélt rabokat a prédi
kátorok a vesztőhelyre ne kísérjék k i s a decretális ünnepeket, a 
házasulandókat háromszor hirdessék k i . A püspök lakásukon is föl
kereste a református lelkészeket, tudakozódott viszonyaikról, tanul-

3 K i s János Emlékezései, I I . kiadás. 188. 1. 
2 Ballá Gergely: Nagy-Körösi Krónika. 1856. — Földváry i . m. I I . k. 

97. és 154. 1. 
3 Szeremley S. i . m. 16—17. 1. 



mányaikról, megnézte könyveiket, a templomokat, iskolákat. Tiszte
letére meghúzták a harangokat s mikor három nap múlva brícsuzott, 
a l e l k i tanítók a városon kívül a Kenyere hicljáig kisérték.1 Jóval 
kegyetlenebb vol t Gr. Zichy győri, Berényi pécsi és Biró Márton 
veszprémi püspök vizitációja. Kivált ez utóbbi valóságos üldöző 
réme vol t a prédikátoroknak. Baksányi György ösküi prédikátort 
egy r. kath. archidiaconus, ak i püspöke megbízásából vizitálni járt 
gyülekezeteinkben, tritheismussal vádolta, mert kereszteléskor mind 
a három személy után mondta Isten nevét s el t i l tot ta a kereszteléstől; 
midőn egy második alkalommal rájött, hogy a prédikátor ragasz
kodik e kedvelt formulájához, börtönnel, mive l fenyegette. A meg
rémült Baksányi Jeköszönt hivataláról »és nyáját, m i n t béres, 
prédára vetette«. A suúri prédikátor, attól való féltében, hogy 
valami hibát találnak benne, a vizitáció hirére minden lelkészi 
szolgálatot abban hagyott. A bátor Balogh Ádám várpalotai evan
gélikus pap öntött újra beléjök lelket, rajtok »ment a visitatorokon«, 
az ösküi prédikátort szemek láttára visszavezette parochiájába, 
Csernyét, Teést pedig éjnek éjszakáján sürgősen tájékoztatta, mihez 
tartsák magukat. Hazajövet a boszús plébános hatodmagával, fegy
veres kézzel rálesett az út mellett, azonban Balogh véletlenül más 
úton ment vissza Palotára s a ráváró veszedelmet kikerülte.2 V i z i 
tációja sok református eklózsiát ju t t a to t t örvénybe.3 A superinten
densek és seniorok azonban rendszerint tájékoztatták papjaikat a 
vizitáció szokásos kérdéseiről s arra is utasították őket, m i t feleljenek. 

A protestáns superintendensre a királyi rendelet papjainak 
erkölcsi felügyeletét bizta. Afféle erkölcsrendőri intézményt alkotot t 
belőle. Vizitációjának nem vo l t semmi joghatása; intézkedései nem 
köteleztek s akárhányszor meg kellett hátrálnia a világi hatóság, 
földesurak, katholikus egyháziak előtt. Az egyház óletórdekóbe vágó 
ügyben legszentebb törekvése megtört egy-egy ellenszegülő prédi
kátor vagy kötekedő földesúr rosszindulatán. Grassalkovich herceg 
az egész superintendencia akarata ellenére tet t papot Gödöllőn s 
hogy ellenséggé ne tegyék, a kerület és püspöke földig alázkodott 
előtte.4 Bonyhádon a garázda, részeges Serególyesi Györgyöt 
elfogadta papnak Perczel József, noha az atyák lelkipásztori hivatalra 
alkalmatlannak s érdemetlennek ítélték.5 A seniorok vizitációját 

1 Szeremley S. i . m. 101—104. 1. 
2 Balog Ádám levele. Ev. Egyház és Iskola 1893. 67. 1. (Payr S. Közi. 

és Payr S.: Fábri 8. 1. 
8 Magyar Prot. Egyháztört. Adattár I . köt. 50—63. 1, 
' Földváry i . m. I I . k. 18. 1. 
6 Földváry i . m. I I . k. 16. 1. 



(a ref. egyházban többnyire a seniorok vizitáltak) a vármegyék, 
városok, egyházi hatóságok minden képzelhető módon gátolták. 
Somogy egyszerűen elt i l tot ta, 1 Jászberényben (1743) a plébános a 
református vizitátorokat börtönre akarta vetni , s az egyházlátogatás 
csak évek múlva loppal történhetett meg. 2 Tószegen azért zaklatták 
a rektort, mert két haza gyalogló debreceni diáknak éjjeli szállást adott. 
A z t hitték, hogy a vizitáló seniort és útitársát rejtegeti házánál.3 A leg
jellemzőbb azonban egy szenvedélyes, földesúri jogaira féltékeny 
özvegy nemes asszony tiltakozása, amellyel a tolnai esperes vak
merő vizitációját akarta megtorolni. »Esett értésemre, hogy mióta 
házamtól elmentem, kegyelmed falumba ment visitálni. Köszönje 
kegyelmed az Istennek, hogy én idehaza nem voltam, mert most 
bizony Pécsett bizony térdig való vasban ülne. Nemde, nem jól 
tudja-e azt kegyelmed, hogy királyi parancsolat az, hogy egy prédi
kátor sem tar tozik a Oanonicus visitatoron kívül mást ismerni; azt 
pedig jól tudja kegyelmed, hogy ennekelőtte egynéhány hónappal 
ment végbe és ezen 0 Felségétől rendelt vizitátor semmi hibát az 
ot t levő prédikátorban nem talált; kegyelmednek pedig semmi köze 
hozzá. A r r a most még egyszer intem kegyelmedet, hogy soha többet 
egy falumba be ne merjen menni, mert mihelyt észreveszem, úgy 
elhigyje, m in t Istent hiszi mennyben lenni, mindjárt vasra veretem 
és Pécsre küldöm. Ezen mostani cselekedetét fenntartom s mihelyt 
G-eneralis Vicarius urammal szólok, satisfactiót kérek«. 4 I l y körül
mények közt a superintendensi tiszt, kivált ha erélytelen ember 
viselte, nagy könnyen árnyékhatalommá, puszta címmé sülyedt. 
1748 május 10-én a helytartótanács arra hivatkozva, hogy Hruskovits 
Sámuel bányakerületi evangélikus superintendens a r. kath. püspök 
jogai t egyházlátogatásaival csorbította, az összes ágostai és helvét 
hitvallású superintendenseknek ós senioroknak megti l totta a vizitálást. 
Ettől az időtől fogva a vizitáció az idők enyhültéig a legtöbb 
helyen abban maradt. Az ellenséges indulatú hatóságok a protestáns 
egyházi élet szabályozójául egyáltalán nem ismertek el mást, mint 
a királyi rendeleteket. A baranyai alispán összeszedette az eklézsiák 
kánonos könyveit. »Ott vágynak a k i r . Eesolutiok, azok a kegyel
metek Kánonai.« 5 A kánonok tartalmában nem talált k ive tn i valót, 
de azért lefoglalta, mert a király nem erősítette meg. A hatóságok 

• U . o. I I . k. 29. 1. 
2 U . o. I . k. 229. 1. 
a TJ. o. I I . k. 248. 1. 
* Kajdacsy Julianna levele Sallai Andráshoz. 1749 íébr. 7. Földváry i . 

m. I I . k. 16. 1. 
5 Földváry L . i . m. I I . k. 359—360. 1. 



ellenszegülése, tiszteletlensége a superintendens iránt, saját nyáját 
is rosszra csábította. Az engedetlenséget, ellentartást nem lehetett 
mind ig megtorolni, sőt vol t eset, hogy esztendőkig dacolt a kor
mányzattal s olykor a győzelem is az övé lett . A superintendens 
szervező munkája i l y viszonyok közt néha egészen meddővé vált, 
megbénult. A csákvári református prédikátor sem bizonyítványait 
bemutatni nem akarta, sem vizsgálatra többszörös hívás dacára meg 
nem jelent. A földesúr tette pappá, pártfogásába, hatalmába vetette 
bizalmát, sőt híveit is felbiztatta, hogy szakadjanak el a superinten-
denciától, ha zaklatásával a kerület ós senior föl nem hagy. A kemény 
Helmeczi azonban nem engedett. »Hitesse el magával a csákvári 
nyakasság, hogy ha jó Istenem megtart, megismertetem vele, hogy 
bennem nem vázra vagy szalmatörökre talalt«. A kerületi sessió 
türelme folytán Csákvárt és engedetlen prédikátorát kirekesztette 
az egyházi közösségből s még a többi tiszttársaknak is megti l tot ta 
a vele való érintkezést, a csákvári híveknek való szolgálatot. Ez az 
orvosság használt és Csákvár prédikátorostul meghódolt.1 Általában 
a külföldi akadémiákon járt ifjak, akik többnyire min t felavatott 
papok kerültek haza, nehezen tudtak fejet hajtani hazai egyházi 
hatóságuk előtt, amelynek tudományát csekólylették s ósdinak tar
tották. Gyöngyösi Pálnak kemény összetűzése vol t a tiszántúli 
kerülettel, mert nem csak fölszentelósre nem jelentkezett előtte, 
amit a kerület különben jogtalanul kívánt, de még eskütételre és 
aláírásra sem. Az összeütközés oly heves volt , hogy Gyöngyös 
gúnyverset írt fellebbvalóira, ezek viszont törvényszék elé idézték 
s el is marasztalták. Gyöngyösi a kerületi konzisztórium pártos Ítélete 
ellen I I . Rákóczy Ferenchez fellebbezett, ak i kérését meg is hal l 
gatta s közbenjárására az ítéletet enyhítették.2 Pozsony evangélikus 
községe régi királyi kiváltságaira hivatkozva, t i l takozott Kerman 
Dániel vizitációja ellen, mert önkormányzata van és superintenden-
seknek sohasem volt alávetve. A kormány természetesen Pozsony
nak fogta pártját és Kermant egyházlátogató kőrútjában megakasz
tot ta . 3 A Dunán túl Sopron szintoly féltékenyen s aggodalmasan 
őrizte szabadalmait a kerülettel szemben, min t Pozsony a felvidéken. 
Papjainak nem engedte meg a püspökség elfogadását, mert attól 
tar tot t , hogy ezen a réven függetlenségén könnyebben rést üt a 
kerület. Tényleg csak a következő században, 1812-ben, K i s János 

» Földváry i . m. I I . k . 237. s köv. 1. 
8 Révész K . Gyöngyösi Pál. Magyar Prot. Egyháztört. Monográfiák. 

63—66. 1. 
3 Haan L . : Bél Mátyás. Budapest, 1879. 68—69. 1. 



választásakor le t t Sopron püspöki székhellyé. A szuperintendensektől 
Tóth-Sipkovits Jánoson kezdve, beiktatásuk alkalmával nyilvános 
kötelező ígéretet kívántak, írásbeli biztosítást, mint koronázáskor a 
királytól, hogy Sopron és Nemes-Csoó önkormányzatát, sajátos 

ZAY PÉTER. 

különállását teljes épségében fenntartják.1 A m i n t az egész magyar 
állam és társadalom a kiváltság elvére épült s az országnak is 
voltak a megyei közigazgatás alól k ive t t területei, ez az elv útat 
tört az evangélikus egyház szervezetébe is. 

1 Payr S.: Fábry 39. 1. Háztartásuk," bíráskodásuk egyiránt k i volt véve 
a kerület joghatósága alól. 



A dunántúli püspöki biztosító levél (reverzális) s a hozzá
csatolt kerületi utasítás részletesen tájékoztat arról, m i t várt püs
pökétől a X V I I I . század és milyen hatáskört, tekintélyt, hatalmat 
biztosít neki az egyházi életben. A superintendens kötelezi magát 

ZAY PÉTERNÉ. 

arra, hogy az Isten igéjét tisztán és igazán hirdet i , amint az az ó 
és új szövetség könyveiben, az egyház szimbolikus irataiban foglal
t a t ik ós felügyel arra, hogy a lelkipásztorok is i l y értelemben hirdes
sék. Tudományszeretet, feddhetetlen élet dolgában élő példa gyanánt 
szolgál, Istennek egyháza iránt, az igaz hithez és egész nyájához 
holtáig hü marad. A papjelölteket szolgatársai jelenlétében a szent
írás és a szimbolikus iratok ismeretéből megvizsgálja, az egyházi 



szokás szerint fölavatja s fölesketi; az eklózsiákat meglátogatja, de 
minden feltűnő kiséret és nagy költség okozása nélkül. A pontok 
legnagyobb része a püspöki katalom korlátait állapítja meg. í gy 
nem szabad papot, tanítót elmozdítania vagy a gyülekezetre ráerő-

ZAY-UGRÓCZ. 

szakolnia; nem bánhatik önkényesen a gyülekezetek vagyonával: 
nem rakhat reájuk vagy a lelkész vállaira új terhet. Minden mun
kálkodásában egyedül Isten igéjét, az evangélikus egyházjogot, a 
fennálló joggyakorlatot, a zsolnai cikkeket, az 165Q-iki somorjai 
kánonokat s az egyházkerületi utasításokat t e k i n t i irányadónak. 

ZAY-PODHRAGY. 

Perbe idéző vagy bírói jogát paptársai, az esperesek, egyházfel
ügyelők és más tekintélyes világiak ellenőrzése alá helyezi; fölötte 
pedig két superintendens, néhány tekintélyes theologus és világi 
férfiú itél. Meglehetős nagy hatalmat biztosít neki az iskolai és 
istentiszteleti ügyekben, ez utóbbi téren majdnem korlátlanul intéz
kedik, az agenda ós énekeskönyv felügyeletét kizárólag az ő hatás-
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körébe utalja. 1 A dunamelléki református egyházkerületben a püs
pök a Károly-féle rendelet t i la lma dacára egész 1737-ig házassági 
ügyekben is ítélt a megelőző századtól örökölt joggyakorlat szerint. 
A dolog az ítélettel elégedetlen felek panasza révén tudomására 
j u t o t t a váci püspöknek s Patai superintendenst meg társait 200 
for int ra büntette a helytartótanács.2 Azonban hatóságához inkább csak 
a tájékozatlanok fordultak, mert például Helmeczi István körösi prédi
kátort, aki később Patai utóda lett , 1734-ben a váci káptalan válasz
tot ta el feleségétől.3 A püspöki javadalom természetesen nagyon 
szerény volt . A dunamelléki kerületben 1739-ig nem járt neki 
semmi fizetés; ez évben a számadások munkája fejében 50 for int 
évi átalányt szavaztak meg, mely a század folytán különböző cime-

A ZAY-UGRÓCZI KASTÉLY. 

ken 300 forint ig emelkedett. 4 A dunántúli evangélikus egyházkerü
letben kikötötték, hogy fáradsága fejében nem vet k i önkényesen 
senkire sem bírságpénzt, hanem beéri azzal a tiszteletdíjjal, ami a 
gyülekezetekből évente a szokásos felszólításra adományképen 
befolyik, legfőbb és örök jutalmát pedig Istentől várja.5 

A világi elem folytonos részvétele az egyházkormányzatban a 
X V I I I . század harmincas éveivel kezdődik. A világi urak előbb 
inkább csak a patrónusok vol tak s a közigazgatást az egyháziakra 
bízták. Az egyházi gyűléseket, főkép a reformátusoknál tisztán a 

1 Payr, Fábri 38—41. 1 
a Földváry L . i . m. I I . köt. 79. s köv. 1. 
3 U . o. I I . k. 94 1. 
* U . o. I I . k. 43. 1. 
5 Payr, Fábri 40. 1. 
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papok és professzorok alkották; a nemesség tiszte az volt, hogy a 
vármegyén, országgyűlésen, királyi s püspöki hatóságok előtt álljon 
helyt vallásáért. I I I . Károly uralma, mely egyszerre minden téren 
megtámadta a protestantizmust s mintegy el akarta fojtani éltető 
forrásait, szükségessé tette, hogy a j o g i dolgokban jártas s az udvar
nál némi befolyással bíró világiak álljanak mind a két egyházban 
az igazgatás élére. Több sikert reméltek, ha hivatalos megbízás 
alapján kérik egy-egy sérelem orvoslását. Az új intézmény azonban 
a mostoha viszonyok miat t nagy nehezen vert gyökeret s csak Mária 
Terézia uralkodásának dereka táján állandósult; hatáskörét pedig sok 
ingadozás után maga az élet ós gyakorlat szabályozta. Az evangélikus 
egyházban minden ellenmondás nélkül elfogadták az új rendet; már 
az 1735-iki pesti értekezlet megválasztotta az első kerületi felügyelő
ket : a bányakerületbe Radvánszky Jánost, atiszaiba Szirmay Jánost, 
a dunántúliba Ostífy Mihályt, a dunáninneni kerületbe báró Calisius 
Keresztélyt, a rózsahegyi zsinat elnökének, Petrőczy Istvánnak vejét. 
1758-ban újra összejöttek Pesten az evangélikus világi urak s új 
felügyelőket választottak az elhunytak helyére, egyúttal melléj ök 
helyetteseket rendeltek. Ezen a kongresszuson báró Zay Pétert 
egyetemes felügyelőül (primus et principális Inspector) kérték föl, 
de ez a cím még akkor nem jelentett egyebet, min t hogy ő vo l t az 
értekezletek hivatalos elnöke, s esetleg a királyhoz készülő küldött
ségek természetszerű vezetője. A z evangélikus egyházban a kerü
letek mintájára az esperességek és gyülekezetek is választottak fel
ügyelőt, a közrend, az esperesi ós lelkészi tekintély védelmére. 
A református egyházban a világi elem térfoglalását nem nézték 
egyforma szemmel. 

A tiszántúli kerület és Debrecen, ahol legerősebb vol t a papi 
szellem, felzúdult ellene; a bodrogkeresztúri konventet, amely ez 
elvet az egyház életébe beleplántálta, dézsmaszóknek gúnyolta és 
a részére kijelölt főgondnokot, a nagytehetségű báji Patay Sámuelt 
el nem ismerte. E g y emberöltőnyi időn át tartó harc után tudot t 
csak a világi elem az egyházi alkotmány sáncai közé benyomulni. 
Dunán túl, ahol a nagytekintélyű Kenessey István lett főgond
nokká, a gyülekezetek természetesnek találták s még örültek rajta, 
hogy Kenessey, aki t egész kerületszerte becsültek s akit a köz
bizalom évtizedeken által árnyék módra kisórt, hivatalos elöljáró
jukká és pártfogójukká lett. Hasonlóképp megnyugodott a tiszán
inneni kerület Dőry Andrásban s minden nehézség nélkül elfogadta 
a Dunamellék is G-yürky Istvánt. Egyetemes főgondnokul, illetőleg 
a négy kerületi főgondnok és püspök értekezletének elnökéül gróf 
Bethlen Józsefet, Mármaros főispánját kérték föl, a nagyhírű Bethlen 



Miklós fiát.1 A segédgondnokokat azonban nem senioratusok szerint 
választották, min t az evangélikusok, hanem vármegyénkónt.2 Az a 
fó'consistorium azonban, amelyre a bodrogkeresztúri konvent gondolt 
s amelynek elnökét is kijelölte, nem tudot t megvalósulni. Bethlen 
buzgósága kisebb és lanyhább vol t hírénél; Dőry már egy esztendő 
múlva panaszkodik rá, hogy »kevés consolatiót remél tőle.« Pár 
esztendő múlva meghalt s helyére nem választottak újat. A tiszán
túliak heves harcot kezdtek a bodrogkeresztúri megállapodások 
ellen; Debrecen egyáltalán nem küldött képviselőt az értekezletre 
s végzéseihez sem akart hozzájárulni. A z 1735-iki kerületi gyűlésen 
a vihar oly elemi erővel tört k i , a világiakat oly gyűlölettel támadta 
& papság, hogy Patay elkedvetlenedett és haláláig nem vet t részt 
többé semminemű egyházi gyűlésen. A l k a l m i értekezleteket időnként 
tar tot tak a kerületek megbízottjai, de állandó központi szervezet 
alkotása megakadt Tiszántúl ellenállásán.3 A papok féltek a világi 
urak befolyásától, ellenőrző szemétől; féltek attól, hogy részvételük 
következtében a hatalom észrevétlenül az ő kezükbe s ik l ik át. 
A tiszántúli kerület pedig, mely elszigeteltsége miatt évtizedek óta 
egyoldalúan fejlődött, hagyományait, sajátos j o g i felfogását féltette 
a központi testülettől, ahol a három kerület, ha egyetért, könnyen 
leszavazhatja. A papság félelme nem vol t éppen alaptalan. A világi 
elnök ősi neve, származása, vagyona, hivatala, műveltsége, erős 
egyénisége gyakran hátraszorította, egész jelentéktelenné sülyesz-
tette a sokszor jobbágy családból való püspök tekintélyét. A dunán
túli evangélikus kerületben a felügyelő vol t az igazi intéző és 
kormányzó hatalom. A püspök nem egyrangú társát, hanem párt
fogóját látta benne. Vitnyédy János annyira korlátlan úrnak érezte 
magát, hogy 1758-ban a kerület négy püspökjelöltje közül két 
hajlott korú papot önkényesen törölt s két fiatalabbat tűzött k i 
helyettök. A szavazatszedésnél az espereseket mellőzte és egyik 
jelöltjének, Bárány János felpéci papnak, tekintóye latbavetésóvel 
meg is szerezte a győzelmet. A tolnai esperesség tiltakozására m i t 
sem adott s a megválasztottat azonnal beiktatták.4 A különben 
kiváló theológiai képzettségű Matkovich Pál több évtizeden át maga 
kormányozta a kerületet, a távol Tolnában lakó superintendensnek 

1 Báji Patay S. levele Bárányi debreceni föbiróhoz. Debreceni Protes
táns Lap. 1901. 294. 1. (közli Zol ta i L.) . Az egész ügy részletes történetét raj
zolja Zoványi J . : Egyetemes Főgondnok és Főconsistorium c. munkájában. 
Budapest. 1903. 

2 U . o. 294. 1. 
3 Zoványi i . m. 17—20. 1. 
* Payr : Fábri 15. 1. 



csak a tulajdonképpeni le lk i ügyek intézését hagyta meg munka
körül, sőt akárhányszor abba is beleszólt.1 A reformátusoknál nagy 

KENESSEY I S T V Á N . 

hatalomra te t t szert Kenessey István, akinek kedvéért 1745-ben a\ 
dunántúli református prédikátorok elejtették saját jelöltjüket s Tor
kos Jakabot választották superintendenssé a peremartoni gyűlésen.21 

1 K i s J . Emlékezései 190., 191., 222. 1. 
* Földváry L . i . m. I I . k . 98. 1. 



A kyriarchia legelriasztóbb példáját azonban Beleznay Miklós 
generális szolgáltatta, 1772 óta a dunamelléki református kerület 
kurátora. A királynő nevét felhasználva konzisztóriumi elnökké válasz
tatta magát s e címen egyetemes főgondnoki tekintélyre és hata
lomra törekedett. Bessenyeit külön hivatalos megbízás nélkül egye
temes titkárul szerződtette s 2000 f r t n y i javadalmát kivetette a négy 
kerületre. A katonás természetű, parancsoláshoz szokott s ellenmon
dást nem tűrő nagyúrral, Mária Terézia kedvelt emberével senki 
sem mert ellenkezni s akarata a legtöbbször teljesült. A számadást, 
felelősséget, ami a protestáns egyházi közhivatallal együtt jár, nem 
szívelhette, s mikor a tiszáninneni kerület késlekedett a megígért 
járulék beszolgáltatásával, haragjában azt írta, hogy az egész össze
get levonja a sárospataki iskolára szánt alapítványból. Szathmáry 
Király György nyugodt, méltóságos hangon leckéztette meg a hatal
maskodó nagyurat. »En az i lyen méltatlanságoknak szenvedését édes 
Méltóságos Uram, régen tanulom, s ha egyebet nem tudok is, ezt 
bizony megtanultam, mert gyakorlásához elég módom volt s vagyon 
most is mindennap. Ha azért Nagyságod ellenem vett méltatlan 
gerjedésóből a pataki kollégiumra rezolvált kegyességét másra mél
tóztatik is fordítani, az az én személyemet nem i l l e t i , mert azt 
Nagyságod sem nem én érettem, sem nem énnekem, hanem a sze
gény kollégiumnak adta, az pedig ezen matériában, tudom bizo
nyosan, teljességgel artatlan.«1 Gyürky István megint más fajta 
ember volt . A hódmezővásárhelyiek templomukért való közbenjárás 
fejében kértére »32 harmadfűre menő üszőket« adtak neki, azonban 
»a tekintetes úr nem éppen elégedett meg annyi számú marhákkal« 
s azért az egyház okleveleit magánál tartotta. A vásárhelyiek kíván
sága természetesen nem teljesült s más pártfogóhoz kellett folya-
modniok. 2 A papság körében a világi uraknak nagyon kapari hírök 
vo l t s jórészt ezért tartottak tőlök. A superintendenst az evangé
likusoknál a gyülekezetek választották, a reformátusoknál eleintén 
az egyházi személyek, papok ós professzorok, később a világiak is 
szavaztak. A seniorátus is a század végóig inkább csak papok 
gyűlése v o l t ; a községi életben azt látni, hogy a pol i t ikai és egy
házi község még nem vált el egymástól. A papok, templom, iskola 
dolgát a faluházán intézik; ez magyarázza meg azt a jelenséget, 
hogy a többnyire egyúttal jegyzősködő rektor befolyásban, hata
lomban a pap fölé emelkedik s valósággal sorsa urává válik. 

1 Zoványi i . m. 34. 1. 
2 Szeremley S. i . m. 12—13. 1. 



A XVILT. század protestáns egyházi életének egyik legjellem
zőbb alakja az egyházi ügyvivő, vagy amint akkor nevezték, ágens* 
Ezt az intézményt a közszükség hozta létre s csak a X I X . század 

BESSENYEI GYÖRGY. 

szabadelvű törvényei tették fölöslegessé. A vallásügyi sérelmek 
klasszikus korában született s hivatása az volt , hogy a beadott 
folyamodványok útját egyengesse, az ügyet élő szóval helytartó 



tanácsnál, kancellárián sürgesse, róla kívánatra vagy kéretlenül is 
részletes tájékozást adjon, az udvar i hangulatok váltakozásait figyelje, 
hírül adja, a küldöttségek fogadását előkészítse. A z ágens figyelme 
kiterjedt mindenre, amiből a protestantizmus hasznot húzhatott, 
udvar i cselszövényekre, külügyi bonyodalmakra; értesítette a protes
táns vezérembereket a készülő rendeletekről, a római katholikus 
főpapság terveiről ós mozgalmairól. Bejáratos volt a miniszterek
hez, főméltóságokhoz, az uralkodó kegyelt embereihez s hangya 
kitartással gyűjtött össze minden adatot, amiben ösztöne valami 
fontosat sejtett s az innen-onnan összeszedegetett adatokból meg 
tudta alkotni a helyzet kópét. A kitűnő ágensben a rendíthetetlen 
egyházszeretettel meglehetős fokú reporter-ügyesség párosult. Erre 
az intézményre a magyar protestantizmus épp úgy rászorult, min t 
a béna mankójára s jelentőségót bizonyítja az, hogy évi javadalma 
megütötte az ezer forintot. Bessenyeinek, aki t Mária Terézia nagyon 
szívelhetett s színe előtt gyakran megfordult, ágens korában 2000 

BESSENYEI GYÖRGY ALÁÍRÁSA. 

forintot ajánlottak Beleznayók. I I I . Károlynál csak gyóntatója, 
Tonnemann páter és özvegy Batthyány Ádámnó révén lehetett némi 
sikert elérni; az ágensek mind a kettőnek jóakaratát kijárták. Ter
mészetesen nem mindig a puszta okfejtés, világos tájékoztatás és 
megindító könyörgés győzött; a szót ajándékkal kellett nyomósabbá 
tenni. Ez az időszak vol t az ajándékozás aranykora; ak i panaszko
dott, sérelmének orvoslását várta, ajándék nélkül m i t sem ért e l ; 
ügye megfeneklett vagy rossz véget ért. Ráday Pál 1714 június 
17-ikéről a következőket i r j a : »Mar most eleve gondolkoznánk, m i 
móddal gyűjthessünk valamely költséget, mert tapasztalhatta kegyel
metek, hogy anélkül a világ szerint az ajtók is be vannak zárva 
előttünk s dolgunkban elő nem mehetünk. A tavalyi borigéretek is 
függőben vannak, mely mia t t kredituránkat annál inkább elveszt
jük. « ! Monoki István szerint »ezen állapotot (a pataki iskola hábor
gatását) megelőzhetjük diskrécióval, másként ingyen se gondolja kegyel
metek, hogy prosperálhassunk. Bizony úgy periálom, a pénz lágyítja 
az embereket. A kívánt expedíciót ós Resolutiót efficaciter az sol-

1 Magyar Prot. Egyháztört. Adattár I . k. 8. 1. 



licitalja.«1 A lévaiak 400 forintot, a bártfaiak 60—70 aranynál 
többet, az eperjesiek 200 aranyat költöttek a kedvező rezolució 
fejében. 1715-ben az eperjesi térparancsnok a katholikusok rábeszé
lésére t i l takozott a kollégium fölépítése ellen, mert közel van a 
puskaporos bástyához. Új kedvező vármérnöki szakvélemény az 
eperjesieknek Vandrák szerint 3000 forintjukba került.2 Állandó 
ajándék vo l t 1—2 átalag tokaji aszú, finom gyümölcs, vaj, vég 
vásznak, arany vagy ezüst jószág. A z erdélyieket több törvény, 
diploma védte, de az ajándékadás ot t is állandó tétel vol t az egy
házi kiadások közt. Egy ízben a szokásos átalagok vásárlására 40 
aranyat küldtek a bécsi ágens kezéhez, de hasznát nem látták.3 

A ceglédiek 1753-ban azért folyamodtak, hogy templomukat kőből 
építhessék. Darvas József az ágensnek azt írja Bécsbe, »hogyha 
kőből csinálhatnák templomuknak legalább alapját, 200 juhokról 
lehetne akár kancellárius úrnak, akár ahova gondolná kegyelmed 
ígéretet tenni s oda hajtanák, ahová meghagynák nekik«. 4 A vados
faiak híres perök megkezdésekor 6 görög dinnyével, 57 font hallal, 
100 rákkal kedveskednek a soproni alispánnak.5 Jellemző sorok 
vannak Bessenyei egyik levelében. »Ha Urambátyámnak — írja 
Szathmáry Király Györgyhöz 1773 végén — Festésbe szép szőlői 
volnának, küldje fel, becsületet lelünk ö Felségénél; amennyire s 
amiben csak lehet, mutassuk talentumainkat az udvarnál minden 
részről, mert ez igen hasznos ós felette szükséges is. 6« A z ágensekre 
azonban sok panasz v o l t ; majd mindegyik kerület elégedetlen, 
sokallja a költséget és kevesli az eredményt. A tabiak ágense 
1746-ban »elköltött 219 rhénes forintokat 18 hetek alatt, de in 
vanum«.1 A dunántúliak, dunamellékiek többször fenyegetik a fizetés 
megtagadásával, ha nembánomságából k i nem gyógyul. A tiszán
túliak is el vannak keseredve restsége mia t t s azt rebesgetik, hogy 
az urak »az ágenst a maguk dolgai folytatására tartják inkább, 
mint a közjóra«. 8 Leginkább üldözték vádjaikkal Bessenyeit, ak i 
első leveleiben magasra csigázta reményeiket, egy év alatt csoda 
változást igórt 9 s esztendők múlva sem látták működésének semmi 

1 Molnár Aladár: A közoktatás története 313. 1. 
s Molnár A. i . m. 313. 1. 
* Pokoly i . m . I I I . k. 104. 1. 
* Földváry L . i . m. I I . k. 266. 1. 
s Payr S.: Fábri 64.1. 
* Zoványi i . m. 131—132. 1. 
' Földváry i . m. I . k. 200. 1. 
8 Patay S. levele Vay Ábrahámhoz. Zoványi i . m. 125. 1. 
» Zoványi i . m. 129., 130. 1. 



hasznát. Beleznay egy ideig — az uralkodó kedvóért is — védte 
a sok gyanúsítás ós támadás ellen, de utóbb belefáradt az örökös 
harcba; a kiórdemült testőr ós ágens pedig, hogy öreg napjaira 
legalább kenyere legyen, 1779-ben katholikussá lett . Sok ágens a 
hivata l t gondtalan kenyérkeresetnek nézte inkább, min t az egyház 
szolgálatának. A megbízást kelletlenül, nagy ímmel-ámmal végezte, 
a sürgető levelekre nem felelt. A révkomáromi evangélikus egyház 
egy ízben, amidőn már minden eszközt végigpróbált, félmázsa 
vaj ja l tudta csak egy kis serónységre ösztökélni.1 

A gyülekezetek erkölcsi élete természetesen a pásztorok élete 
szerint igazodott. Aho l a pap rossz példát adott, bomladozott a rend, 
hanyat lot t minden tekintély s a züllést néha a legszigorúbb eszköz 
alkalmazása sem akasztotta meg. A jó papok nevelő és jellemképző 
hatása, fegyelemtartó ereje gyakran nem érvényesülhetett a nagy 
nyomás miat t , amely az egyházat és szolgáit, a papokat érte. 
A fennmaradt eklézsiai fegyelmi szabályzatok szigorúságából arra 
következtethetünk, hogy az általános szolgasággal együtt járó l e lk i 
fogyatkozások, bűnök általában megvoltak, de az egyház, kivált a 
század második felében, serényen és lankadatlanul, tervszerűséggel 
dolgozott kiirtásukon. A z egyház a legszigorúbb ós kérlelhetetlen 
álláspontot foglalja el híveivel szemben s az engedetleneket a világi 
hatóság, a vármegye és uriszók büntetésén kívül külön egyházi 
fenyítékkel sújtja, a javíthatatlant pedig a »lelki nyájból« kirekeszti. 
A z egyház szigorúságát és következetességét je l lemzi az, hogy 
keményen büntet oly hibákért, amiken ma a ridegebb egyházi fel
fogás sem igen ütközik meg. A m i időnkkel összehasonlítva azt 
látjuk, hogy a nép erkölcsei szelídültek, de az egyházi felfogás 
szigorúsága engedett. Ambrózy szuperintendens 1741-iki körlevele 
megkívánja a prédikátoroktól, hogy a jegyeseket az első hirdetés 
után szorgalmasan kikérdezzék a kátéból és ha tudatlanoknak bizo
nyulnának, a hirdetés ideje alatt gondosan tanítsa őket, imádkozzék 
velők s csak azután eskesse meg őket, ha a tudásuk a kivánt 
fokot elérte. »Ha az i l y házasok az Istent, az üdvösséges dolgokat, 
a legszükségesebb imádságokat nem tudják, ha magzatokkal meg
ajándékoztatnak, m i módon nevelhetnék fel igazán ? m i módon 
terjedne házasságuk által az Isten dicsősége ?« E l t i l t j a a vasárnapi 
vagy ünnepi esküvőt, mert miat ta a hívek elmulasztják az isteni 
szolgálatot s i n t i papjait, hogy a rossz régi szokás ellen minden 
erejökkel küzdjenek s a menyegzőket mind ig kedd délelőttre tűzzék 
k i . A nagy költség, a henyélés és sok mértéktelen testi gyönyörűség 

1 Egyházi jegyzőkönyv. 



távoztatásáért a lakodalom idejét két napra szorítja. K i k e l a gyakor i 
»vasárnapi tancolatok«, mulatozás, részegeskedés, szóval minden fajta 
ünneprontás ellen, amelyért Isten haragja száll a hazára és anya
szentegyházra.1 Még részletesebb a kuntaplócai gyülekezet 1753. évi 
fegyelmi szabályzata. Ebből látni, mennyire elharapózott a nép 
közt mindenféle bűn: ünnepfertőzós (részegséggel és robotmunká
val), káromkodás, hamis eskü, haragtartás, a szülék megvetése ós 
bántalmazása, paráználkodás, tolvajság (udvarban, háznál, mezőn, 
úton, vásáron), dologtalan csavargás, lakodalomban, keresztség- ós 
torbeli vendégségekben való rendetlenség és farsangolás. Érdekes, 
hogy az egyházi járandóság megtagadását, elidegenítését, prédálását, a 
templom- és paróchiabéli dézsmáknak igazán k i nem szolgáltatását 
a felsorolt cégéres vétkekkel egy sorban említi. Az egyházi fenyíték 
eszközei: az eklézsiában orcapirulással való megállás ós abbeli 
háromszori megkövetés. Az ellenszegülők büntetése kirekesztés s 
hol tuk után, ha penitenciát életükben nem tartottak, »hamar teme
tést érnek.« 2 Több-kevesebb módosítással ilyenforma fegyelmi rend 
van a református eklézsiákban is. Keményen megdorgálták a monori 
papot, amiért lakodalmát Áldozócsütörtököt megelőző nap estéjén 
tartot ta . 3 1738-ban az erdélyi református konzisztórium megkövezésre 
itélt egy istenkáromlót.4 Az eklózsiakövetés vol t a legáltalánosabb 
büntetés, a dunamelléki kerület azonban 1741-ben korlátozta a 
prédikátorok büntető hatalmát. A vecsei consessus, nyilván egy
két elhamarkodott itólet tanulságaképpen, kimondotta, hogy a világi 
hatóság ítélete előtt senkit sem szabad nyilvános penitenciára 
bocsátani.5 A lelkipásztor fegyelmi jogának elfajulása vo l t az a 
szokás, hogy helyenkint kiprédikálta híveit. A pap ezzel ritkán ért 
célt, a javuló szándék helyett rendszerint a dac érzetét keltette föl 
s számos keserű összeütközés forrásává lett. Hódmező-Vásárhelyen 
két izben egész forradalom támadt miatta s a papok keservesen 
bűnhődtek azért, hogy a szószékről híveiket korholták. Minden meg
rovó szó százszoros súlylyal esett vissza fejökre. Az uradalmi 
inspektor keresztyónellenesnek találta eljárásukat.6 Az úrvacsora 

1 Kerman D. 1707. évi visit. jegyzőkönyvéhez is van csatolva egy rész
letes, szigorú fegyelmi szabályzat, mely a pénzbirságot is alkalmazza. Zsil inszky: 
Kerman D . 61. 1. 

2 Magyar Prot. Egyháztörténelmi Adattár I I I . év. 1904. 116—118 és 
121—125. 1. Rei f P. közleménye a zay-ugróci levéltárból. 

8 Földváry i . m. 192. 1. 
* Marcali i . m. 356. 1. 
* Földváry i . m. I I . k. 110. 1. 
6 Szeremley i . m. 23 és 126. 1. 



kerülők és viszálykodó házasfelek is érezték az egyházi fenyítéket. 
A közerkölcs hivatalos őre különben a községi elöljáróság volt , 

PETRŐCZY ISTVÁN TÁBORNOK, A RÓZSAHEGYI ZSINAT ELNÖKE. 

amely a testi büntetést, vesszőt, korbácsot sürün alkalmazta. Hatás
körébe tartozott a bűbájosok, ördöngösök és boszorkányok felett való 
Ítélkezés is, azonban a helytartótanács i l y perekben az utolsó szót 



magának követelte.1 Mennél nagyobb távolság választotta el a 
nemzedéket a török világtól, annál inkább fejlett, t i sz tul t erkölcsi 
érzéke; mennél zavartalanabbul élhetett az egyház a nevelés ügyéi
nek, annál gyorsabban vetkőzött k i rossztulajdonságaiból s vétkes 
ösztöneiből. A z iskola és a lelkipásztorok színvonalának emelkedését 
nyomon követte az erkölcsi finomodás és nemesbülós. 

A protestáns egyház erejének megifjodásában és erkölcsi újjá
születésében azonban a pietizmusnak van legnagyobb része. A pietiz-
mus szelleme már a század elején behatolt Magyarországba s las
sanként meghódította az egyházi közviszonyokkal elégedetlen lelke
ket. A hallei egyetem vol t fészke s termékenyítő áradata a Halléban 
tanuló magyar ifjak révén áthömpölygött az országba s kiváltképpen 
az evangélikus egyházat újította meg és fegyverezte föl. Egy-két 
i roda lmi termék azt mutatja, hogy magva a református egyházban 
is k ike l t . M i n t minden termékenyítő erőnek ós hódító hatalomnak, 
a pietizmusnak is támadtak ellenségei. Legtürelmetlenebb üldözője 
Kerman volt , ak i szentül hitte, hogy a pietizmus voltaképpen új 
felekezet, mely elszívja a protestantizmus életerejét s megtépett, 
elcsüggedt egyházára a végpusztulás veszedelmét hozza. Püspöki 
körlevelében az U r szőllejét pusztító rókákhoz és rókafiakhoz 
hasonlítja őket (Énekek éneke 2, 15.), akiket meg ke l l fogni, mielőtt 
árthatnának.2 A rózsahegyi zsinaton kíméletlenül támadja irányukat 
s kemény rendszabályokat indítványoz követőik ellen. Kerman 
nem állt egyedül gyűlöletével. A többség osztozott nézetében s a 
világiak is kárhoztatták a pietizmust gondos vizsgálat nélkül, csak 
hire után. Szirmay Miklós megbotránkozott azon, hogy Beszterce
bányára a hálái akadémiában tanuló Bél Mátyást hívták konrek-
tornak, »mely által egy fészke leszen Besztercebánya az pietizmusnak. 
E n csodálkozom rajta, hogy Pilárik szuperintendens uram ezekre 
nem vigyáz keményebben.«3 A zsinaton a pietizmust védő lelké
szeknek esküvel kel let t bizonyítani, hogy nem pietisták. Felső-
Magyarországon száműzték Cephalides gölnici prédikátort a pietiz
mus s a hallei egyetem védelméért. A felvidéken könnyen elnyomták 
a mozgalmat, azonban annál inkább meghódította a dunántúli 
magyarságot, amelynek minden kiválóbb embere pietista nevelés.4 

Hasztalan átkozták k i az orthodoxok a hallei egyetemet, seregestül 

1 TJ. o. 94—95. 1. 
a Körlevelét részletesen ismerteti, bő szemelvényekkel kiséri Zsilinszky 

M . : Egy forradalmi zsinat 16—18. 1. 
3 Haan L . : Bél Mátyás 20. 1. 
4 Lásd Payr Sándor : Magyar Pietisták c. müvét. Magyar Egyháztört. 

Monográfiák. Budapest, 1898. 
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özönlöttek oda a magyar ifjak. A nagyság, eredetiség, az újítás, ami 
Francke iskoláját jellemezte, mindig ellenállhatatlan erővel vonzza 
azokat a lelkeket, akikben az igazság után való szomjúság ég. 

A pietizmus világtörténelmi jelenség. Az a forrás, amelyből 
fakadt s hatalmas folyammá nőtt, kibugygyant a katholikus egyház 
földjéből is, még a X V I I . században, Spener nagyszerű reformjával 
egy időben. A több embernyomon át tartó vallási harcok alatt 
kiélesedtek a dogmatikai ellentétek. Mindegyik küzdőfél hitigazsá
gainak kifejtésére, bizonyítására központosította szellemi erejét s az 

SPENER FRIGYES. 

iskolát, irodalmat, közéletet egyiránt a polémia igájába hajtotta. 
A szakadatlan harc közben az egyház a belső építésre kevesebb 
gondot és figyelmet fordíthatott; bár a buzgóság nem halt k i , de 
ereje a dogmatizmus túlságos érvényesülése következtében meg
csappant. A bibliát is főkép a polémia és dogmatika szempontjából 
vizsgálták, magyarázták a teológusok. A keresztyén vallás ez iskola 
kezében majdnem pusztán tudássá, az egyház hitvallásainak isme
retévé lett . A katholikus egyházban ugyané veszedelem mellett a 
vallásnak egy másik örvénye is megnyílt. A protestáns »sola fide« 
tannal szemben annyira hangsúlyozta a cselekedetek szükséges voltát, 
órdemszerző erejét, hogy erkölcstana a mélyebben érezni nem tudók 



milliónyi tömegénél pusztán külsőséggé, a szem, ajak ós kéz vallásos
ságává fajult, amelyhez a belső embernek nem vol t semmi köze. 
M i n d a két irány szertelensége ellen egyszerre jelentkezett a vissza
hatás : a protestánsok közt a pietizmus, a katholikus világban a 
quietizmus. A két egyház legnemesebb szellemei csatlakoztak a 

F R A N K E GUSZTÁV, 

reformmozgalomhoz, de a pietizmus életrevalóbb, tisztább, evan-
géliomibb jellemű mozgalom a quietizmusnál. Ez utóbbi irány a 
jócselekedetekkel való üzérkedést megunva Isten önzetlen szeretetét 
tekintette a vallásos élet gerincének s a jó cselekedetek értéktelen
ségét hirdette, ha az érzés tisztasága meg nem szenteli. A tiszta 
érzés és az Isten szerelmébe való elmerülés szertelen kultusza azon
ban a myst ika úttalan, homályos rengetegébe hajtotta, tétlen 
szemlélődéssé, érzelgős merengéssé változtatta az eredetileg egészséges 



mozgalmat. A z irodalomban remekművek hirdet ik munkáját, de 
korábban elenyészett, semhogy az egyházat erkölcsileg újjászülhette 
volna. A pietizmusban az elhanyagolt vallásos érzés, b ib l i a i kegyes
ség, belső, l e l k i ember követeli érvényesülésót. A bibliának a keresz
tyén életbe való beleplántálását tűzte k i célul. Nem azzal vesződött, 
hogy foglalja tételekbe, bölcsészeti formákba a bibl ia tanítását a 
theológiai tudomány, mert ez elmetornának hasznos, de keresztyón
ségnek kevés, hanem igazi bibl ia i lelket akart önteni ä hívekbe, 
egyházba, az egész közéletbe. A vezérek, Spener, Francke idealiz
musára val l , hogy minden téren megindították az újjászületés folya
matát; a mozgalom kiváló gyakorlati érzékére, hogy az iskolát, 
irodalmat, a jövendő veteményes kertjét igyekezett legelőbb hatal
mába keríteni. A hallei egyetem egyre nevelte és szakadatlanul 
bocsátotta k i az új irány apostolait; szeretetintézményei, első helyen 
a hallei Francke-intézet, romolhatatlan emlékei termékenyítő, alkotó 
erejének. 

Magyar földre a pietizmusnak csak alapiránya plántálódott át, 
túlzásai, félszegségei, a második-harmadik nemzedék mesterkóltsége 
fennakadtak a nép k r i t i k a i rostáján. A német pietisták egy csoport
ját jogosan vádolták, hogy a szimbolikus iratokat lenézi, a magyar 
pietisták ellenkezőleg azon buzgólkodtak, hogy minél jobb fordítás
ban adják a nép kezébe. Serényen prédikálnak a megigazulásról, 
holott a pietizmus szülőföldjén több helyütt a megszentelődósnek 
alárendelték. Általában a magyar pietizmus hitvallásszerű, inkább 
csak bensőségét, áhítatát, alkotó erejét örökölte a németországi 
pietizmusnak. Hatásukra tisztul , nemesedik a gyülekezet és le lk i 
pásztor eszménye; érdemök, hogy az élet közelebb emelkedik hozzá. 
Megható, hogy minden tanítvány a fáradhatatlan Francket választja 
mintául; a legkisebb falusi gyülekezetben is árvaházat, alumneumot 
alapítanak. A z egész jelenség hasonló ahhoz, ahogyan a régi világ
ban a gyarmatvárosok keletkeztek. A pietista tanítványok is az 
anyafészek tüzét vitték magukkal, hogy világosságával, melegével 
uj fészket teremtsenek. A dunántúli evangélikus magyarság nekik 
köszöni életrekelését. M i n t püspökök, esperesek, főjegyzők, tehát a 
közbizalom birtokosai fáradoztak egyházuk belső erősítésén. Templom, 
iskola, sajtó egyformán érezte munkásságukat.1 

1 Részletesen szól róluk Payr S. fent idézett monográfiája. 
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X V I I I . 

Az iskola és irodalom. 

A z elnyomás, az államhatalom rideg ellenséges indulata talán 
az oktatás és irodalom terén vo l t legsúlyosabb és legtűrhetetlenebb. 
A reformatio a középkorral szemben, mely a tudományt a theologia 
igájába fogta, a szabad vizsgálat elvének diadalát jelentette és ha 
az örökségéből táplálkozó egyházak a X V I I . században bizonyos 
fokú kötöttséget meghonosítottak is, elvileg ragaszkodtak a protes-
tantismus hős korának hagyományaihoz. Ennek az elvnek feltótlen 
tisztelete biztosít a protestantismusnak oly nagy jelentőségű helyet 
a mívelődéstörténetben s ép ezért minden bilincs, amit a X V I I I . 
század a protestáns iskolára és irodalomra rakott , tulaj donképen 
az emberiség egyetemes nagy érdekeiben tet t kárt. 

A z elnyomást e téren is a »Regnum Marianum« eszméje irá
nyítja. A z állam nem kultúrállam, hanem térítő állam, amely nem 
az általános felvilágosodást, l e l k i nemesbülést tűzi k i céljául, hanem 
merőben idegen eszmény szolgálatába szegődik. A z állam r. kath . 
jellegének minél határozottabb kidomborításáért csekély ár szemé
ben az emberi jog, műveltség, népjólét. Az elnyomásnak minden 
képzelhető fajtájára találunk példát. Főbb alakjai: az iskolák anyagi 
forrásainak elfojtása, a felsőbb tanfolyamok megszüntetése, a kül
földi egyetemek látogatásának korlátozása, a könyvrevisio ós a cen-
sura, m i n t a gondolatterjesztésnek két, intézményszerűleg állandó
sított s szinte széttörhetetlen békója. 

A z oktatás és irodalom e megláncolását a X V I I I . század nem 
felekezeti jelszavakkal, hanem az állam érdekével és a király jogá
val okolta meg. Legalább az 1715. évi L X X I V . t.-c, amely a 
következő nemzedékek oktatásügyi politikájának kiinduló pontjául 
szolgált, minden iskolára nézve kimondja a király felügyeleti jogát, 
bárkik alapítsák s akár egyházi, akár világi ifjúságot nevel. Ugyan
ezen törvénycikk az általános elv folyományakópen különösen meg-

Zsilinszky: A prot. egyház története. 30 



nevezi az alapítványok ellenőrzését s a számadások megvizsgálását.1 

E törvényes rendelkezés igazi célját egy más törvény, az ugyan
azon országgyűlésen alkotott X X X I . c ikk világítja meg, mely az 
ágostai és helvét hitvallásúaknak a maguk céljaira szolgáló kive
téseit s a maguk közt való gyűjtéseket királyi harag ós törvényes 
büntetés terhe alatt szigoráan megti l t ja . 2 Nyilvánvaló, hogy a kor
mány a protestáns lakosság adózó tehetségének csökkenését s így 
az állam anyagi kárát akarta i lyen módon elkerülni, de az termé
szetesen nem ötlött fel, hogy a róm. kath. egyház az állam tula j 
donából akkora értékű javakat bír, hogy jövedelmük többszörösen 
fölülmúlja a protestánsok önmegadóztatásával esetleg együttjáró 
veszteséget. E téren is kétségtelen az állam részrehajlása; az egyik 
egyházat minden képzelhető módon dédelgeti, a másikat pedig az 
állami közjó nevében ridegen megfosztja összes tápláló életereitől. 
A protestánsok régi alapítványaik törzsrészét az üldözés következ
tében elvesztették s csak gyűjtésekkel, önmegadóztatás útján tud
ták valamennyire pótolni a vér vesztést. Az eperjesi collegiumra p. o. 
a külföldi protestáns uralkodók segítségéért is folyamodnak, 1708-
ban Kermann Dánielt és Pohorszky Sámuelt küldik a Lengyel
országban táborozó X I I . Károly svéd királyhoz.3 A z is előfordul, 
hogy egy-egy alapítványuk az alapító család catholizálása követ
keztében válik vitássá, így a Hrabovszkyak az evang. iskolai célokra 
t e t t alapítványt a római hitre térés után visszakövetelik. A párt
fogó gazdag nagyurak kihaltak s a reménység egyre csökkenőben. 
Telekesi Török István halálakor Torkos András hű jellemzését adja 
ha lo t t i beszédében e szomorú kornak. »Augustana Confessio szerint 
való magyar keresztyénség, nemes országunkban csak olyan vagy, 
m i n t egy pusztán hagyott akol, m in t a megszedett szőlőben levő 
romladozott kunyhó. Oda vannak erős cédrusfáid, oda vannak a 
fŐfo rendeid. I t t - o t t felbukkanó egynek-egynek úgy örülnek, »mint 
a zsidó nép örvendezett az assyriai fogságban Mardokeusnak«.4 

1 1. §. Cuiusmodi Seminariorum, convictuum et collegiorum, pro juventute 
Ecclesiastica, aut seculari, per quoscunque, sive intra, sive extra regnum fun-
datoruin, dum, et quando necesse videbitur, inspectionem; et cum exactione 
rationum, u t rum fundationi satisfiat ? iyivestigationem ; Sacra Regia Maiestas 
sibi soli, pro Apostolico munere, et suprema authoritate sua reservat. 

A 2. §. . . . Non secus particulares quoque inter ipsos collectae et impo-
sitiones iisdem augustanae et helveticae confessioni addictis, sub indignatione 
Regia et poena legali probibitae sínt et interdictae. 

3 Molnár A. A közoktatás története 350. 1. Hörk, Az eperjesi collegium 
tört. I I . X . 79. 1. 

* Payr S. Telekesi Török István, Budapest. 1896. 51—52. 1. 



Ritkaság számba ment az olyanféle nagyobb alapítvány, mint a 
Löffelholtz császári-tábornoké Eperjes javára. Szóval, nem akadt 
egyetlen protestáns iskola sem, mely pusztán alapítványai jövedel
méből meg tudott volna élni s ne szorult volna rá a hívek adako
zásaira. Alaptőkéjük a kobzások s új telekszerzósek, új építkezés 
miat t fölöttébb megcsappant. A hatalom észrevette és felhasználta 

X I I . K Á R O L Y SVÉD K I R Á L Y . 

e gyengeségüket. A felügyelet terhét is csupán a protestáns oktatás 
érezte. A róm. kath. egyház iskolája az állam céljának tökéletesen 
megfelelt, sőt a kormány róla vette a mértéket; a felügyelet i l y 
körülmények közt vagy elmaradt, vagy iskolai látványossággá, 
puszta díszszé szelídült, a protestánsoknál pedig teljes kíméletlen
séggel jelentkezett. 

A törvény végrehajtását az 1722/23-iki országyűlés a hely
tartó-tanácsnak egy külön szakosztályára bízta, e türelmetlen testü
letre, amelyet a róm. ka th . papság az eretnekség ostorának tekin-
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te t t . 1 Ez vol t a »Commissio piarum fundationum«, mely 1725-ben 
kezdi meg működését.2 A Carolina resolutio az iskolákra vonat
kozólag semmiféle rendelkezést nem foglal magában; azonban van 
egy ti tkos utasítás, amelyet a miniszteri értekezlet elfogadott § 
amihez a király is hozzájárult. Ez a t i tkos utasítás, amely az 
1681-iki törvények pártos intézkedését még szigorítja, az evan
gélikus iskolát az articularis helyen is csak a grammatikáig engedi 
meg, a felsőbb fokú iskolákra, ha csak határozott külön királyi 
engedélyokiratra nem támaszkodnak, kimondja a feltétlen halál-
itéletet. Magasabb fokú intézet alapítását az állam csak azon esetben 
hagyja jóvá, ha állandó ós biztos jövedelmű, a gyűjtésektől nem 
függő alaptőkéje van ; a kéregetést, mint az ország lakosainak meg
terhelését újólag határozottan megtiltja. Ettől az időtől fogva ez a 
törvénytelen utasítás szolgált a helytartó-tanácsnak s az alatta álló 
hatóságoknak irányadóul. Az elnyomottak hasztalan küzdöttek ellene ; 
a törvényt, amelynek intézkedése magában véve is igazságtalan 
volt, a hatalmas, izzó gyűlöletű ellenfél halálosztó pallosképen for
gatta. I I I . Károly e rendelettel tört útat Mária Terézia és I I . József 
korszakos reformjai előtt.3 

Erdélyben, bár sem törvény, sem rendelet nem előzte meg, 
korábban kezdődött az irtó hadjárat. 1715-ben újra megalapították 
az erdélyi róm. kath . püspökséget s neki adták a gyulafehérvári 
fiscalis uradalmat. Hogy a püspöknek móltóságához illő székhelye, 
egyháza legyen, előbb erődítés ürügye alatt, utóbb nyíltan a valódi 
célra való hivatkozással, lefoglalták a reformátusok birtokában levő 
székesegyházat, collegiumot, püspöki, papi és professori lakásokat. 
Steinville generális tekintélyes összeget igért váltságképen, de a 
ref. consistorium hasztalan folyamodott folyósításáért, sőt, midőn a 
külvárosban egy telken templomot kezdtek építeni, fólbenhagyat-
ták, a hajléktalanná le t t collégium meg al ig tudott fedelet találni. 
A z iskola 1716 febr. 26-án költözött k i a városból, megfordított 
zászlók alatt, fekete posztóval bevont dobokkal. Előbb Krakkóban 
húzódott meg, utóbb Szászvároson próbálkozott; mivel sehol sem 
vol t maradása, végre az esztendő végén Marosvásárhely adott neki 
otthont. 4 Ugyanekkor foglalta el Steinville az unitáriusok kolozs
vári fő- ós kistemplomát, parochiáját, iskoláját, nyomdáját katonai 
erővel s a protestáló papot »megrivogatvan kitaszigálta nyakra-

1 1723. L X X . t.-c. 
2 Fináczy, A magyarországi közoktatás története Mária T. korában I . k. 6.1. 
3 Fináczy i . m. I . 31. 1. — Molnár A. i . m. 283. 1. 
* Bod Péter, Smirnai Szent Polikárpus. 159. 1. Pokoly I . i . m. I I I . 70. 

s köv. 1. 



főre a palotából«. Szinte elviselhetetlen csapás vol t az erdélyiekre 
a kamara-javadalmak és dézsmahaszonvótel megszüntetése, mely 
I I I . Károly óta Mária Terézia utolsó tizedóig időnként változó 
erólylyel, de állandóan fo ly t . Átvizsgálták az adományleveleket s 
megszüntettek minden javadalmat, amelynek okiratán a legcseké
lyebb formahibát fölfedezték. 1717-ben a 6689 rh . for in t értékű 
javadalom a bizottság rosszakaratú rostája után 4051'50 magyar 
forint értékre szállt alá. Minden természeti járandóságot megvál
tottak, de szertelenül olcsón. 1699-ben például egy kősónak árát 
15 dénárban, 1717-ben már 10 dénárban állapították meg s i lyen 
arányban csökkent egyéb termékek váltsága is. 1 1720-ban a már-
marosszigeti iskolának régi fejedelmi adományképen járó 500 kősó 

A FEJÉRVÁRI COLLEGIUM. 

fejében 20 forintot, utóbb csak 8 forintot fizetett a kincstár, a 
harmincas években pedig, amikor kincstári pénzen róm. kath. 
jellegű iskolát nyitot tak, a dézsmát is megtagadták tőle. Ep így 
megfosztották a debreceni anyaiskolát az Apafy Mihály adomá
nyozta évi 5000 kősótól, a külön rendelt 100 f r t értékű kősó ado
mánytól s a Zólyomi-féle miskei bi r tok után járó 50 f r t évi segély
től. Mind e j avadalomfosztások törvénytelenek voltak, mert az 
1691-iki Lipót-féle hitlevél, mely Erdély X V I I I . századi állami 
életének alaptörvényéül szolgált, a második cikkben határozottan 
megerősítette az erdélyi fejedelmeknek bármely vallásfelekezethez 
tartozó gyülekezetek s iskolák számára te t t alapítványait akár 
Erdélyben, akár a magyarországi részekben, a Székelyföldön és Deb
recenben.2 1752-ben a községi segélyt is megszüntette a hatalom, 

1 Pokoly i . m. 
* Molnár A . i . m. 316. 1. 417. 1. 



pedig ez Debrecenre életkérdés volt . Ez az idő a debreceni iskola 
megpróbáltatásának legsúlyosabb korszaka, amelynek terhét nagyon 
kevéssé apasztották a külföldi hitsorsosok adományai. Az angol 
egyház 1000 font sterling évi kamatául 30 fontot, a hollandi egy
házi szolgák társasága legalább 255 forintot, a svájci egyház 346 
forintot áldozott Debrecenért. 1766-ban a collegium elöljárósága 
33,755 f r t tőkepónzt val lo t t be az állami vizsgáló bizottságnak.1 

Az erdélyiek 1754-ben kezdték összeirni alapítványaikat, azonban 
semmi készpónzvagyont nem mutattak k i . A sokféleképen próbált 
református egyház attól félt, hogy az államkincstár a kamatfizetés 

A DEBRECENI COLLEGIUM A XVIII. SZÁZAD ELEJÉN. 

biztosítása mellett beköveteli tőkéit s birtokjogát idővel vitássá, 
kétségessé teszi. 2 

A pártfogók megfogytával a protestáns iskolák kivétel nélkül 
rászorultak az adományok gyűjtésére. A hatóságok azonban ép 
oly okon, min t a kivetést, lépten-nyomon akadályozták. A protes
tánsok folyamodásaival szemben az adózó nép anyagi kimerülésével 
érvelnek. 1755-ben a kancellária hallatlan megterhelésképen említi, 
hogy az osgyáni iskola 100 főnyi ifjúságának ellátása a hívek 
gondja, holott ezt a pénzt sokkal észszerűbben az adó lerovására 
és a katonák tartására kellene fordítani. 1754-ben elfogtak és a 
vármegye börtönébe vetettek három pataki legátust, min t országos 

1 Molnár A. i . m. 468 1. 
2 Bod P. Hist . Eccl. I I I . és Pokoly I I I . 104—105. 1. 



csavargókat; összegyűjtött pénzöket pedig a Cassa parochorum 
javára elkobozták. 1760-ban végre országos rendelet t i l to t t a el a 
supplicatio és legatio minden képzelhető módját. A rendelet egyen
lően szólt a katholikusoknak és protestánsoknak, de az egyenlőség 
csak látszólagos volt . A z előbbiek gazdag alapítványok birtokában 
nyugodtan nézhették a hatalom rendelkezéseit, a protestánsokra 

A DEBRECENI FŐTEMPLOM. 

ellenben kegyetlen csapást mért. A rendeletet nem hajtották végre 
mindenütt egyforma szigorúsággal. Zemplén vármegye gyűlésén a 
reformátusok azt kérdezték: »Hát a franciskánus barátok s egyéb 
i lyen szerzetesek hogyan élnek ? A m i deákjaink is hogyan fognak 
élni?« Erre a vármegye kimondotta, hogy a rendeletet nem kell 
az önként adott alamizsnára vonatkoztatni. 1 A bihar i alispán már 

1 Bernát I . levele Vay Ábrahámhoz. Molnár A. 315. 1. 



vasra veretett egy kéregető erdélyi tanítót.1 Borsod vármegye, akol 
pedig a reformátusok tömegesen laknak, 1761-ben elfogatta Csernátony 
Dánielt, a mármarosszigeti iskola togátus deákját, ak i elöljárói 
ajánló levelével ünnepi legatióra ment. A fiatal embert bárom álló 
hónapig vizén ós kenyéren tartották s a kegyelmes szívű királyné 
e durva és kegyetlen bánásmódot utólag helyeselte.2 A helytartó
tanács ezzel sem érte be; mivel Csernátony ajánló levelein ott vol t 
a »marmarosszigeti gymnasium« pecsétje, nyomban szigorú vizsgá
latot javasol a felsőbb tanulmányok eredetének s a k i r . engedély
nek kinyomozása végett. Ezt a javaslatot a kormány mellőzte. 
A rendéletre jellemző, hogy nemcsak a gyűjtőket sújtja büntetéssel, 
hanem az adakozókat is, tehát szemmel látható a gyökeres kiirtás 
szándóka. A következő években valamennyire enyhült a szigorúság. 
A protestáns iskolák ós pártfogóik szakadatlanul ostromolták a 
trónt folyamodásaikkal; kifejtették, hogy nem kivetet t járulékok 
beszedéséről van szó, hanem teljesen szabad adományokról; ha e 
szeretetből adott fillérek bele ütköznek a rendelet tartalmába, akkor 
a barátok koldulásait is el kel l t i l t an i . Ez utolsó argumentum 
hatott s 1763-ban már az ünnepi legatiót elnézték a hatóságok. 
1779-ben, az ívj kor küszöbén megint egy jellemző esetre bukka
nunk. A debreceni professorok (Sinay, Hatvani) ellen t iszt i kere
setet indítanak, mert ajánló levelekkel látták el egy diákjukat, 
ak i t Kis-Sároson gyűjtés közben elfogtak. Súlyosbító körülmény 
gyanánt szolgált, hogy a rab diáknál héber és görög betűvel i r t 
útitervet találtak, ami a gyűjtésnek titkos, ravasz, csalárd jellegét 
bizonyítja.3 A legatiót, szüreti és aratási supplicatiót különben I I . 
József idején is gátolta a helytartó tanács.4 A t i la lom céljáról még 
világosabban tájékoztat bennünket az a rendelkezés, hogy míg a 
protestáns iskolák saját híveik támogatásától is meg vannak fosztva, 
addig a protestáns patrónus sőt az egyszerű egyháztag is köteles 
a katholikus iskolák fenntartása terhén testvériesen osztozni. 

Iskoláink másik veszedelme a lefokozás volt , amivel a protes
táns egyházak szellemi elszegényedését akarták elérni. Erezték, hogy 
csakis az iskolák eltiprása útján lehet a sok vereség után is szívós 
és kitartó nyájat intelligentiájától, természetes vezéreitől megfosz
tani. Ha lehetetlenné teszik újabb papi s tanítói nemzedék neve
lését, a gyülekezetek jórésze le lk i gondviselés nélkül marad s köny-

> Pokoly I I I . 106. 1. 
2 Fináczy i . m. I . 46. 1. 
» Fináczy I I . k . 377. 1. 
* Keresztesi naplója 33. és 77. 1. 



nyebben hajol a térítő barátok szavára. A hivatalokból szintén csak 
így lehet kirekeszteni évtizedek következetes munkájával az »aka-
tholikus« elemet. A támadás a rendeletnek azon pontjára támasz
kodott, hogy a felsőbb tanfolyamok (philosophia, theologia) csak 
királyi engedély mellett állhatnak fenn, a királyi engedély pedig a 
fenntartás biztos, alapítvány szerű fedezetétől függ. 32 év alatt 
(1740—1772) összesen nyolc iskolát szállított le a kormány a gram
matikáig (5 evang. és 3 ref.), négyet pedig végkép megszüntetett 
(1 ev. és 3 ref.).. A legelső támadás a selmeci iskolát érte még 

SELMECBÁNYA A XVIII. SZÁZADBAN. 

I I I . Károly alatt 1733-ban. 1 Az evangélikus polgárság kezdetben 
nem hajlott a parancsra. Tiltakozás nélkül nagy t i t kon fenntar
tották a felsőbb osztályokat. 1747-ben azonban a selmeci jezsuiták 
meglepték az iskola rectorát a logika tanítása közben. Nyomban 
följelentették az esetet s kemény hangú rendelet érkezett a város
hoz, hogy haladéktalanul engedelmeskedjék. Ép így járt Körmöc
bánya, ahol még a korlátozó parancs után hat esztendővel is taní
tot tak poésist és rhetorikát (1754). A besztercebányai evangélikusok 
is jó ideig késlekedtek a parancs végrehajtásával, mert bíztak a 
királyhoz beadott folyamodványuk sikerében. A helybeli parochus, 
a k i egyúttal jezsuita házfőnök volt , alattomban rájuk lesett s 

1 Breznyik János, A Selmecbányái lyceum tört. I I . k. 220 1. 



kiderült a halasztgatás. Elesett Kassa (1753) és Nagybánya (1755). 
Ez utóbbi jogot formálhatott volna a bányavárosokat megillető 
kedvezményre, de reá az 1681-iki törvény 12. §-át alkalmazták, 
mely szerint Szatmár megye községei csak az esetben élvezhetnek 
szabad vallásgyakorlatot, ha kimutatják, hogy iskolájuknak, templo
muknak a törvény keletkezésekor (1681) birtokában voltak. Ezt nem 
tudták bizonyítani, sőt az 1675-iki szerződés, amelyet gr. Csáky 
ki r . biztossal kötöttek s amelyben megelégedtek azzal, ha a külső 
városban lesz egy prédikátoruk és kántortanítójok, egyenesen ellenök 
szólt. Nagybányával egyidőben kellet t meghajolnia az osgyáni 
iskolának. Szatmár, Győr ós Pápa azon a címen szenvedett, mert 
»véghely« jellegök a viszonyok változtaval megszűnt s nincs többé 
joguk a vallás szabad gyakorlatához. G-yőr 1749-ben egészen elvesz
tette iskoláit, Szatmárt különös kedvezésből meghagyták a gram
matikát. 1752-ben diadalmasan je lent i Veszprém vármegye, hegy 
Isten segedelmével sikerült Pápáról a helvetica confessiot összes 
tartozékaival, a collegiummal száműzni és k i i r t an i . A collegium a 
szomszédos Adász-Tevel faluban húzódott meg s innen folyamodtak 
felsőbb tanfolyamok engedélyezéseért. A győri püspök ridegen t i l t a 
kozik minden engedékenység ellen. »Ugyan hagyjanak fel már az 
akatholikusok a lelkiismeretünkön való erőszaktétellel, ha a maguk 
lelkiismereti szabadságát oly hévvel védik. Ne kérjenek olyat, ami 
lelkiismeretünkbe ütközik«. 1 Világos ebből, hogy a papság egész 
szívtelenséggel ragaszkodik a rendeletben számára biztosított ked
vezményekhez, mindenütt a legszigorúbb eljárást sürgeti s minden 
bántalmat súlyos fenyítékkel torol meg. Rimaszombat lakossága 
kevés kivétellel protestáns vo l t ; felsőbb pártfogás mellett jezsuita 
jelent meg köztük térítő szándékkal. A felingerült lakosok meg
támadtak egy processiót, zendülés támadt, amelyért »példás« bün
tetést kel let t kiszabni. Mária Terézia »az Isten, a Felség és az 
igaz h i t ellen elkövetett sértés méltó megtorlása, valamint hasonló 
vakmerőség meggátlása végett« teljesen eltörli a protestánsok 
szabad vallásgyakorlatát, elkobozza templomukat, iskoláikat, eltávo
líttatja a lelkészeket, tanítókat, tanuló ifjúságot. Királyi biztos 
hajtja végre engesztelhetetlen pontossággal az Ítéletet s az elha
gyot t templom, iskola valamennyi ingatlannal együtt uralkodói 
akaratból a pár száz főnyi katholikus nyáj birtokába száll. 

Rendkívül érdekes Cegléd esete. 1752-ben népzendülés támadt, 
a nagy zenebonában megverték a róm. katholikus iskolamestert. 
Az esetet a földesúr jogánál fogva nyomban följelentették a budai 

1 Fináczy I k. 35. 1. 



Clarissák; azonfelül vallásháborítás címén panaszt tet t a ceglédi 
plébános s a kath. lakosság. Elpanaszolták, hogy a reformátusok 
jogtalanul bírják a templomot s a hozzátartozó ingatlanokat. A hely
tartótanács nyomban elrendelte a nyomozást, mire alapítja Cegléd 
a szabad vallásgyakorlatot. A bizottság megjelent a hely színén, ,de 
a kálvinista nép védelemre készen körülállta a templomot s egyór-
telműleg kijelentették, hogy a templom keletkezéséről nem tudnak, 
de azt biztosan állíthatják, hogy 1681-ben bir tokukban volt s v a l -

N AGYBÁNYA. 

lásukat 1547 óta akadálytalanul gyakorolták. A kancellária a katho
likus álláspontot fogadta el, mely szerint Ceglédet a Clarissák már 
1300-ban kapták, azóta szakadatlanul bírták s jogukról a török 
uralom alatt sem mondtak le, bár tényleg hasznát nem látták. 
A várost 1683-ban teljesen elpusztították a török hordák, utána hat 
álló esztendeig teljesen lakatlan v o l t ; a reformátusok birtoklása 
tehát megszakadt s ennélfogva a földesúr joga teljes épségében 
helyreállt. Az 1681. évi X X V I . cikkre is helytelenül hivatkoznak, 
mert a törvény oltalma a török hódoltság területére nem terjed k i . 
A templomot a királyi akarat tényleg az apácáknak adta, a refor-



mátusoknak pedig a külső részeken hasíttatott k i építésre telket s 
iskolájukat a grammatikára korlátozta.1 

Egy-két esetben sikerrel járt a védelem. A pozsonyi iskola 
Bél Mátyás- és Beer-korabeli virágzását rossz szemmel nézte az 
örökké éber kath. papság és a helytartótanács. Még a Carolina 
Resolutio előtt, 1727-ben, titkos feljelentés következtében részletes 
tájékozást kívánt a pozsonyi evangélikusoktól, m i t tanítanak isko
lájukban, mióta és kinek engedélye alapján áll fenn. A gyüleke
zet a városi tanács útján azt a jelentést terjesztette föl, hogy 
iskolájuk az 1681. évi törvény alapján áll fenn, a külvárosban a 
számukra kijelölt telken épült a belső városi iskola helyett, amit 
1672-ben elvettek tőlök. A helytartótanács gondos ellenőrzésre és 
vizsgálatra utasította a városi hatóságot; a gyülekezet egy kül
döttséget választott, hogy élő szóval fejtse k i a helytartótanács 
előtt az iskola fennállásának törvényes voltát. A kiküldöttek arra 
is hivatkoztak, hogy a király a vallás ügyében — világos kije
lentése szerint •— az általános szabályozó rendelet kiadása előtt 
semmi változtatást nem enged. Ekkor a zaklatás abban maradt, 
de pár év múlva, 1733-ban megint kezdődött. A helytartótanács 
újólag tájékozást kórt a várostól az evangélikusok iskoláiról. 
Felsőbb helyről újabb parancs érkezett: kutassák k i , hány pré
dikátoruk, rectoruk, conrectoruk, subrectoruk és tanítójuk van? 
Miből fizetik őket ? Ha fizetésük közadakozásból gyűl össze, k i 
mennyivel járul hozzá ? A tanulók kapnak-e élelmet, ruhát ? Van
nak-e convictorok, hányan és miféle alapból látják el őket? A kér
dések a resolutio mellett kiadott bizalmas utasítás csapásán járnak 
s a nyomozás a pozsonyi iskola leszállítását célozza. A pozsonyi 
egyház egy tekintélyes embere, Mal ik Kristóf, külön felségfolya
modvánnyal járult a király elé ós védelmet kért a folytonos zak
latás ellen. A folyamodványnak azonban al ig le t t volna sikere, ha 
erős pártfogójuk nem akad. Az esztendő végén a helytartótanács 
már kiadta a korlátozó rendeletet ós sürgette végrehajtását. Végső 
szorultságukban a pozsonyiak Jeszenák Pált küldték I I I . Károly
hoz, kegyelméért folyamodtak s engedélyét kérték a felsőbb tan
folyamok fenntartásához. Jeszenák, akit nagy tudásáért, jelleméért 
a király különösen kedvelt, célt ért; valószínűen a savoyai herceg 
közbenjárását is felhasználta, akinek ügyésze vol t . 1734 jan. 6-án 
vol t kihallgatáson a királynál s már két nap múlva leirat érkezett 
a helytartótanácshoz. E leirat, melyet jan. 12-én közöltek a város-

1 Földváry L . I I . kötet. 261. és következő lapokon. — Fináczy E. 
I . kötet. 37. lap. 



sal, a pozsonyi iskolákat meghagyja akkor i állapotukban, csupán 
időnként részletes jelentést k ivan róluk.1 

Merő rejtély az eperjesi iskolával szemben tanúsított királyi 
kegyelem kútfeje. 1750-ben, a határozott, ernyedetlen üldözés korá
ban akkora feltűnést kel te t t Mária Terézia intézkedése, hogy sokan 
véletlen megtévedésnek vagy hamis tájékozás eredményének tar
tották. 1749-ben a jezsuita rektor feljelentette az eperjesi evangé
likusokat, hogy iskolájukban philosophiát, theológiát is tanítanak, 
a vizsgálatokon pedig theológiai tárgyakról nyilvános vitatkozáso-

BESZTERCEBÁNYA. 

kat rendeznek. A hatósági nyomozás igazat adott a följelentőnek. 
A helytartótanács ez eredmény alapján a felső osztályok megszün
tetését javasolja, amit a királyné 1750 március havában el is ren
delt. Az ellenséges indulatú városi hatóság sietten-siet a végrehaj
tással. Az eperjesiek most egyenesen a trón zsámolyára teszik 
folyamodványukat. Kórósok nem maradt meghallgatatlan. Mária 
Terézia, talán szive ellágyulásának egy áldott pillanatában a kan
cellária ós gr. Fekete personalis tanácsa ellenére kedvezően hatá-

1 A pozsonyiak küzdelmét részletesen leirja Markusovszky Sámuel, A 
pozsonyi lyceum tört. c. forrástanulmányon s levéltári kutatáson alapuló 
munkájában 245—262. 1. Ez adatok ledöntik Einác.zynak azon állítását ( I . k. 
40. 1.), hogy a pozsonyi iskolának » felsőbb tanulmányokra való jogát ebben 
az időben senki sem vonta kétségbe*. V. ö. Molnár A. i . m. 



rozott. A személyéhez való esedezóst egyenesen érdemül tudja be 
nekik s engedélyét csupán három feltételhez köti: az iskolába csak 
ágostai hitvallásuak járhatnak, erdélyieket nem szabad befogad
niuk s az adózó alattvalókat semmikép ne terheljék. Eperjes azon
ban nem egy könnyen ju to t t el a békés fejlődés útjára. Már egy 
év múlva megint följelentik a jezsuiták, hogy hat helvét hitű 
tanulójuk van s büntetésül az iskola megszüntetését javasolják. 
A királyné akkor is kegyelmesen határoz és megelégszik a helvét 
hitűek eltávolításával. Más alkalommal alapítványaik reális voltán 
kételkedtek s szigorú vizsgálatot követeltek. Mária Terézia elhatá
rozását azonban semmiféle befolyás meg nem ingatta többé. Dön
tésének igazi okát legfölebb találgatni lehet, de biztos tudomásunk 
nincsen róla. Alkalmasint valami nagy befolyású titkos pártfogó 
járt közben, min t Pozsony iskolájáért. A protestánsok az országban 
általában s az ország gyűlésén is jóval kisebb súlyryal bírtak, sem
hogy kedvök keresésével a kormányzat általános irányától való 
ekkora s hirtelen elhajlást meg tudnánk magyarázni.1 A modori 
iskolát (1769) régisége s a már i t t -o t t jelentkező új szabadabb 
szellem hatása mentette meg. 

Sárospatakra jó korán, már Rákóczi szabadságharcának alko-
nyatán rátört a hatalom. Epületeiket a jezsuiták számára követel
ték s a pártfogók nagy üggyel-bajjal tudtak halasztó végzést sze
rezni. Ráday Pál, ak i t országszerte tiszteltek, Szentkereszten a 
prímásnál is járt órdekökben s a tanácsára Zemplén megye gyű
lésén az összes patrónusok til takoztak az 1714-iki általános tar
talmú pátens ellen. Közben egy megyei küldöttség karhatalommal 
próbálta meg a collegium elvételét, azonban a tanárok és tanít
ványaik folytonos tiltakozás közben bezárták a kapukat s az udva
ron sorakozva várták az erőszak alkalmazását. A kapu elől az 
elkeseredett pataki asszonyok kődobálással, peméttel, szónvonóval, 
sodrófával elkergették a foglalókat. Az esetnek hamar híre futa
modott, s maguk a patakiak is megdöbbentek ellenállásuk várat
lan eredményén. E g y buzgó patrónus, Monoki István, Tályáról 
nagy sietséggel Bécsbe indul t s oda két hét alatt fölvergődve 
ajtóról-ajtóra járt, hogy a »sinistra informatiok« fulánkját kitépje. 
Kezdetben sok idegenkedéssel, rosszakarattal kellett megküzdenie; 
a kancellár (Illésházy) a királyi akarat megvetésének tekintette 
ellenállásukat s új vizsgálattal fenyegetőzött. Monoki nem csüggedt 
s kitartó munkával kedvezőbbre fordította a közhangulatot. E l ju 
to t t a király szine elé s átadta a tanárok és tanuló ifjúság emlók-

1 Hörk : Eperjesi coll. tört. 103 1. — Fináczy I . k. 41—43. 1. Molnár A . i . m. 
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iratát, amelyben elpanaszolják a vége-hosszanincs zaklatást, a meg-
kisérlett erőszakot; hogy voltaképen nincs hajlékuk, mert Kassáról 
a háború mia t t kel le t t elköltözniök s Patakon meg azon a címen 
háborgatják őket, hogy nem articularis hely. Esedeztek királyi 
oltalmáért. I I I . Károly nem utasította el a folyamodókat. Aug. 1-én 
kiadott rendeletében megfeddette Zemplén megyét hirtelenkedéséért; 
k i fe j t i , hogy a collegium Nigre l l i tábornok utasítására költözött az 
articularis Kassáról Patakra, ennélfogva ez időszerint e menedék is 
articularis jellegűnek tekintendő. Szóval további elhatározásig meg
hagyja a vallás, a templom, az iskola szabadságát s minden hábor
gatást szigorúan megtil t . E rendelet szolgált Pataknak oltalompaizs 
gyanánt 1732-ig, amikor megint újabb k i r . védelemiévelet szerez
tek háborgatóik ellen. 1 Általában a l ig vo l t iskola, mely ne érezte 
volna egy vagy más módon a hatalom kezét s az erős ellenfél 
haragját. Végig próbáltak minden eszközt, ami a gyülekezetek 
eltiprására hathatósnak bizonyult. 1735-ben a miskolci gymnasium 
épületének igazításakor az egri püspök vallási újítás címén panaszt 
emelt, magistratualis fiscalissal az építkezést megti l totta s a mes
terembereket tömlöcre vettette. Több folyamodásra, Bécsbe küldött 
követek közbenjárására vo l t szükség, hogy építési engedélyt kap
janak. 2 Székely-Udvarhely építkezését is akadályozták s a század 
derekán már csak oly feltétellel adtak építkezésre engedélyt, ha 
az új épület a régit sem terjedelemre, sem magasságra, sem szép
ségre nem múlta fölül.3 A komáromi schólát abcére szorították, a 
kolozsvári collegiumot sok szenvedése mia t t »tövisek közt illatozó 
liliomszálhoz« hasonlítja az egykorú író, 4 Matheides eperjesi igaz
gató »az ég alatt, hol fejét sem vol t hova lehajtani, csikorgó tói-
ben, forró nyáron egyik szállásról a másikra bujdosva, kertekben, 
sátor alatt, ezernyi kellemetlenség közt viselte hivatalát « . 5 Az isko
lák története rendkívül gazdag nagy jellemekben. Bámulatos k i ta r 
tással, gyakran ügyes, cselvető fortéllyal védték az iskolák küszö
bét, mert bennök látták a protestantismus utolsó bástyáit. Ha eze
ket megvívja az ellenség, az egyház lassú elenyészte két nemzedék 
kihaltával bekövetkezik. Az üldözés hevével együtt nőtt az ellen
állás ereje ós szívóssága. A küzdelmek, bujdosások emléke forrasz
totta össze a protestáns iskolát tanítványai lelkével. A kötelék, 

1 Molnár A . 440. s köv. 1. A kir . rendelet s a patakiak emlékirata Zemp
lén vármegye levéltárában. 

2 Molnár A. i . m. 461. 1. 
j 8 Pokoly I . I I I . 97. 1. 

* Acsády I I . km. 457. 1. 
* Vandrák A. 16. 1. 



mely őket egymáshoz fűzi, a családi kötelék erejével, melegével és 
tisztaságával versenyez. A protestáns deák, bárhova emelje vagy 
vesse a sors, iskoláját, az alma matert ép oly tűzzel védi, min t 
családi tűzhelyét. 

Az elemi iskola együtt szenved a templommal; elvételök 
után közös hajléktalanság vár a papra és tanítóra. Különös és 
előttünk érthetetlen oktatásügyi pol i t ika az, amidőn az állam maga 
ad példát a műveltség tűzhelyeinek rombolására. A térítés ural
kodó gondolata azonban mindent megmagyaráz. A protestáns k u l -
turafészkek irtásával párhuzamosan halad előre a szerzetes iskolák 
plántálása. A szerzetek közt is a léleknyerés virtuózai, a jezsuiták 

NAGY-ENYED. 

állanak első helyen. Ök tanítanak a nagyszombati és kassai egye
temen, övék a budai, kolozsvári collegium; kezökön van 28 gym-
nasium, 6 convictus s valamennyi papnevelő. Nyomukban járnak 
s utóbb örökükbe lépnek a piaristák. Ok élvezik a hatalomnak 
minden j o g i s anyagi kedvezményét. A z evang. közép- és felsőbb 
rendű iskolák száma 1766-ban 35 vol t , de philosophiát, theológiát 
csak 4 helyen, Sopronban, Pozsonyban, Eperjesen és Lőcsén taní
to t tak; a többi kisgymnasium, vagy épen csak egy-egy család 
nagylelkűségéből éldegélő curialis iskola. A református iskolák 
száma 40-re tehető; köztök Debrecen és Patak valóságos egye
temszámba megy, a többi a nagy minták után igazodó particula. 
Érdekes a földrajzi megoszlás. Az evangélikusok intézetei a Fel
földet lepik el, a legdélibb Vadosfa és Aszód; a református iskolák 
fészke viszont a Tiszavidék, a Felföldre, a Dunántúlra alig j u t 
belőle hírmondónak. Tanulságosak az elemi oktatás adatai. A 2000 



róm. ka th elemi iskola mellett 130 görög kath., 90 görög nem 
egyesült, 179 ágostai hitvallású és közel 600 református iskolát 
számlálhatni össze. Az eloszlás nagyon aránytalan. A nyugat i »re-
strinctus« vármegyékben csak elvétve bukkan fel i t t -o t t egy-egy 
articularis templom árnyékában a protestáns iskola. A z evangélikus 
iskolák zömét Nógrádban (59) és Turócban (31) találjuk, a refor
mátusok Biharban (165 közül 126), Szabolcsban (88-ból 65) ural
kodnak. Összesen csak 3 olyan prot. iskola akad, amibe egy-két 
kath. gyermek is jár, természetesen a plébános engedelmével, mert 
szigorú rendeletek tiltották a róm. kath. növendékek befogadását 
s lankadatlan éberséggel ellenőrizték. Viszont 97 róm. kath. isko
láról tudunk, ahová protestánsok is jártak, néhol többségben vol
t ak ; Bothfalván (Nyit ra) és Nagyjeszenben a r. kath. iskolába 
egyetlen kath. gyermek sem jár. Ez is mutatja, hogy az állam 
első sorban térítésre törekszik. Nagyjában ugyanezt a jelenséget 
tapasztaljuk a felsőbb iskolák életében; minden lépten-nyomon 
szembetűnik az állam elfogult, pártos iránya. Sőt a dömölki apát 
a művelt családok lassú meghódítása végett térítő lovagi iskola 
alapítására gondol. A terv I I I . Károlynak is tetszik s felállítását 
csupán a pénzhiány gátolja. Az árvaházaktól az oktatás legfelsőbb 
fokáig a lólekhódítás ideálja uralkodik az elméken, behatol a bíró
ságok termébe is, mintegy büntetőjogi sanctiót szerez a térítők 
buzgalmának. Főróven az ev. tanító a plébános beleegyezésével 
öt róm. kath. gyermeket is befogadott; 1761-ben a tanítót elmoz
dítással büntették s helyébe a Cassa Parochorum terhére róm. kath. 
tanítót küldtek, ak i ezután a protestáns gyermekeket is tanította. 
Máshol 12—24 for int pénzbírságot rónak k i ugyanezen vétekért. 
Az e fajta büntetések koronája az inokai református iskolamestert 
érte, mert lutheránus gyermekek is voltak iskolájában. H a t hónapi 
börtönre ítélték, hetenkint háromszor vízre és kenyérre szorítva. 
Poprád, Szepes-Olaszi, Ráckozár, Ossi és Farkasd, bár a lakosság 
túlnyomó többsége (80—90°/0) protestáns hitű, hasztalan rimánko
dot t vallásabeli tanítóért; a kormány a kath . iskolákra utal ta őket. 
Ez utóbbi esetek a hetvenes évekből valók, tehát az iskolaügy 
terén az elnyomás az új idők hatása alatt s'em szelídült.1 

A protestáns iskola a tökéletes szolgaság járma alatt, a kol
dus-szegénység sanyarú éveiben a megelőző kor virágzásához képest 
nagyot hanyatlott, de még tépett szárnyakkal is jobban megköze
lítette a nevelés eszményi célját, mint a minden képzelhető gyá-

1 Az i t t előforduló adatokat Fináczy többször idézett müvéből vettük. 
I . k. 242. s köv. 1. I I . k. 375. s k. 1. 



molításban részesített szerzetes-intézetek. Időnként, kivált az átme
net sok megpróbáltatással járó idején, egy-egy iskoláról szomorú 
képeket tárnak elénk az egykorú adatok. A szegénység megapasz
tot ta a tanárok számát, lohasztotta lelkesedésüket; a gyenge fize
tések miat t többnyire a szerényebb tehetségüek rekedtek meg a 
tanítói pályán; a papság vo l t a talentum igazi célja s a tanárko
dást pusztán lépcsőül használta. Bél Mátyás, noha mindenképen 
oktatónak termett ember vo l t s mint iskolareformátor halhatatlan
ságot szerzett nevének, azzal a határozott kikötéssel fogadta el 
Pozsony meghívását, ha a legelső üresedóskor papi h iva ta l t kap. 
Fábri G-ergely, Tóth-Sipkovits János, Perlaky József, Vásonyi 
Márton, Torkos József, a dunántúli evang. papság igazi díszei, 
részint püspökök, részint püspökjelöltek, elhagyták a professzorságot 
a vadosfai, soproni paróchiáért. K i s János, ak i inkább oktatónak 
készült, szintén lemondott tanári állásáról a falusi papság fejében. 

A soproni Hajnóczy Dániel az egyetlen példa, aki nem fogadta 
el a jövedelmesebb papi állást, hanem megmaradt a nevelés műhelyé
ben, ahová szíve-lelke vonta. Sopronban a rectornak a X V I I I . század 
elején 200 fr tot s 10 akó bort , a conrectornak 100 fr tot ós 5 akó 
bort, a többinek egyenként 75 fr tot ós 5 akó bort fizettek a lakáson 
kívül. Azonkívül i t t megvolt a fapénz és a névnapi ajándék.1 

Pozsonyban a rector fizetése 200 f r t és szabad lakás, a con-
rectoré 150 f r t és 40 f r t lakáspénz, a subrectoré 100 f r t és 22 f r t 
lakbér.2 Eperjesen évi 40—150 f r t javadalmuk vol t a szabad 
lakáson fölül, holott 1667-ben a rector javadalma 500 tallérra 
rúgott,3 a többi tanáré 200—300 frtra. Sárospatakon 1734-ben 300 
fr t ta l , 20 köböl búzával s 1 hordó borral díjaztak egy-egy pro-
fessort.4 Debrecenben a század elején 180 f r t készpénz, 20 köböl 
búza, 5 köböl árpa, 10 cseber bor s elegendő fa járt egy-egy pro-
fessornak. Utóbb a termésbeli járandóságot megváltották s a városi 
segély megszüntetésekor a javadalom tetemesen megcsökkent.5 

A particulák ebben is az anyaiskolák után igazodtak. A z ismert 
adatok szerint Besztercebánya bánt a tanárokkal legmostohábban; 
a rectornak be kellett érnie hetenként 2 f r t 30 krra l , két-két tanár 
hetenként 2—2 forintot, kettő pedig negyedévenként 3 f r t 50 
dénárt kapott munkája fejében.6 

1 Molnár A. i . m. 386—399. 1. 
2 Markusovszky 254. 1. 
3 Molnár A . 353. 1. Fináczy I . 198. 1. 
* Molnár A. 437. 1. 
5 Molnár A. 503. 1. Szűcs I . Debreczen város története után. 
« Fináczy I . k. 198. 1. 



A z anyagi javadalmazás szegényes volta a professor függet
lenségén is csorbát ütött, bár e tekintetben kedvezőbb sors j u t o t t 
neki osztályrészül, min t a lelkészkedő egyházi szolgának. A taná
rokat általában életfogytig választották s nem zúdult fejökre annyi 
megalázás, m i n t a papokra. Debrecenben a század végéig divatban 
vol t az elbúcsúzás, ami a papmarasztásnak kissé enybébb formája. 
Patakon a tanárságot nem kötötték időhöz, csak az ifjabb Tsétsi 
Jánostól kivánták meg 1707-ben, hogy a főgondnoknál minden 
esztendő végén jelentkezzék elbúcsúzásra.1 A soproni iskola törté
netéből ismerünk egy nagyon jellemző esetet. Deccard Kristóf 
volt az iskola újjáalapítója a század elején, nagy műveltségű, 
nemes jellemű ember, ak i t kortársai szép latinságáért magyar 
Cicerónak neveztek el. 28 évig igazgatta az iskolát tanártársaival 
s a gyülekezet elöljáróival példás egyetértésben. 1738-ban a jenai 
la t in társaság tagsági oklevéllel tüntette k i a nagyhírű soproni 
rectort. Deccard székfoglalóul egy levelet intézett Halbauer tanár
hoz Az iskólatanítók állapotáról Magyarországon. E dolgozat anél
kül, hogy egyetlen iskolát megnevezne, sötét színekkel rajzolja a 
tanítók és tanárok nehéz helyzetét; a patrónusokról, akiknek hatá
rozata dönt az iskolák jövőjéről, azt írja, hogy nem csak az okta
táshoz nem értenek semmit, de általában tudatlanok, a múzsákat 
megvetik, az iskola iránt közönyösek s a tanítókon uralkodni akar
nak. M i v e l Deccard az egykorúak tudósítása szerint épen nem volt 
összeférhetetlen ember, s azok az írók, ak ik esetét tárgyalják, leve
lének taglalását, tartalma bírálatát meg sem kisértik, valószínű az 
a feltevés, hogy a sötét szín ráillett a soproni viszonyokra. Az 
elküldött levél másolatát maga a szerző mutatta meg az iskolát 
vizsgáló lelkészeknek, nyilván abban a tudatban, hogy pusztán 
szakszerű megjegyzéseivel senkit sem sértett. Rövid időre rá a 
convent elé idézték számadásra. Mive l az önérzetes Deccard — 
ártatlansága tudatában — vádlóit megkövetni nem akarta, hivata
lából azonnal elmozdították. Tanártársai hasztalan jártak közben 
érte, a convent haragja nem ismert határt. Csak később enyhült 
annyira, hogy 150 f r t nyugdíjat megszavaztak számára; ezt a kegyel
met annak köszönhette, hogy a levél eredetije még közzététele előtt 
visszaérkezett Jenából. Deccard még 23 évig élt azután s példája 
hosszú időre elriasztott mindenkit az oktatásügyi viszonyok bírá
latától.2 Sárospatakon 1715—1733 állandó belső zavarok dúlják az 

1 Molnár A. 451. 1. 
2 Molnár A. 392. 1. K le in Nachrichten, R i b i n y i Memorabilia, Gamauf 

Gottlieb kézírati müve tárgyalják ez esetet, főleg az utóbbi. 



iskola életét. Ifjabb Tsétsi János, egy fényes tehetségű, nagy tudo
mányú fáradhatatlan professor igazgatja ez időben az iskolát. Az 
ifjúság ragaszkodását annyira meg tudta nyerni, hogy rajta kívül 
semmiféle hatóság előtt sem hajolt meg. A belső zavarok valódi 
rugóit nehéz fölkutatni; bajos eldönteni, mennyi belőle az eszmei 
indíték ós mennyi a személyes ízű motívum. Kétségtelen, hogy 
r i t ka nagy tanultságú s szinte törhetetlen akaraterejű ember volt , 
ak i földesúrral, pártfogósággal, 
kancelláriával bátran szembe 
szállt. Merészen tört az iskola 
autonómiájának nagy célja felé, 
a papok és földesúr befolyását 
korlátozni akarta. Több ízben 
vádolták socianianismussal, ra-
tionalismnssal, fegyelmetlen-
séggel, boszúálló természettel 
s a patrónusok iránt való tisz
teletlenséggel.1 Pósaházi espe
resnek, a k i békíteni akart, nem 
egyszer kellett a fölzendült 
deákság ostroma elől eltávozni. 
Feltétlenül Tsétsi érdeme ós 
küzdelmeinek eredménye, hogy 
a földesúrral való jogviszony 
gyökeresen megváltozott. — 
Trautsohn hercegnek jogait 
csak a collegium kapuján kí
vül ismerték e l ; az intézet TORKOS JÓZSEF. 
falain belül erős határozott
sággal vitatták függetlenségőket s e gondolathoz lassanként hozzá 
szoktatták a közvéleményt. Végezetül mintegy 20 éves harc után 
mégis Tsétsi bukott el. 1733-ban a k i r . kancellária egyenesen meg
hagyta Patay Sámuel főcuratornak, hogy a békét a két háborúság
szerző professor, Tsétsi és Nagymihályi eltávolításával állítsa helyre. 
A nyughatatlan, erős elméjű tudós még ezután 35 évig élt Patakon 
csendes tanulmányozás közt. Közben ínséges napokat is láthatott, 
mert a dunamelléki tassi sessio 1742-ben 8 hollandi aranyat sza
vazott meg számára adománykópen.2 

1 Egy ízben kikötötték vele szemben, hogy a külső és belső embereket, 
kivált a patakiakat ne nevezze ökröknek, vargáknak és parasztoknak s tanít
ványait is t i l tsa le e szokásról. 

9 Földváry, Adalékok I I . 119.1. — Az egészre nézve Molnár A . 449. s köv. 1. 



A z oktatás terén a század első felében feltétlenül Pozsonyé 
az elsőség s ez Bél Mátyás érdeme, aki t a pietismus egyik vezér
alakja, a ballei Francke nevelt a magyar protestáns egyháznak. 
Francke annyira megszerette, hogy egyetlen fiának nevelését rábízta 
s mint nevelőt családjába fogadta. Kezdetben idegenkedéssel fogad
ták i t thon, de fényes sikerei lefegyverezték ellenségeit. 1708-ban 
Besztercebányára hívták, ahol már két év múlva megkétszereződött 
a tanulók száma. 1714 óta Pozsonyban működött, ahol a gymna-
sium annyira aláhanyatlott, hogy csak 40 tanulót talált benne. 
Bél nagyszabású reformjai az iskolát a virágzás magas fokára 
emelték; behozta az iskolai naplót, amivel egyrészt ellenőrizték a 
tanítók szorgalmát, másrészt az anyag arányos beosztását tették 
lehetővé. Ugyanezen célnak szolgáltak a 10—14 napi időközökben 
tar tot t értekezletek, amelyeken megvitatták az oktatás egész mene
tét, az iskola fegyelmi rendjót. Bél Mátyás hatalmas egyénisége 
ezen az uton hajtotta az iskolát szellemének uralma alá s iránya 
kitűnő munkatársai és tanítványai, Beer, Tomka-Szászky révén 
két nemzedék elenyésztéig megmaradt, sőt a későbbi emberöltők 
is vissza-visszatértek hagyományaihoz. Bél az előadás módja és 
oktatás rendje dolgában is korszakos jelentőségű újító v o l t ; tanított 
földrajzot, egyetemes egyházi és világi történetet s főleg a X V I . 
századdal, a reformatio korával foglalkozott. Ekkor s Pozsonyban 
tűnik fel először a francia nyelv hazai iskoláinkban, mintegy az 
új idők hírmondó fecskéje gyanánt. Páratlan tudományos munkássá
gával példát s ösztönt adott társainak s napjainkig tündöklő fényt 
árasztott az iskolára.1 Sopronban Hajnóczy Dániel vol t az iskola új 
életre keltője, aki t több lelkes oktató támogatott. A református 
iskolák mintái Patak és Debrecen; a particulák az anyafészek 
szellemének visszaverődései. A virágzás és hanyatlás évei váltakoz
nak bennök, aszerint, amint egy-egy kiváló tanár vagy gyengébb 
nemzedék kerül az intézet élére. Debrecennek Maróthi, Szilágyi, 
a hires Ha tvan i ós Sinai szerez díszt ebben a században. Az iskolák 
közös jellemző vonása, hogy a tanulók nem könyvből tanulnak, 
hanem tanárdiktálta jegyzetek szerint. Csupán Pozsony iskolája 
kivétel. Ot t maga az iskola lelke, Bél minden tárgyhoz írt 
kézikönyvet (magyar nyelvtana egy század alatt 14 kiadást 
ért). A diktálás divatja magyarázza meg, hogy a tárgyak részle
teibe nem igen hatoltak be, s egy-egy studiummal évek hosszú 
során át sem készültek el. Sinai a történelmet 20 teljes esztendő 

1 Markusovszky i . m. 163. s köv. 1. — Molnár A. 368. 1. — A Bél-
kezdte napló az Ephemerides részben a pozsonyi lyceum levéltárában, részint 
a Nemzeti Mvizeumban található. 



alatt sem tudta befejezni. 1 Valamennyi protestáns iskola a classicai 
és felekezeti szellem erősítésére törekszik. A l a t i n nyelv és iroda
lom kultusza a megelőző századtól örökbe j u t reájuk s a nemzeti 
ideálok kihaltának kora majdnem korlátlan hatalomra emeli. A z 
evang. iskolák Németországban képeztetik jeles latinokká tanárai
ka t ; hírük, tekintélyük e tekintetben oly nagy, hogy Nagy-Kőrös 
ós Patak hozzájuk fordul a tisztább latinság meghonosítása végett 
tanítókért.2 A z erős felekezeti szellem a katholikus célokat szol
gáló elnyomás természetszerű következménye vol t . Mennél kegyet
lenebbül sújtotta őket a hatalom, annál szívósabban ragaszkodtak 
hitükhöz, amelyet a szenvedések emléke még drágábbá tett előttök. 
Pozsonyon, Sopronon a mérsékelt, túlzásokat kerülő pietismus 
hatása látszik; a symbolikus könyvek mellett nagy gondot fordí
tanak a Bib l i a olvasására; imádságnak, egyházi éneknek mindenütt 
nagy szerep j u t ; az ifjúság gyakorta ól az Űr vacsorájával. A pro-
fessorok érzik, hogy egyházuk jövendőjéért ke l l dolgozniuk s az 
elárvult szent eklézsia szeretetét mélyen beoltják tanítványaik 
szívébe. Munkájuk felett állandóan ott virraszt a jövő miat t támadt 
aggodalom és kétség; egyetlen fegyverül a lemondani és ellenállni 
tudás szolgál, tehetség plántáit öntözgetik bennök. A nemzeti szel
lem e nemzetietlen korszakon által a protestáns iskolákban is nehezen 
ébredezik. Bessenyei a Holmiban arról panaszkodik, hogy Patakon 
»szüntelen a classicus auctorokat kel l mondani, a többi világról szó 

sincsen Rákócziról hallottunk beszédből, de sem a Nagy Lajosról, 
sem Hunyadi Jánosról, Mátyásról semmit sem tudtunk«. Kazinczy 
tudósítása még részletesebb s egyúttal sötétebb. »Hogy magyarnak illő 
volna nemzete történeteit ismerni, az Török Istvánnak s más valaki
nek Patakon a legszükségesebb s legfelségesebb tudomány örök tanu
lása mellett eszébe nem tuda jutni. 3« » A z én koromban Patakon és 
Debrecenben még nem tanítanak hazai törvényt, nem még magyar tör
téneteket, külön fogva a világ történeteiből. Az ifjú nem tuda egyebet, 
midőn iskoláit elhagyta, min t dogmatica és polemica theológiát, mintha 
az, amit alsóbb iskoláiban tanúit, ha jól taníttatott, elég nem volna. 
Mely törvényeinken állapodik vallásunk s m i az a bécsi, három 
nickelsburgi, l inc i , szathmári béke, azt én Patakon nem tudtam, azt 
később tanultam meg«. 4 Hasonló ítéletet mond K i s János a soproni 
iskoláról Póczelyhez írt levelében.5 »Magában is igen illetlen a haza-

1 Keresztesi I . naplója. 33. 1. 
2 Földváry L . I I . k. 94—95. 1. Molnár A. 375. 1. Vay Ábrahám levele után. 
3 Pályám emlékezete X I I . — 30. 1. (1879. k.). 
* U . o. X V I I I . 44. 1. 
* Toldy, Magyar Államférfiak és írók. 1868. 195—196. 1. 



béli dolgokról oly keveset tudni, min t m i eddig tudtunk. A kül
földi mindennemű dolgokról, valamennyit kivánok, annyit tanul
hatok, de hazánk tudománybéli állapotjára nézve csaknem egyip
tomi setétség vala még eddig raj tunk.« Patakon szigorú büntetést 
róttak a magyarul társalgó ifjakra, custosok leselkedtek a vétkesek 
után s ha az intés nem használt, a kizárás sem maradt el . 1 

Az iskolák ifjúsága élete Sárospatakon és Debrecenben fejlő
dött k i legtökéletesebben; az önkormányzat valóságos sarkköve 
vol t az iskolának. Patakon a tanári kar és ifjúság közös folyamod
ványokat, nyilatkozatokat ad k i »tota communita Scholastika« név 
alatt. A z iskola vagyonát, mivel az alapító levelek szerint nem az 
intézet, hanem az ifjúság tulajdona volt, maga az ifjúság kezelte ; 
még pedig nemcsak az adományokból befolyt gabonáról és borról 
viselt gondot, hanem a tulajdonul bírt szőlőt is maguk mívelték. 
A munkát osztályok szerint felosztották; egyiknek a karózás, másik
nak a metszés, kapálás, kötözés, stb. j u to t t feladatképen. Az ifjúság 
adta el vagy mérette k i a termést a collegium kocsmájában. Deb
recenben az autonómiát némiképen korlátozta a város, míg Patak 
igazi studensfószek maradt mindvégig. I t t vol t a protestáns deák 
igazi hazája. Jellemző, hogy Sárospatak lakosainak száma 1770-ben 
1431, a tanulóké ugyanazon évben 1346.2 I l y körülmények közt 
nem csoda, ha az iskola s az ifjúság önállósága jobban kifejlődött. 
Debrecenben az ifjúság nem kezelte az iskola vagyonát, de más
különben élénk vol t az ifjúsági élet s egész a legutolsó időkig meg
őrzött jellemző szervezeteket teremtett, mint p. o. a tűzoltóságot. 
A tanulók ellátása a jövedelmek apadásával nagyon aláhanyatlott. 
Majd minden iskolára van panasz; szegényes az alumneumi táplá
lék. Sokan éltök fogytáig keservesen emlegetik deákkori szükölködé-
seiket. Sopronban 30 forintot fordítottak egy deák ellátására, de a leg
gazdagabb intézetek sem győzik eleséggel növendékeiket. Keresz
tesi azt írja, hogy Debrecenben nagy nyomorúsággal élt.3 Legjel
lemzőbb azonban Szőnyi Benjamin tudósítása, ak i 1735-ben le t t 
Debrecenben togátus deákká. »Exspectans deákocska voltam két 
esztendeig, mely idő alatt többet ettem fövetlent, m i n t főttet; sok 
százszor vertem el éhem a kenyérhéjjal. Amikor főttet ettem, az 
nem vol t egyéb lencsénél; mert heten lakván egy házban, sor sze
r i n t mindennap egy-egy krajcárt adtunk lencsére, melyet a men
dikáns utcákon fel s alá járva imit t -amott megfőzetett. A harma
d ik esztendőre lettem a nemes város alumnusává, mely ekkor 50 

1 Fináczy I . 223. 1. 
3 Molnár A . 425. 1. 
3 Keresztesi J . 3. 1. 



számból állott. A vol tam két esztendeig; már akkor minden délben 
főttet ettem és sok koplalásaim után mintegy új világra születtem. 
Deákságom ötödik esztendejétől fogva az után tanítványkáim után 
jól eitern.1« K i s János Sopronban valamivel jobb napokat látott; 
szülei nem engedték a szegényes alumneumba, hanem cseregye
reknek adták, utóbb pedig hazulról küldtek számára élelmet. Utolsó 
éveiben stipendiumokból s leckeadásból élt, de szűkölködnie nem 
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kel let t . 2 A diákság erkölcse általában nyers, de a protestáns iskola 
a sok sinylődés mellett is erős jellemeket terem, a tehetségeket 
önállóságra neveli. A tanulókba bele oltja az önművelés ösztönét, 
amely elválhatatlan társként elkíséri őket minden életpályára. Megint 
Bessenyeit idézzük, akinek Holmijában classicus helyre akadunk. 
»Erkölcsökre nézve a reformátusok pataki és debreceni iskolájában 

1 Szeremlei S. Szőnyi Benjamin 4. 1. 
2 Kis J . emlékezései 88. 1. 



csodát fogsz találni. A n n y i [ifjúságot meg tudnak együtt tartani. 
Háromszáz nőtlen legénynél, kiket deákoknak neveznek, több lakik 
egy iskolában együtt, kiknek idejöket 17 esztendőtől fogva szám
lálhatod 20-ig, 30-ig, 40-ig. Á gyermekeket 7, 8, 9 esztendőnél 
kezdve veheted 17—20-ig. Ezek ezer számokat meghaladván soka
ságukra nézve mind egymásközt laknak, tanúinak, élnek, isznak, 
esznek, hálnak. Hiszed-e, hogy köztök forogván 8 esztendős korom

tól fogva, soha életemben 
semmiféle fertelmesség-
ről nálok még csak nem 
is hallottam. Amennyin 
vol tunk a pataki colle-
giumban kicsinyek - na
gyok, azon sodomiáknak 
még csak neveiket sem 
tudtuk, melyeket külső 
országokon sok helyeken 
mások, min t mesterséget 
űztek. M i t tartanak ők 
elfajulásnak? Ha táncol 
közülök egyik vagy má
sik a vendégfogadóban, 
ha cifra nyakravalót köt, 
hajat bodorít, valami 
sunda szót mond és a szé
gyendolgot igazán meg
nevezi: már ez gonosz, 
kire törvényt tesznek és 
kicsapják. A z ilyeneket 
csaknem úgy veszik ná
luk, min t külső országok
ban azokat, akik templo-

A HOLMI CÍMLAPJA. mokat vernek fel. Ha 

nemes ifjat hallottunk is, 
hogy vendégfogadóban táncolt, úgy csodálkoztunk rajta s olybá 
vettük, mintha házat gyújtott volna fel. Megvallom, bárdolatlanság 
találtatik köztök.« Kazinczy főérdeméül tudta be Pataknak, hogy 
szép könyvtára volt , s a tanulók szabadon használhatták. Pozsonyban 
is ekkor létesül külföldi hitsorsosok segítségével a lyceumi könyvtár,1 

1 Gleichgross lelkész könyvtárát vették meg 1200 fo r in ton ; ehhez 
Nürnberg 50 tallérral, Regensburg 24 f r t t a l járult. 
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Néhol, min t Pozsonyban, Debrecenben, Losoncon, Pápán és a 
békési eklézsiákban időnként már van nyoma a leányiskolának. 
Szóval e szomorú korszak sem volt épen meddő; a protestantismus 
ősereje a szolgaság fagyos égöve alatt is tudot t termőágakat haj
tani. Curiális iskolák húzódtak meg egy-egy hatalmasabb család 
árnyékában (Acsa, Sztregova); némely vidéken házi tanítók mun
kája pótolta a hiányzó prot. iskolákat. Az elemi iskolákról az egy
ház r i t ka figyelemmel és szeretettel gondoskodott, megbecsülte a 
tanítókat; akárhány helyen egyenlő fizetést húztak a pappal, sőt 
Váradon, Keresztesi följegyzése szerint a tanítói javadalom vol t 
magasabb. Theologusok készségesen vállalkoztak egy-egy elemi 
iskola vezetésére, mert minden egyházi munka egyenlő értékű vo l t 
szemükben. A papokat szigorúan kötelezik a katechizálásra; Hód
mezővásárhelyen a keresztszülők kézadással igérik, hogy a gyer
mekek iskoláztatását ellenőrzik; iskolai elöljárókat rendeltek, ak ik 
a legszegényebb családok gyermekeit is bevitték az iskolába. 
A hanyag szülők halottjait , lehettek bármily módosak és előkelők, 
nem kisérték a temetőbe »oskolas szemelyek«. Ugyan i t t azt is elha
tározták, hogy a szegény családok helyett az eklézsia pénztára 
fizeti az iskolapénzt.1 A kath. iskolákban sok helyütt kiszolgált 
katona vol t a tanító s általában több gondot fordítottak a pro-
cessiókra, l e lk i gyakorlatokra, mint az ismeretterjesztésre és a lélek 
képzésére.2 így tudjuk megérteni, hogy a protestáns iskolák nevel
ték a magyar értelmiség színét. M i v e l a hivatalokból kizárták 
őket, a nemesi családok sarjai az ügyvédi pályára özönlöttek s 
tehetségök, tudásuk, gyakorlottságuk révén csakhamar nagy jelen
tőségre vergődtek. M i v e l hazájukat, egyházuk jogai t egyformán s 
állandóan kellett védeniök, törvénybeli tájékozottságuk hasonlítha
tatlanul nagyobb vol t , mint a katholikus ügyvédeké. A legengesz-
telhetetlenebb kath. főurak és püspökök is protestáns ügyvédre 
bízták érdekeik képviseletét, ha fogasabb perök akadt (p. o. 
Jenő savóyai herceg, Trautson herceg, Esterházy Károly püspök). 
Jeszenák Pál, Jeszenák János, Sembery Sámuel, Patay Sámuel, 
T ihany i Dániel j o g i véleménye nem csupán magánjogi perekben, 
hanem gyakran közdolgokban is döntő. A protestáns köznemesség 
munkájával, műveltségével, jog i érzékével társadalmi úton vissza
vívta azt a helyet, ami t a törvények, rendeletek ellenséges tartalma, 
a hatalom elragadott tőle. A kiválóbb katholikusok mólyen érez
ték e jelenség megalázó voltát. Eoglár egri kanonok alapítványt 

1 Szeremlei S. Szőnyi B. 91—94. 1., 121. 1. 
2 Acsády I . i . m. I I . 469. 1. 



tesz kath. jogtudósok nevelésére, hogy a fó'papok és római hitű 
urak mellőzhessék az »akatholikus« ügyvédeket. Mária Terézia 
bizalmas rendeletben utasította a főispánokat, hogy a protestáns 
ügyvédeket lassanként szorítsák háttérbe. E g y i k intézkedésnek sem 
let t óhajtott sikere. A városi protestáns polgárság viszont az orvosi 
kar javát szolgáltatta. A z elnyomás, a szigorú t i l a lom dacára kijár
tak külföldre s tudással gazdagon, az önművelés ösztönével, tudo
mányuk szeretetében meggyarapodva tértek vissza hazájukba. Köz
tük egy, E-aymann János Ádám, Sárosmegye főorvosa, sikeresen 
gyógyította inoculatioval a pestist; módszerét ismertette egy boroszlói 
orvosi szakfolyóiratban s i l y módon utat tört az oltás módszerének, 
amit az angol Jenner valóságos jótéteménynyé tökéletesített.1 

A protestánsok a reformatio kora óta az akadémiai útat, kül
földi egyetemek látogatását tekintették az iskolai képzés betető
zésének. Még a legszomorúbb időkben, még a világháborúk idején 
is gondosan ápolták összeköttetéseiket a német, hollandi, angol 
egyetemekkel. A X V I I I . században, amidőn az állam és a kivált
ságolt r. kath. egyház egész súlyával ránehezedett a nagy vér
vesztéstől elgyengült protestáns egyházakra s iskoláik lassú, foko
zatos elenyésztését tűzte k i célul, a magyar protestantismus egy
általán nem élhetett a külföldi hatás tápláló ere nélkül. Mennél 
ridegebb, zaklatóbb vol t i t thon a kormányzat, súlyosabb az iga, 
annál erősebben s ellenállhatatlanabbul vonta őket a vágy a nyu
gat i műveltség nagy tűzhelyei felé, ahol a protestáns szellem a teljes 
szabadság birtokában az önvédelem erőlködései helyett nagy alkotá
sokra fordította a benne rejlő erőt. Sokan, ha fiatal éveik viszonyai 
nem engedték, érett férfikorukban tették meg a zarándokútat a refor
matio forrásaihoz. Hazahozott könyveiket nagy gonddal őrizték és 
tanulmányozták; professoraikkal levelezés útján tartották fenn a 
szellemi kapcsolatot s így táplálták lelkökben a művelődés ösztönét. 

I I I . Károly idejében, akit nagy örökségi háborúiban protes
táns hatalmak segítettek, főleg míg Jenő herceg élt, e külföldi 
utakat kevéssé korlátozták. Mária Terézia gyámkodó kormánya 
erre is kiterjesztette figyelmét, mert fölismerte óriási fontosságát. 
A m i t a magyarság a nyugattól tanult, műveltséget, új eszméket, 
irányokat, három század óta majdnem kivétel nélkül a protestáns 
egyetemi tanulók révén j u t o t t be ós terjedt el nálunk. A X V I I I . 
században pedig úgy szólva kizárólag ők közvetítették a szellemi 
áramlatok világforgalmát. A magyar legfölebb mulatság kedvéért 
járt ekkor külföldre, jó részök csak katonakorában, háború idején 

1 Acsády i . m. 469—470. 1. — Marczali i . m. 363. 1. 



s nem a tanulás vágyától vezérelve járt más nemzetek földjón, a 
róm. kath. papok és úri családok egy része vallásos buzgalomból 
eljárt Rómába, de onnan akkor a nemzeti élet egyáltalán nem 
kapott termékenyítő erőt. A kormány korlátoltságát bizonyítja, 
hogy a nemzet műveltség-kincsének gyarapodását e téren is] alá
rendelte a r. kath. térítés céljának, a »Regnum Marianum« eszmé
nyének. Féltették a trón, a régi megcsontosodott intézmények, a 
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r. kath . egyház ós papság gondosan körülbástyázott tekintélyét a 
nyugat i szabadabb gondolatok beözönlésétől. Attól tartottak, hogy 
hatásuk következtében meglazulnak az államszervezet kötelékei s 
az engedelmesség erkölcse hanyatl ik. A kancellár k i f e j t i uralkodója 
előtt, hogy az akatholikusok utazásai azért veszedelmesek, mert 
őket kelleténél jobban megerősítik dogmáikban s alkalmassá teszik 
az igazhitűek megtántorítására is. A helytartótanács vallásügyi 
bizottsága részletesen k i f e j t i a kancellár gondolatát. A z i f jak oly 
elveket szívnak magukba ellenőrizetlen egyetemeken, hogy ez 



apostoli királyságban veszélyeztetik Mária uralmát. Vészhozó köny
veket hoznak be, amelyeknek tartalma a rend felforgatására izgatja 
az alattvalók lelkét. Széltire magasztalják idegen államok kor
mányzatát, viruló gazdasági és műveltségi életét s i l y módon a 
hazai viszonyokat, intézményeket meggyűlöltetik, az elégedetlenség 
tüzének állandó szítói. A külföldi protestánsok a sűrű levelezéssel 
magyar hitfeleikben mindegyre élesztgetik az ellenállás üszkét, 
mely al ig hogy kihamvadt. Még azt a gazdasági kárt is felhozza, 
amit az állam ez egyetemi vándorlások révén pénzben veszít s 
amit húsz év alatt 210.000 forintra becsül. Barkóczy, az ország 
prímása, akinek véleményét 1763-ban külön kérte a kormány, már 
a legteljesebb anarchia jövetelétől ret teg; szemei látják az ország 
lángba borulását. Szerinte a protestáns ifjak hurcolják be a gon
dosan őrzött s kies vizek mellékén legeltetett nyáj közé a natura-
listikus, deistikus és materialistikus mételyt; nyughatatlan szelleműk
kel feldúlják a békét, megrontják a kath. hívek buzgóságát. Az eret
nek hitű akadémiáknak különben nagytudományú tanárai szünös-szü-
netlen magasztalják a protestáns hitet, ostromolják a kath. dogmát. Az ő 
előadásaikból száll át a csodálatos szívósság tanítványaikba s emiatt van 
oly kevés sikere a térítő munkának. Barkóczy nem éri be a meddő 
panaszszal, hanem orvosszer után nyomoz. Mive l erről törvény n in
csen a Corpus iurisban, szeme az 1609. évi X I I I . cikken akad meg, 
mely elrendeli, hogy »haszon és zsold« kedvéért senki se mehessen 
külföldre a király .vagy nádor tudta nélkül. E törvényt annak 
idején a zsoldért idegenbe szegődött katonák ellen alkották, ak ik
nek eltávozása a török ellen küzködő nemzet védelmi erejét csök
kentette. Barkóczy ezt a törvényt alkalmazta a protestáns theolo-
gusokra, akik köztudomás szerint nagy alapítványok (stipendium = 
lucrum) kedvéért járnak idegen országokba. 

A külföldi egyetemek látogatásának korlátait fokozatosan 
emelte az állam egész az általános határozott t i lalomig. 1725-ben 
állították föl az első sorompót, amikor egy trencséni lakos enge
dély nélkül Dániában és Poroszországban adományokat gyűjtött a 
megyebeli evang. templomokra. Ez időtől fogva csak útlevéllel 
lehetett útra k e l n i ; az útlevelet a helytartótanács adta k i a kan
cellár engedélye alapján. 1748-ban újabb szabályozó rendelet jelent 
meg. A könyvrevisorok jelentése adott rá alkalmat, akiknek feltűnt 
a sok t i l t o t t könyv, melyet a hazaérkező candidatusok hoztak 
magukkal. Három évi tanakodás után kimondotta Mária Terézia, 
hogy engedélyt s útlevelet csak nemeseknek lehet adni s csupán 
az esetben, ha hatósági bizonyítványnyal tudják igazolni, hogy az 
útra s külföldön tartózkodásra szükséges pénzösszeg bir tokukban 





van. Az engedélyt tehát a származáshoz és vagyonossághoz kötöt
ték. E rendelet szintén általános tartalmú vo l t s az ország minden 
lakosára vonatkozott, valláskülönbség nélkül, de a gazdag és neme
sített róm. kath. egyház nem érezte bilincsét, csak a protestánsok, 
akiknek papjai, tanárai jobbára földhöz ragadt szegény családokból 
kerültek k i . Ezt a korlátozást nagyon komolyan vették. 1763-ban 
két havi nyilvános kényszermunkára Ítéltek egy selmeci polgárt, 
mert jótállt külföldre induló öcscse adósságáért. A hétéves háború 
idején 1759-ben kiadott rendelet a dinasztiával barátságos államok 
egyetemeire korlátozta a kimenetelt, tehát Poroszországtól s a 
vele szövetséges államoktól elzárta őket. 1761-ben a nagyszombati 
kath. egyetem reformja alkalmával a j o g i kar t megnyitják a pro
testánsok számára, de ettől fogva csak theologusoknak adnak kül
földre útlevelet, mert a jogot Nagyszombatban, az orvosi tudományt 
Bécsben is lehet hal lgatni . A korlátozás tehát már egyes tanulmány
szakokra is kiterjed. Ez utóbbi intézkedés annál súlyosabb volt, 
mert a protestánsok sem a bécsi, sem a nagyszombati egyetemen 
nem juthat tak el az akadémiai fokozatokra. Bécs még a zsidónak 
is előbb megadta a doctori címet, mint a 25r°t©stánsnak, mert az 
egyetem consistoriumának véleménye szerint »a zsidó korántsem 
oly veszedelmes a római kath. vallásra, m i n t a protestans«.1 1763-
ban, a hétéves háború utolsó évében már egész határozottsággal 
csupán theologusnak engedik meg a külföldi tanulmányútat, nekik 
is egyedül Erlangenben és TJtrechtben szabad tanulniok, ellenben 
szigorúan tiltják Halle látogatását, amely a dunántúli evangélikus 
papi nemzedék legkiválóbb tagjait nevelte. Két ízben, 1756—1759-ig, 
tehát a hétéves háború első felében, azután később 1763 — 1766-ig 
egyáltalán nem adtak engedélyt egyetlen protestáns ifjúnak sem a 
kimenetelre. A hatalom telhetetlen a gondolatszabadság korlátozá
sában. Maga a király adta k i a jelszót, melyet a kancellária ós a 
helytartótanács igazi kormányzati programmul tek in te t t : »Minden 
erővel azon ke l l lenni, hogy a theologia hallgatóit is lassanként le 
lehessen szoktatni a külföldi egyetemek látogatásáról.« Általános 
nyomozást rendelt el a protestáns iskolákban annak bebizonyítása 
végett, hogy a lelkészi és tanári álláshoz szükséges ismereteket az 
országban is meg lehet szerezni. 1764-ben, hogy a külföldre ván
dorlást végképen fölöslegessé tegye, Mária Terézia — a protestán
sok verítékéből — »akatholikus« egyetemet akart Erdélyben állí
tani. A két consistorium a protestáns szabadság ellen való merény
letnek nézte a szándékot, mely papjaik szellemi színvonalának 

1 K i n k : Geschichte der Universität Wien I . k. 2. r. 281.—286. 1. 



leszállítását és saját iskoláik megszüntetését célozta. Kijelentették, 
hogy szegénységük miat t e célra nem áldozhatnak s l e lk i életszük
ség reájuk nézve a protestáns egyetemek látogatása, ahol a tudo
mányos képzés befejeződik. A z uralkodó megneheztelt a fölterjesz
tésért s minden egyes esetben magának tartotta fenn az engedély
adás jogát. 1 Az utolsó években kissé lanyhult a hatalom erélye és 
üldöző kedve, de az útlevél, a megszerzésével járó lassú, körülmé
nyes eljárás mindvégig a zaklatás és elernyesztés kipróbált eszkö
zének bizonyult. 

A külföldre vándorlás azonban a legkeményebb t i la lom évei 
alatt sem szünetelt. Kerülő utakon, álruhába, kereskedőknek, iparo-

LlPCSE. 

soknak öltözve, akárhányszor gyalog, szűkölködést, hideget, fáradt
ságot tűrve iparkodtak k i a lelkész- és tanárjelöltek az evangyéliomi 
tudomány fáklyáihoz. Csodálatot érdemlő lemondással kuporgatják 
össze szerény jövedelmükből a szükséges összeget s igazi hősi lélek
kel indulnak neki a bizonytalan útnak, szembeszállva a hadi 
kémekre várakozó szomorú sorssal is. Debrecenben, Patakon az v o l t 
a szokás, hogy a végzett theologusok pár évi rectoriára mentek 
vidékre egy-egy jobb eklézsiába, míg kissé megszedték magukat. 
Emel le t t egyes pártfogók adakozó kedve is segítette az útra 
induló candidatust. Keresztesi József Böszörményben 150 aranyat 
szerzett; egyes jótevők kiegészítették 235 aranyra. Az ut recht i 

1 Pokoly i . m. I I I . k. 101—108. 1. 



beneficium 25 aranyra rúgott, a bécsi angol követ adott néki 2 
aranyat, még innen-onnan cseppent 1—2 forint. Különben a leg-
árvább, koldnsmódú eklézsia sem sajnálta a vándorútra indulótól 
a segítséget. Keresztesit szülővárosának, Veszprémnek árva-eklé-
zsiája (se temploma, se papja) is gyámolította.1 K i s János is el indult 
jóbarátjával Németh Lászlóval ú. n. álbizáló körútra s Magyar
ország jó nagy részét bejárta akadémiai útja küszöbén.2 Ezenkívül 
majd valamennyit segélyezte az anyaiskola az e célra tet t alapít
ványok jövedelméből. Debrecenben erre szolgált a Bursa Nigra , 
Pozsonyban 1764-ben 14.800 fr t , Sopronban 28.000 f r t . tőke jöve
delmét hasították k i erre a célra. A külföldi egyetemek sem várták 
szeretetlenül a magyar if jakat; a reformátusoknak 24, az evangéli
kusoknak 8 helyen vol t biztos jótéteményök, a legtöbb helyütt 
pénz, néhol élelmezés s i t t -o t t szállás is. 3 Halléban teljes ellátást 
kaptak mindazok, ak ik napi 2 órai tanításra vállalkoztak az árva
házban. Bernben ruha is járt. Talán a legbőkezűbb vol t Leyden, 
ahol 4 ifjút vettek fel a theol. collegiumba, amelynek tagságával 
lakás, ebéd, vacsora, ruha, könyv járt s úti költségül egyenként 
300 rh . forint. Franekerában 20, Utrechtben 15 magyar ifjú tanult , 
ez utóbbi helyen a jótétemény hegyé egy-egy magyar Bibliát is 
adott az egyetem az ifjaknak s a segély föltételeképen naponként 
közös reggeli könyörgést is kel let t tartaniok. Minden nevesebb 
protestáns egyetemet meglátogattak; néha egy-egy híresebb tudós 
nagyobb vonzóerőnek bizonyult a leggazdagabban buzogó egyetemi 
segélynél. K i s János, aki t az irodalom és költészet érdekelt jobban, 
Schiller, Goethe és "Wieland kedvéért a kevesebb kedvezményt 
kínáló Jenába távozott Göttingából; a nagy takarékosságban, amire 
vagyoni helyzete mia t t rászorult, kevés ótkűvó le t t s a főtt vacso
ráktól egészen elszokott. 4 Keresztesi is említi, hogy Utrechtben 
»kedve szerint lakott , kivévén a mód nélkül való mórtékletességet«.5 

Az akadémiai életről is K i s János és Keresztesi tudósít; tőlük 
tudjuk, min t éltek a magyar if jak idegenben. Általában sokan 
jártak k i ; 1742—1761-ig, leszámítva belőle az általános t i la lom idejét 
(1756—59), tehát 16 óv alatt 700 protestáns ifjúnak adtak külföldre 
útlevelet. Óriás szám, ha elgondoljuk, hogy az egész ország népes
sége nem igen érte el a 4 milliót s ennek jóformán csak fele tar-

1 Keresztesi naplója 5—7 1. 
2 K i s J . emlékezései 89 s köv. 1. 
3 Lásd Zsilinszky M . Tájékoztató a külföldi egyetemeken magyarhoni 

protestáns ifjak számára tet t alapítványi ösztöndíjakról. Budapest, 1897. 
* K i s J. emlékezései 156 1. 
6 Keresztesi naplója 19 1. 



tozott a reformatio egyházaiba.1 Összehasonlítás kedvéért közöljük, 
hogy a római collegium 1578—1782-ig 580 r. kath. magyar és horvát 
papot képezett k i , a szerzeteseken kívül. 1 

A szabad gondolatáramlás második korlátja a könyvrevisio, 
vagy ahogy hazateret Keresztesi elnevezte, a könyvharmincad. Célja 
ugyanaz, m i n t az egyetemek látogatásának tilalmáé: az új eszmék 
behatolásának meggátlása, a protestáns egyházak szellemi, tőkéjének 
csökkentése. A z állam örök gyámság alatt tart ja polgárait ép úgy, min t 
a r. kath. egyház híveit; érzi a nyomtatot t betű irtózatos hatalmát, 

mely rombolóbb lehet a legvérengzőbb fegyvernél. A könyvharminca-
dot kiegészíti a censara, a gondolatelfojtás intézménye, amely ugyan
azon elvek szerint járt el. I I I . Károly 1720-ban a nagyszombati 
egyetem kancellárját állította a könyvvizsgálat élére osztrák minta 
után, aminthogy a magyar kormányzati intézkedések általában 
ausztriai csapáson jártak.2 1726-ban részletesebb rendeletet bocsátott 
k i , amely szerint az egyházi s erkölcsi tartalmú könyvek a püspö
kök által megbízott jezsuiták, a po l i t ika i tartalmúak pedig a tör-

1 Fináczy I . k. 48—64 1. — Molnár 425. s köv. 1. B a h i l : Tristissima 
Facies. — Iskolai monográfiák. 

8 Pauler T. A budapesti m. k i r . tudomány-egyetem története I . 486—488 1. 
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vényhatóságok ítélőszéke elé tartoznak. 1747-ben két hivatalos vizs
gálót neveztek k i Pozsonyba a jezsuiták közül. Formailag a helytartó 
tanácsnak voltak felelősek, de munkájukat a prímás irányította. 
Bécsben ez idétt már külön hivatalokra bízták a könyvvizsgálást \ 
az egész munka élén van Swieten, egy jansenista irányú, buzgó 
katholikus, de máskülönben eléggé felvilágosult ember állt. 0 terem
tette voltaképen a revisiót és censurát kormányzati rendszerré. 
A jezsuitákat határtalan gyűlölettel üldözte az állami élet minden 
ágában s lassanként leszorította őket a censura és revisió teréről. 
A bécsi és pozsonyi vizsgálók közt állandó harc dúlt éveken át. 
Van Swieten emberei szabadabb szellemben bíráltak és sok kö*nyvet 
átbocsátottak a l e lk i vámvonalon, ami Pozsonyban a jezsuitáknál 
fennakadt. Végre 1759-ben Mária Terézia kimondotta, hogy a bécsi 
vizsgálat döntő erejű Magyarországra nézve is s Pozsonynak a bécsi 
censorok véleményéhez ke l l alkalmazkodnia. A magyarországi revi-
soroknak folyton szemük előtt vol t a Bécsben e l t i l to t t könyvek 
jegyzéke s aszerint ítéltek. A pozsonyi bírálatot Mária Terézia 
néha ellenőriztette a bécsiekkel. 1770-ben 33 könyvet foglal le a 
pozsonjd revisor, Van Swieten csak 15-öt ítél el, 18-nak megkegyel
mez. E g y év múlva megint 94 könyv eltiltását kérik Pozsonyból. 
Ez t a bakói munkát már a magyar kancellária is kárhoztatja s 
jószántából kéri a királynőt, hogy Pozsonyt helyezze a bécsi cen
sura feltétlen hatósága alá. Panasz minden időben akadt özönnel. 
A kormányhatóságok is elszörnyedtek a munka lassúságán. A gencsi 
református pap 6 év múlva sem tud könyveihez j u t n i , három egye
temi tanuló könyveit pedig teljes 12 esztendeig vizsgálják. A hiva
talok a csekély munkaerővel s a rengeteg könyvhalmazzal véde
keznek a vád ellen. Ez utóbbi mentségben lehet némi igazság. 
Keresztesi két ládában hét mázsa könyvet hozott haza Utrechtből 
s összesen 340 rh . forintot költött erre a célra.1 Bod Péter 7, egyik 
társa 8, másik 15 mázsa könyvvel tér haza és pedig Bécset, Pozsonyt 
kikerülve a jablunkai hágón át Boroszlóból Lőcsének és Kassának. 
Ládáikban hozták haza Lampe Gileádi Balzsamának Franekerában 
kinyomatot t példányait is a hazai reformátusság számára.2 

A bírálat eleintén nem helyezkedett rideg papi álláspontra. 
1731-ben, a resolutio kiadásakor, nem kötöttek k i többet, min t hogy 
a protestáns könyvek ne támadják az államrendet, a r. kath. vallást 
vagy clerust. Még 1760-ban is azt olvashatni egy rendeletben, »hogy 
az akatholikusok symbolikus könyveit, kátéit ne üldözzék, még ha 

1 Keresztesi naplója 21 1. 
* Sámuel A. Bod Péter 17—18. 1. 



kisebb támadások elő-előbukkannak is bennök, hiszen már puszta 
dogmájuk sérti az orthodox hitvallást*. E g y 1769-iki rendelet egész 
pontosan megállapítja a bí
rálat alapelveit. A z t k e l l 
nyomozni, hogy a könyv 
nem tartalmaz-e oly tant, 
mely az államra veszedel
mes, nem ellenkezik-e a jó 
erkölcsökkel, megegyezik-e 
a tűrt vallások alapdogmái
va l s nincsenek-e benne 
hitvallásukhoz nem tartozó 
gonosz rágalmak, az igaz 
vallásra szórt szitkok és 
kifakadások. A X V I I I . szá
zad rideg, türelmetlen v i 
lága természetesen nem 
tudott fölemelkedni addig 
a gondolatig, hogy az egyen
lőség elve alapján a kath. 
sajtótermékek izgató irányát 
és gyűlöletes hangját is kor
látozza. A pozsonyi jezsuiták 
a k i r . rendeletek utasításai
ból a római kath. dogma 
rideg érvényesítését olvas
ták k i . A z országban nem 
szabad más könyvet olvasni, 
min t ami a róm. katholikus 
álláspontot hirdet i . Minden 
egyéb könyv kárhozat for
rása. Egy »Methodus Rev i -
sionis Librorum« néven 
fenmaradt gyakorlat i útba
igazítás első sorban a t r i 
denti zsinat s a pápai Curia 
indexének szemmeltartására 
figyelmezteti a revisorokat; 
a könyv gondos átolvasását 
nem követeli, a fejezetek címeiből, a tartalomjegyzékből megalkothat
ják vóleményöket. I l y elvek mellett kivétel nélkül elbuktak a prot. 
polemikus munkák, egyházjogi müvek, egyháztörténelmek, bölcsészeti 



könyvek, köztük a világirodalomnak halhatatlan remekei, amelyeket 
minden nemzet igyekezett saját l e lk i gazdagodása érdekében le fo r 
dítani. Törlik Pascal Gondolatait azon tétele alapján, hogy » A z igazi 
vallásnak az a jellemző vonása, hogy az Isten szeretetére kötelez s 
ez helyes is.« A pártos bíráló ebben az ariánus, kálvinista, luthe
ránus, anabaptista vallások igazolását látja. Horgon akad Miltonnak 
Elveszett Paradicsoma, mert az első énekben magasztalja a démonok 
nagyszerű, alvilági alkotásait s i lyen módon a gonoszokból irtogatja 
a pokoltól való félelmet. A második. énekben előforduló hárfahang 
és ének egyenesen csábítja a jámbor lelkeket a vétkezésre. Termé

szetesnek találjuk, hogy Mon
tesquieu munkái megakadnak a 
rostában, mert ez a nemzedék 
egyáltalán érzéketlen az egyen
lőség és szabadság iránt. Kolos
to r i engedelmesség, tétlen nyu
galom és iparszerű jámborkodás 
az eszménye; az élet legcseké
lyebb hullámzása már vészes 
forradalomnak tetszik. Azonban 
megdézsmálják a protestáns hi t 
vallási iratokat is, amelyek nél
kül egyetlen felekezet sem lehet el. 
1768-ban Mária Terézia elkoboz
tatja a római kath. püspök föl
jelentésére a Heidelbergi Kátét, 
Bod Péter Smyrnai szent Poly-

BOD PÉTER. carpusát és Athenasát.1 A censo-
rok korlátoltsága s elfogult ítélete 

miat t külföldön ke l l megjelennie egész sor aszketikus irányú műnek, 
amitől távol jár minden polemikus szándék s pusztán a lélek kegyes
ségét táplálja. Jenában lát napvilágot A r n d t jeles művének, Az Igaz 
Keresztyénség négy könyvének magyar fordítása (1741). "Wittenberg
ben kerül k i sajtó alól a század egyik legszebb vallásos terméke, 
a Magyar Lelki óra, énekes könyv, imádság ós Káté egyben. Hallé
ban s utóbb Lipcsében jelenik meg Torkos András szép Imádságos 
könyve, az Engesztelő Áldozat; Jenában (1740) az Ágostai hitvallás 
új fordítása, többnyire Lipcsében Bél Mátyás áhítatos könyvei, 
Nürnbergben (1724) A r n d t Paradicsom kertje. Külföldre menekülnek 
a prédikációk, ha véletlenül az egyház siralmas sorsáról megemlé-

1 Pokoly i . m. I I I . 111. 1. 
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kéznek. Tudományos theológiai munkák csak elvétve jelenhetnek 
meg Magyarországon. E jellemző adatok mind azt bizonyítják, hogy 
a szerző nem bízott a hazai papi censor műveltségében és igazság
szeretetében. Inkább választotta a bizonytalan könyvcsempészést 
vagy a bécsi, papi befolyástól függetlenebb revíziót.1 A censorok 
valóságos hajtóvadászatot tartottak gyanús szavakra ós kifejezé

sekre; boldog volt, ak i 
valami sértő célzatot 
tudot t kifej teni ártatlan 
szavak burkából. Gyűlö
letük végre szertelen 
kicsinységek posványába 
fúlt.2 Leghívebb s leg
igazabb tükre ez intéz
ménynek a szívós, követ
kezetes biblia - üldözés . 
Uj b ib l ia i fordítás szin
tén csak a hazán kívül 
láthat napvilágot, mert 
ebben minden betű gya
nús ós kérlelhetetlen nyo
mozás tárgya.3 A hatóság 
el t i l t ja Luther Bibliájá
nak 1755-iki hallei, a 
Károli-féle magyar Bib
liának utrechi és baseli 
(1730 ós 1764) kiadását. 
Erdődy Gábor egri püs
pök 1719-ben lefoglalta 
Komáromi Csipkés Gy. 
Bibliáját, amelyet Deb
recen városa Leydában 
nyomatott. A lefoglalásra 

az szolgált okul, hogy a szövegben a keresztelési igéknél az »Atya, F i u 
és Szentlélek neveben« helyett a »nevere« szó fordult elő. I I I . Károly 
három év múlva visszaadatta ugyan a megjelölt hiba jóvátételének 
feltótele mellett, de a könyvek legnagyobb része elpusztult s ma ez a 

1 Payr S. Magyar Pietisták c. müvében 154—165. 1. számos adat van ; 
a l ig van német egyetemi város, abol magyar könyv ez időben nem jelent 
volna meg. 

2 Terünk szük volta nem engedi a jellemző példák felsorolását. 
3 Utrecht, Laubán, Basel stb. 
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Bib l i a valóságos könyvészeti ritkaság. A baranyai alispánnak egy 
elejtett szava találóan jellemezte ez uralomnak lényegót: »ma még a 
M i Atyánkot sem szabad hír nélkül k inyomta tn i « . * Erdődy püspökről a 
hagyomány azt az adatot őrizte meg, hogy 4000 könyvet hamvasz
tot t el. Lehet, hogy túlzás, de a szám mellékes. A fődolog, hogy a 
sajtó szolgasága általános volt , a kor kivételt nem ismert. Az egész 
ország területén mindössze 11 (tizenegy) könyvkereskedést találni 
s üzlet nyitásához feltétlenül 
szükséges vo l t a helytartó- ff++y+$*4±9*+t*+* 
tanács engedélye. Sajtó nem 1 i 
vol t több 36-nál, holott a 
reformatio századában, a leg
rettenetesebb törökdúlás ide
jén, amikor a magyar földnek 
felé a félholdat uralta, két
annyiról van tudomásunk.2 E g y 
német író nem győzte dicsérni ' 
a papság gondosan Őrködő sze
mét azért, hogy a í magyarok 
közt hivatásos író vagy tudós 
nincsen. A comicummal hatá
ros jelenség, hogy a kormány 
egy ízben kinyomatta a t i l t o t t 
könyvek jegyzékét, de azután 
e jegyzéket is szigorú t i la lom 
alá vetette, mert az alattvalók 
oly könyvekről szerezhettek 
belőle tudomást, aminek léte
zéséről egyáltalán nem tudtak. 
Míg a szomszédban, Nagy 
Frigyes és Ka t a l i n cárnő biro
dalmában hatalmas szárny-
veréssel emelkedett az állam 
Habsburgok monarchiája az új 
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kulturális élete a magasba, a 
idők szellemi áramlatai ellen ép 

oly vesztegzárral védekezett, min t a marhavész vagy pestis ellen. 3 

A protestantismusnak éltető levegője és napfénye a szabadság. 
Még az állami pártfogás és fejedelmi kegy sugarai alatt sem v i r u l 
annyira, mintha teljesen függetlenül fejlődhetik. Ez a törvény a 

Földváry i . m. I I . 359—360. 1. 
Ballagi A. A magyar nyomdászat történeti fejlődése. 
Acsády I . i . m. I I . 516—528. 1. 



I I . RÁKÓCZI FERENC. 

tudomány és irodalom életére is i l l i k 
s a X V I I I . században az életnek 
épen ez a feltétele hiányzott. Ennek 
tulajdonítható, hogy a protestáns 
irodalom területe egyre összébb 
szorul, termése silányul; önálló ere
deti tehetségek nem bukkannak föl 
s a könyvek legnagyobb része for
dítás vagy átdolgozás. Még erősebb 
írói egyéniségek szárnyait is meg
bénítja a sajtó és gondolat bilincse. 
Legszebb virágok az egyházi költés 
meg az imádságos könyvirodalom 
mezején nyíltak. A korszak elején, 
Rákóczi szabadságharcának elha-
nyatlásakor a kurucköltészet kesergő 
vallásos énekeiből (p. o. Rákóczi 

Ferenc örökszép imádsága) kicsendül a következő fejlődés alap
hangja ; a század vége felé fokozatosan gyengül s hátrább szorul az ide
gen hatások ereje elől. Költői s egyházi szempontból legértékesebb 
alakjai Petrőczy Ka ta Szidónia (1658—1708) ós Ráday Pál. M i n d 
a kettőt a X V I I . század szülte, de óletök pályája átnyúlik a követ
kező korba. Petrőczy Kata Szidónia, gr. Pekry Lőrinc neje, ősrégi 
evangélikus család életfájából hajtott k i , már ifjan bujdosás, 
utóbb a házasélet boldogtalan
sága, sok betegség, gyermek
vesztés próbálta meg lelkét. 
Költeményein megérzik a sok 
szenvedés fájó emléke; osto
rozott szíve szinte felzokog 
a kereszt súlya alatt, majd 
szelid megnyugvássá enyhül 
lelke háborgása a vallás viga
szától. Egyházi költészetünk
nek egész Tompáig határozot
tan legeredetibb, legmagyaro-
sabb tehetsége, akinek költésze
tét a pietismus termékenyítette 
meg. E g y énekköltőnk sem 
érzi oly mólyen a Megváltó
val való óletegységet, min t 
Pekryné. Rendkívüli népszerü- PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA. 



séget szereztek neki prózai munkái, a Jó illattal füstölgő igaz szív és az 
Elbágyadt szíveket élesztő jóillatú tizenkét liliom, melyek elmélkedése
ket foglalnak magukban jobbára A r n d t után dolgozva. 1 Ráday Pál, a 
híres református fó'ember Lelki kódolásával (Debrecen 1715) emel
kedett a kor elsó' egyházi írói közé. Szenei Molnár Alber t iskolá
jához tartozik, az ő formáit kedveli, de énekei felfogásban, érzü
letben közelebb járnak 
az igazi keresztyén ke
gyességhez, mint a puszta 
zsoltár fordítások. Meg
van bennök a bibl iai hang 
és zamat, költői szépsé
geitől sem idegen, de lelke 
nem csupán a zsoltárok
ból merít, hanem a közép
kor l a t i n énekeiből, főkép 
Bernát hymnusaiból is. 
Ráday ban több a tanult
ság, m i n t Pekrynében, 
de a költői erő kevesebb, 
nyelve is terjengős. Imád
ságait szívesen olvasták, 
s könyve a század folya
mán öt kiadást ért (1715, 
1724, 1747, 1761, 1774).* 
Petrőczy Ka ta Szidónia 
és Ráday hasonlíthatat
lanul értékesebb költői 
egyéniség, mint a század 
katholikus költői, akár 
Faludi , akár Amadé. — 
Velők azonban végződik 
a sor, K i s János már 

inkább a X I X . század dicsősége. A korszak vége felé feltűnik 
rendkívüli irodalmi munkásságával Szőnyi Benjamin, akinek buzgó 
áhítatú, mély erkölcsi tartalmú bibliás énekei, amiket »Szentek 
Hegedűje* címen (1762. Kolozsvár) adott k i , a református nép közt 
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F Ü S T Ö L G Ő 

I g a z S z í v , 
Mellyet 

K Világ fzeretetiben fzunnyaclozó 
Szíveknek fel-ferkentésekre, A R N D J A -
M O S N A K a' Luoeburgumi Fejedelem-
fégben való Púfpóknek , az igaz Kerefztyé. 

nifégröl Német nyelven ki-adott Köny
véből válogatott-ki, 

És Tizenkét Réfzekbe foglalván , azokhoz véUé 
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A JÓ ILLATTAL FÜSTÖLGŐ IGAZ SZÍV CÍMLAPJA. 

1 Thaly K . Irodalom- és műveltségtört. tanulmányok a Rákóczi kor
ból. — Prot. Esték I . (Kovács S.). — Antalffy Endre: Petrőczy Kata l in élete. 

2 Petrik, Magyarország bibliographiája 1712—1860. — Rádai Ráday Pál 
munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal bevezette Négyesy László. 1889. — Egy 
énekíró a mu l t századból. Evang. Egyház és Iskola 1896. (Kovács S.) 



bámulatos népszerűségre emelkedtek. Ez eltérjedettségét erősen 
bibl ikus stilusának és gondolatjárásának köszöni, mely különben 
száraz oktató nyelvét több helyütt költői magaslatra emeli. Könyve 
a század végéig 14 kiadást ért.1 A korszak egén, mint változhatat
lan fényű csillag ot t ragyog Balassi Bálint ós Rimay János neve, 
akiknek istenes énekei egyiránt eljutottak a kunyhókba ós palo
ták fedele alá. A század folyamán 14-szer adták k i , némelyik évből 
(1744) két kiadását ismerjük. Számtalan formában forog közkézen 

Szenei Molnár Alber t Zsoltáros könyve. 
Az imádság-írók közül nagy jelentő
ségre j u t o t t Áts Mihály (Arany Lánc, 
5-ször), Torkos András (Engesztelő 
Áldozat, 5-ször), Hegyfalusy György 
(Százlevelű rózsa), Szőnyi Benjamin, 
de főkép Szikszai György, akinek Ke
resztyén Tanításai s Imádságai messze 
földön elterjedtek s ma is szinte nél
külözhetetlen olvasmányok. A tudo
mányos munkásság ösztöne élt a század 
minden nagy papjában, de kiváltkép 
Bél Mátyás és Felsőcsernátoni Bod 
Péter szerzett nagy díszt i rodalmi 
munkájával a protestantismusnak. Ne-
vök annyi emberöltő s annyi kiválóság 
sírba szállta után sem vesztett tekinté
lyéből. Bélnek iskolareformátori nagy
ságát már méltattuk. A tankönyvek, 
áhítatos művek egész sora került k i 
szelleme műhelyéből. Not i t ia Hungá

riáé Antiquae et Novae című nagy munkája, melyből öt kötet 
je lent meg, az egész európai irodalomban feltűnt s nem csupán az 
anyag újsága és mennyisége révén, hanem eredeti módszere mia t t 
is. A z egész társadalom, a király, r. kath. főurak és főpapok rendje 
kivétel nélkül meghajolt előtte s versenyt támogatta törekvéseiben. 
Sok munkája kéziratban maradt s máig hi rdet i bámulatos sokolda
lúságát, alapos, mély tudását, véghetetlen szorgalmát, amivel kora 
fölé emelkedett. 0 vol t az első, ak i Magyarországot tudományos 
módszerrel megismertette, történetét, néprajzi viszonyait, természeti 
életét feldolgozta. E munkájával a magyarság figyelmét saját hazája 

1 Szeremlei, Szőnyi Benjamin, 208. 1. — Petrik, Magyarország Bibl io
gráfiája. I I I . 561. 1. 
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felé fordította s i l y módon a nemzeti szellemnek fölólesztó'i közt 
tisztes helyet vívott k i . Források nélkül fogott a nagy feladatba, 
bejárta hazáját s jórészt maga gyűjtötte össze műve anyagát. Jel
lemző, hogy tudományos buvárlataiért följelentették; idegen hata
lom barangoló kémjét látták benne s munkája kéziratával kel le t t 
maga mellet t bizonyságot tennie. 1 Bod Pétert (szül. 1712.) Nagy-
enyed nevelte az erdélyi református egyháznak s egyik alapvető 
munkásává a magyar irodalomnak. 3 évig tanult Leydenben, 6 évig 
vol t gróf Bethlen Kata udvar i papja Hornoródhévízen s 1749 óta 
Magyarigenben paposkodott. 1767-ben generalis nótáriussá válasz

tották, s ez a hivatal biztos lépcső vo l t a püspökségre. Azonban 
már öreg korban j u to t t el eddig a fok ig s két évnél tovább nem 
viselte hivatalát. 1769 tavaszán meghalt. Papi munkájának semmi 
különös emléke nem maradt fenn, mert Bod testestől-lelkestől író 
és tudós vol t , akinek szelleme általános nagy célok felé tört; az 
egész egyház javáért élt, jövőjéért dolgozott. Munkaereje rengeteg 
területű kopár földet mívelt meg; a theológiai irodalomnak majd 
minden ágában jelentős művet alkotott. Kevés író volt , aki any-
nyira meg tud ta volna érezni a kor erének lüktetését s a közszük
séget. A z írásmagyarázat (A szent B ib l i a históriája, 1748 stb.), 
egyháztörténelem (Az Isten vitézkedő anyaszentegyházának histó
riája, 1760, és 1777., Szent Heortokratesz 1757., Smyrnai szent 

1 Markusovszky i . m. 150. 1. 



Polykárpus 1766. stb., História Hungarorum Ecclesiastica, csak 
1888—1890 jelent meg Hollandiában stb.), az egyházjog (házassági 
jog) , oktatás (Szent Hilar ius 1760.), nyelvészet egyiránt elsőrendű 
munkásának vallhatta. A magyar irodalomtörténetnek az ő Magyar 
Athenása (1766) kiapadhatatlan s megbecsülhetetlen kútforrása, 
528 magyar írót ismertet benne s ezenkívül 55 névtelen szerzőjü 
könyvet. Munkáit erős protestáns szellem hatja át, a r. kath. és 
unitárius íróknak kevesebb tért szentel, sőt az előbbieket kegyet
len szavakkal kárhoztatja is. Az ő szavai azonban nyomába se 

SZEBEN. 

érnek az egykorú katholikus írók (p. o. Biró M . Enchiridionja) 
stílusának. Haragja elbúsult kitöréseit megmagyarázza az a szer
telen szolgaság, aminek járma alá épen az ő korában döntötte a 
hatalom a protestáns egyházat és pedig a szabadulás legkisebb 
reménye nélkül.1 Érdemes író vol t Helmeczy István superinten
dens, ak i 1741-ben Melianus Gnatereth név alatt Igazság paizsa 
címen hatalmas polemikus művet írt a transsubstantiatio dogmája 
ellen. Ez a munka Hollandiában jelent meg (Miaburg = Trajectum) 
s alkalmasint loppal kerülő úton j u t o t t a hazába. A helytartótanács 
csakhamar nyomára akadt és szigorú t i la lom alá vetette. Cáfola-

1 Lásd Sámuel Aladár, Bod Péter élete és művei 1899. 



tával többen próbálkoztak az ellentáborból, de a szerző bátorságá
nak, világos okfejtésének hatását nem tudták gyengíteni.1 A magyar 
időszaki sajtónak megteremtője is a protestantismus hívei közül 
került k i ; R a t h Mátyás, lutheránus pap indította meg 1780-ban 
Pozsonyban a Magyar Hírmondót. 

A protestáns irodalom termőerejét e szomorú időszakban jórészt 
a patrónusok őrizték meg. Egyes tekintélyes családok, akik teljesen 
összeforrtak az evangyé-
l iom egyházával s érte 
áldozni is készek voltak. 
A nagy birtokú, gazdag 
protestáns dinasztiák k i 
haltak ugyan, de lelke
sedésük, áldozatkészségük 
nem vált porrá velők. 
Kivált Erdély családai, 
a Bethlenek, Telekiek, 
BánfTyak, Wesselényiek 
váltak k i buzgóságukkal, 
de az anyaországban is 
akad i t t -o t t példa. A pat
rónus nemcsak fedezi a 
könyv sajtóköltségét, ha
nem szerzőjét is j u t a l 
mazza, ösztönt ad a 
tanulmányozásra, újabb 
munkák írására, igazsá
gos, jóakaró bírálattal 
előmozdítja az író fejlődé
sét. Néha, kivált Erdély
ben, író is akad köztük. 
Első helyen említjük a 
mar t i r Bethlen Katát, aki 
Bod Pétert már tanuló korában gyámolította, akadémiai útján 50 
f r t t a l segítette s homoródhóvizi papsága alatt gazdag könyvtárával 
tudomány szomj át, írói kedvét folyton táplálta. Önéletírása, sok szen
vedésének tükre ma is vonzó olvasmány. »Védelmező erős paizs« címen 
1759-ben könyörgéseket bocsátott közre. Igaz i keresztyén lelkű nő 
volt , ak i a maga keresztjót mások vigasztalásával könnyebbítette.2 

D I C T I O N A R I U M 
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1 Földváry, Adalékok I I . 95-96. 1. 
2 Bethleni Bethlen Kata életének maga által való leírása. Kolozsvár, 1881. 



» Töltöttem el mellette — írja Bod az Athenasban — terhes papi 
hivatalban lelkemnek nagy és felette k i nem írható gyönyörű
ségével hat esztendőket, amelyekben csak hat szóból való meg-
bántódásom sem volt, úgy hogy sokan mondanák azt, k i k élete
met, miben álljon, látták, hogy csak az angyalok élnek jobban 
az égben.« Hasonló lelkű nő vol t gr. Teleki Lászlóné, Ráday 
Eszter, a nagy Ráday Pál leánya, Bod Péternek egy másik hű 
jótevője, akiről nagy hálával emlékezik meg. Érdekes alak Var-
gyasi Dániel Polixéna, Wesselényi Istvánné, ak i nagyanyja, Pet
rőczy Kata Szidónia példáján föllelkesedve »ahelyett, hogy a 
guzsajat forgatta volna, pennát fogott« ós lefordította Pictet Bene
dek ethikáját.1 Inczédi Józsefnek Gerhardt János kegyes elmélkedéseit 
köszöni irodalmunk. 2 Ráday Gedeon, aki atyjának, Pálnak nagy 
lelkét örökölte, megveti a póceli Ráday-könyvtár alapját s gyűjtő 
szenvedélye sok régi magyar és protestáns irodalmi emléket mentett 
meg az elkallódástól. Művelt, minden ízében modern ember, ak i 
hisz nemzete ós egyháza jövőjében. Könyvekre fordította összes 
jövedelmét; Weingand pesti könyvárus, Kazinczy nevelőjének tudó
sítása szerint, Rádaytól magától annyit vet t be, mint többi vásárlóitól 
együttvéve. Felesége, Szentpétery Katal in , Eszter huga, jóbarátai 
készséggel szegődtek munkatársul e nemes szenvedély mellé. Bod 
Péter is egész boldogan jár kezére; Ráday 100 forintot küld hozzá 
magyar könyvek szerzésére. »Sok magyar könyvek kellenének annyi 
pénzre! — sóhajt fel Bod. Csuda, hogy e tatár-égette, török ham
vasztotta hazában csak ennyit is lehet találni«. 3 A k k o r még nagy 
ritkaság vol t a nyilvános könyvtár, magánkönyvtár is elvétve 
akadt. A gyűjtők elzárták gyüjteményöket. Ráday megnyitotta 
könyvtárát a nyomozó tudósok előtt, élő közkincscsó tette szorgalma 
gyümölcsét. Maga küldözgette a kiválóbb műveket a tudósoknak, hogy 
általuk nemzete életét, szellemét gazdagítsa. A magyar művelődés 
történetében Ráday Gedeon nem kisebb alak Széchenyi Ferencnél. 

1 Pictet B. A keresztyén ethikának summás veleje. Latinból. Kolozs
várt 1752. 

2 L i l iomok völgye. Szeben 1745. öt kiadást ért. 
3 Váczy J. Gróf Ráday Gedeon összes művei. Budapest, 1892. — 

Figyelő 1876. 



X I X . 

IL József és IL Lipót. 

A magyar protestáns egyházak fölszabadulása I I . József és 
I I . Lipót korával kezdődik. Az üldözött l e lk i Izraelt ők sem vezették 
el az Ígéret földjére, de legalább megszűnt az intézmónyszerű 
elnyomás és a protestánsok a nagy vérvesztésokozta alóltság után 
hozzáláthattak az erőgyűjtéshez. 

A szabadabb szellemű s türelmet hirdető egyházpolitika az új 
idők szellemének varázsütésére elevenedett meg s vált hatalommá. 
Ez az új irány nyugatról hatolt be hozzánk s a testőr írók vol tak 
első úttörői. Ez írók, akik közül Bessenyei emelkedett legnagyobb 
jelentőségre, egyáltalán nem eredeti szellemek; lelkök a X V I I I . 
század nagy francia és angol íróinak müveiből szívja tápláló nedvét; 
nemcsak a forma ós műfaj tekintetében tek in t ik Locket, Voltairet , 
Montesquieut, Pópeot mesteröknek, hanem főleg tanításuk tartalmáért 
lelkesednek. Ugy üdvözlik, m i n t a szellemileg s erkölcsileg elkor
hadt világ új megváltó evangéliomát. A megelőző nemzedékek annyi 
bűnt követtek el a tekintély elve nevében, hogy hitelót vesztette 
s a gondolkodók új alapon épülő világrendet követeltek. Teljes 
szakítást a régi iránnyal, mely a kiváltságok rendszerét tartotta a 
társadalom alapjának. A nagy l e l k i forrongásból, mely ez átalaku
lással együtt járt, lassanként diadalmas sugárzással emelkedett k i , 
m i n t az egész emberöltő dédelgetett ábrándja: a szabadság és 
egyenlőség eszméje, amelyekhez utóbb harmadikul a testvériségnek 
intózményszerűleg nem biztosítható, de a másik két követelést 
mintegy betetőző, megszentelő álma csatlakozott. 

Az új idők szelleme a régi világrend ostromlását az emberi 
élet minden ágában megkezdte. í g y kellett történnie, mert a kiváltság 
mindenütt megvolt. Po l i t ika i téren a királyság s a papi meg világi 
nemesség a jogok és közhatalmak egész garmadáját bírta szemben 
a jognélküliek milliónyi tömegével. A nemesség egyúttal nagyfokú 

Zsilinszky : A prot. egyház története. 33 



gazdasági kedvezményeket jelentett, a kizsákmányolás szabadságát. 
A róm. kath. egyház és papság kiváltságos helyzetéhez viszonyítva, 
jobbágysorban sínylődtek a reformáció egyházai. De nem csupán a 
lelkiismeret joga szenvedett ez uralom igája alat t ; a róm. kath. 
hívő véleményszabadságának is gátat vetett a cenzúra. Nem vo l t 
tér, ahol az egyéniség a hatalom gyámkodása nélkül szabadon 
érvényesülhetett volna; egyedül a mulatság, amelynek e kormány
zati rendszerben az j u t o t t feladatul, hogy elszenderítse, elsatnyítsa, 
lekösse a lélek nemesebb ösztöneit. M i v e l a vallásszabadság minden 
szabadságnak gyökere, a szabadabb szellemek e ponton harcoltak 
legégőbb szenvedéllyel; ehhez hasonló nagy tárgyat csak a job
bágyság felszabadításában talált vívó kedvök. Mindegyikben az 
emberszeretet s a j og feltétlen tisztelete vol t a főrugó, amit a 
X V I I . század megtagadott s amit az új ivadék megint oltárra 
akart emelni. 

A pápaság ellen indított hadjáratnak igazi vezére, világszerte 
elismert tekintéllyel, Voltaire volt, akinek eszméit nálunk árnyék
módra követő tanítványa Bessenyei tolmácsolta hazai nyelven. Voltaire 
a pápaságban minden pozitív vallást meggyűlölt; a konfesszió az ő 
szemében a türelmetlenség állandó élesztője, mert szerinte az »egyedül 
üdvözítő hatalom« bírásának tudata minden felelekezetben megterem 
s ebből hajt k i a hitgyűlölet érzése, mely néhol zabolátlan erőszak
ban nyilvánul. E g y i k híres tótele: »Aki nekem azt mondja: gondol
kodjál úgy, m i n t én, mert az isten megbüntet, — csakhamar azt 
fogja mondani : gondolkodjál úgy, m i n t én, különben megöllek.« 
A mesternek e népszerű gondolata számtalan változatban fordul 
elő a magyar tanítványnál, helyenként szószerinti hűséggel, így 
p. o. a Természet Világában. A vallási türelem valóságos kultusz 
tárgya; ha megvan valakiben, minden emberi gyarlóságot elfedez; 
ha hiányzik, minden erényt s érdemet értéktelenné tesz. A világ
történelemben olyan példák után nyomoznak, hogy a papok vol tak 
a nemzetek ós trónok örvénybe döntői. A »papos magyarsag« 
elpusztult Mohácsnál, a görögök, spanyolok a papság miat t vesz
tették el hatalmukat. 1 Egyformán idegenkednek a külső vallási 
cerimóniáktól, a hierarchikus szervezettől; elítélik, hogy az állam 

" Természet Világa. Budapest, 1898. V . kötés, 283—284. 1. 
Vallásodra nézve ne légy megvakulva, 
És szomszédod iránt gyűlölségre fúlva, 
Ne rohanj másokra Istened nevében, 
Ne áldozzál néki embernek vérében. 

V . ö. Faguet: A X V I I I . század. — Beöthy Zs.: A szépprózai elbeszélés 
I I . k. — Bal lag i : A magyar testőrség tört. 
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a térítés eszközéül szegődik. Szemökben a vallás az egyénnek leg
bensőbb, legszentebb magánügye; az igazi vallás nem szorul dog
mákra, ép ezért minden vallásos h i tc ikke ly egyenlő joggal bír s 
egyik sem érvényesülhet — főleg nem a világi hatalom segítségével — 
a másik rovására. Hőseik az emberszeretet és vallási türelem apos
tolai . Voltaire I V . Henr ik francia királyt nagy eposz tárgyává 
teszi, mert a köztudatban a vallási béke ós népjólét harcosaképen 
él. Műve nem igazi eposz, hanem elmélkedés költeményes formában; 
nem is a költő dicsőségére vágyik, hanem a prófétáéra; költői 
tehetsége egyes epizódokban, kivált a bertalanóji mészárlás eleven 
leírásában tündöklik, — de ezzel is csak müve alapgondolatát, a 
vallási türelem népboldogító hatását emeli k i . Bessenyeit meg
ragadta Voltaire tendenciája s ő is hasonló tárgyú eposzba fogott. 
Olyan hőst választ, akiben az erős nemzeti jellemvonás s a józan 
keresztyén valásosság egyiránt megvan : Hunyadi Mátyást. Mesterével, 
sem költői alakítás, sem történelmi rajz, sem nyelv dolgában nem 
mórkőzhetik, formára általában gyenge mű, de i t t is az érdekel, 
m i t tanít, mire akarja nevelni nemzetét. Alakjai a vallási türelemről, 
a háborúokozta nyomorról értekeznek; I I . Endre király megjelenik 
Mátyásnak álmában (Voltairenél I X . vagy szent Lajos) s a maga 
példájára utalva szánalmas dőreségnek mondja, ha egy király 
vallásért indít háborút. Hunyadi János szelleme hasonlókép beszól; 
Podjebrád hatalmas szónoklattal támad Róma fanatizmusára, mely 
a keresztyén nemzeteket egymás ellen tüzeli. Legérdekesebb Vitéz 
János esztergomi érsek állásfoglalása. A r r a a középkorba illő, 
lovagias hódoló szóra, hogy » A pápa pásztorbotjával a világ Istene« 
— felvilágosult lélekkel, a X V I I I . század filozófusának eszejárása sze
r i n t kárhoztatja a Vatikán világuralmi törekvéseit s oktalan dölyfét: 

A világ istene nem látszik közöttünk, 
Törvényivel szólhat titkosan csak lelkünk. 
Mikor térített volt a nagy isten vérrel? 
Mikor ölt valakit hitéért fegyverrel ? 

Popéhoz is Voltaire vezette el Bessenyeit; az akkortájt nép
szerű angol költő deista világfelfogását s gondolatait a maga módja 
szerint versekbe foglalta, mondhatni a magyar faj egyéniségéhez 
alkalmazta. A magyar tanítvány később katholizált, — úgy látszik, 
époly színtelen katholikus lett, min t a minő református volt , — 
de Volta i re i gondolatjárása megmaradt s élte estéjén írt dolgozatai 
szabadelvüség dolgában talán még határozottabbak. Az élettapasztalat 
csak erősítette meggyőződését. Pusztán egyben tért el mesterétől. 
Voltaire a nemességnek kérlelhetetlen ostorozója, mert az emberek 
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egyenlőtlenségének kiáltó 
bizonyságát látja benne, 
Bessenyei az erők különb
ségének alapján magyarázni 
s igazolni próbálja. Az ő 
emberszerető lelkét kielé
gíti az a jog, bogy a job
bágy is bejuthat a rendi 
sorompók közé. A nemzeti 
hagyomány ereje nem en
gedi át lelkét a racionalista 
életfilozófiiának korlátlan 
bir tokul . Az európai ós mo
dern világ eszménye össze
ölelkezik benne a nemzeti 
és faji törekvések céljaivaL 

A felvilágosodás író 
apostolai közül Bessenyei 
tudott nagy történelmi je
lentőségre emelkedni, és
pedig nem költői formáinak 

PÉCZELY JÓZSEF ARCKÉPE ÉS ALÁÍRÁSA. művészi volta, hanem gon
dolkodásának ereje révén. 

A többiek, Barcsay, Báróczi, Orczy hírre, jelentőségre mögötte marad
nak. Hatásra csupán Péczeli József, a komáromi református prédi
kátor mórkőzik vele, ak i az utrechti akadémiáról egyenest a vallási 
háborúság klasszikus fészkébe kerül papnak s tiszta jellemével, szabad 
keresztyéni gondolkodásával a hitbékének igazi magvetője let t . Folyó
irata, a Mindenes Gyűjtemény körül egész kis tábor sereglett össze, 
amelynek halhatatlan érdeme Beöthy szerint, hogy a hívek szellemét 
»a felekezetesség medréből átterelte a nemzetiség medrébe, a gyűlölet 
és visszavonás irányából a hazafias egyesülés és művelődés iranyaba«.1  

Nagyszerű jelenet az, hogy leányának temetésén az összes kath . céhek 
ott vannak zászlóikkal; fölengedett a jég és kihamvadtak a gyűlölkö
dés utolsó szikrái. E g y katholikus pap, tehát oly osztály tagja, mely 
nem esett a modern eszmék világforgalmának útvonalába, Szent-
miklóssy Timotheus A jó nevelés tükörében, amit Beöthy joggal nevez 
magyar Utópiának, a vallástalanság mellett a tajtékzó hitgyűlöletet 
jelöli meg a népek boldogtalanságának főokául s a boldogság forrá
sát a tiszta, józan vallásosságban és felebaráti szeretetben keresi. 

» Beöthy Zs. i . m. I I . 354. 1. 



Ez eszmék kezdetben csak néhány szép szellem, választott 
lélek környezetében éltek és hatottak, lassankint azonban átjárták 
a társadalom összes rétegeit s hívei akadtak a legridegebb kivált
ságok emberibb érzésű birtokosai között is. Végre eljutottak az 
állam élén állók bureauiba, az udvari nép s a dinasztia tagjai közé. 
El te utolsó szakában több ponton kénytelen-kelletlen Mária Terézia 
is meghódolt a korszellem követelései előtt. Már megemlékeztünk 
arról, hogy Padányi Bíró Márton püspök hírhedt Enchiridionját, 
melyben eretneküldözésre izgatott, X I V . Benedek tanácsára helyte
lenítette. A z egyházon s összes intézményein rajongással csüggő 
lelke végre — bár nem fájdalom nélkül — a jezsuiták eltörlésén is 
megnyugodott. A z uralkodói bölcsesség és kötelességérzet győzött 
benne a családi hagyományon s a papi nevelés emlékein. A jezsuita
rend bukása kikerülhetetlen szükség v o l t ; valaha az engesztelhe
tetlen harc ós hitüldözés céljaira alapították, ennek szolgált, óriási 
erőfeszítéssel védte a pápaság érdekeit, — de a X V I I I . század 
derekán, amikor az emberszeretet és hitbéke dönthetetlen dogma
képen bevette magát a köztudatba, puszta lételök anachronismussá 
vált. Az elfoglalt hatalmi pontokat azonban kétségbeesett elszánt
sággal védelmezték; kezökben vol tak az iskolák, övék a nagy urak, 
fejedelmek gyóntatószéke; — a rend 
igazi gazdasági hatalom, a világ
kereskedelem egyik tényezője. Banké 
megjegyzi, 1 hogy ez élethalál tusá
ban a jezsuiták ós híveik nem any-
nyi ra i rodalmi téren, a szellem fegy
vereit forgatták, hanem befolyásu
kat, gazdasági erejöket használták 
fel. Egyetlen eredeti és hatásos 
könyv nem jelent meg védelmökre, 
míg a támadók iratai elözönlötték 
a világot s meghódították a köz
véleményt. Ez annál csudálatosabb, 
mert a rend sohasem volt szegény 
tehetségekben s néha a polemikus 
írók egész falanxát állította csata
térre. E jelenségnek más magyará
zata nem lehet, minthogy a hata
lom kizárólagos és feltótlen birtoka, 

1 Die Röm. Päpste, magyarra ford. 
Acsády I . I I I . 147. 1. 
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a biztosságérzet elszoktatta a szellemi karctól s maguk a rendtagok 
is érezték, hogy élethivatásuk megszűnt, az egyház szervezetében 
fölösleges s ami ezzel gyakran együtt jár, ártalmas elemekké váltak; 
el ke l l következnie a vértisztítás idejének, mely a rendre egyértelmű 
a halálos ítélettel. 

A támadók harcvonala élén a római katholikus államok 
főminiszterei álltak, Franciaországban Ohoiseul, Spanyolországban 
W a l l , Squillace, Nápolyban Tanucci, Portugáliában Carvalho. 
Egytől-egyig oly államférfi, ak i az állam céljait az egyház fölé 

helyezte s élte feladatául tekintette 
a papság nagy befolyásának megtöré
sét. Ha a rend és pártfogói megbarát
koznak a korszerű reform gondolatá
val, talán elhárítják a halálos csapást. 
X I V . Benedek pápa ennek az eszmének 
híve volt , de kora halála még egyszer 
az intransigenseket j u t t a t t a uralomra. 
X I H . Kelemen és R icc i generális r i 
degen ellene szegültek minden reform
törekvésnek: »Sint, u t sunt aut non 
sint.« A végső küzdelem kitört. — 
A Pyrenéi félsziget, Franciaország, 
Nápoly száműzték a rendet; az összes 
Bourbonok, Velence, Genua, Modena 
a pápával szemben foglaltak állást; 
Mária Terézia, akihez a pápa, min t 
egyetlen vigaszához írt, nem volt haj
landó a Curia kedvéért az összes udva
rokkal szembe helyezkedni. 1769-ben 
Kelemen meghalt s utóda Ganganelli 

le t t (mint pápa X I V . Kelemen), akiben az első keresztyén szá
zadok pápáinak erényei támadtak fel. Uralomvágy helyett alá
zatosság, fanatismus helyett béke jellemezte; a scholastikusok 
helyett a régi egyházi atyákba mélyedt s nem Aristoteles, hanem 
Plató vo l t ideálja. 1773. július 21-én kelt Dominus ac Hedemptor 
noster kezdetű bullájában feloszlatta a nagy múltú rendet. Vele 
elveszett a pápai hatalom első védelmi vonala; most már magát a 
pápaságot érte a diadalmas ellenfél ostroma. Mária Terézia nehezen 
nyugodott bele a hatalmas szerzet eltörlésébe, amely állandóan 
trónja körül állt, — de hamar feledte könnyeit s két hónap múlva 
már bir tokaik lefoglalásáról intézkedik. Mintegy 7,600.000 forint 
érték j u t o t t ekkor az állam tulajdonába közmívelődési célokra. 

X I V d * K E L E M E N 

P Á P Á N A K 
A M A ' N A C K E M L É K E Z E T Ű 

GANG A N E L L I N E K 
L E V E L E I . 
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SRÓF ESZTER RÁ Z l A N T A L REGEMENTJÉ* 

B E N STRASAMESTEÄ 

BUDÁN, 
NyomtatjMtott Lauderer Katalin Özvegyé* 

nek betűivel 1783-
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Nagy eredmény volt , hogy éppen az a szerzet omlott össze, melyet 
a reformatio ellen támadt visszahatás szült. Döntő erejű bizonysága 
annak, hogy az emberi szellem fejlődése új ösvényre tért. 

JÓZSEF TRÓNÖRÖKÖS. 

A jezsuita rend eltörlésekor már szervezkedett a modern 
kormány-politika pártja, mely József trónörökös körül csopor
tosult. József minden ízében önálló gondolkodású férfiú volt, 
ak i az állam közjavát tűzte k i végső célul. Ezzel szemben alá
rendelt jelentőségű minden nemzetiség, felekezet, osztályérdek, 



amelyeknek meg ke l l hódolniok az uralkodói akarat eló'tt. A z ural
kodást nem tar tot ta öncélnak; eszköz vo l t szemében alattvalói 
boldogítására. A dinasztikus önzés, mely a Habsburgok házát nem-
zedékről-nemzedékre jellemezte, nála eltűnt. Trónraléptekor mindjárt 
megsemmisített 22 millió értékű állampapírt, az atyjagyűjtötte 
családi vagyont, mert királyi lelkiismerete nem engedte, hogy 
saját népének hitelezőjévé váljék. Ezt a jellemvonását atyjától örö
költe, aki nem igen i l l e t t bele a bécsi udvar szertartásos, konzer
vatív s a dinasztikus érdeket mindennek fölébe helyező levegőjébe. 
Forrásaink szerint gyermekkorában értelme nehezen nyílt meg s 
a porosz követ semmi nagyot nem remélt tőle. Nevelői, Batthyáni 
Károly, Bartenstein, Bajtay piarista sokfélére oktatták, de igazi 
hatással csak M a r t i n i bécsi tanár volt reája, aki a természeti és 
nemzetközi j o g magyarázatával megragadta lelkét. M a r t i n i állam
bölcseleti felfogása Hobbes és Hugó Grotius csapásán járt s az 
államintézmónyek fejlődését az emberi ősállapotból folyó köve
telésekre alapította. József ezzel a század lelkétől lelkezett egyéni
ségnek bizonyult. A z elvont elmélet, amely az észszerűség törvé
nyeit követi, becsesebb szemében a történelemnél, amelyre a 
pozitív, tételes j o g hivatkozik. Uralkodásának egyik jellemző 
vonása az, hogy a józan ész, a közhaszon nevében hadat izen a 
történelmi jogoknak, kiváltságoknak ós intézményeknek, amelyek 
szerinte szükségképen elavultak s ennélfogva kártékonyak a társa
dalomra. 0 is szentül hisz abban, hogy mive l az ember céljai, 
életszükségletei ugyanazok, fenséges nagy elvekből folyó intéz
kedésekkel a hagyomány és történelmi emlékek hatásának figye
lembe vétele nélkül is lehet a népeket boldogítani. Ebben a hitében 
csalódott s kiábrándulása okozta szárnyaló szellemének mély, meg
rendítő tragikumát. 

Politikájának alapelvét, az állam legfőbb javának kultuszát, 
a század legnagyobb királyi lángelméjétől, Nagy Frigyestől 
tanulta. Ellenség vol t , de csodálva s ir igykedve nézte uralkodói 
szellemének alkotásait és fényes eredményeit. A z elméletet, amelyet 
gondolkodása erejével elsajátított, amelynek hatását a szomszéd 
állam virágzásában látta, megtöltötte szívének melegével. Érző 
lélek volt, reá szorult egy gondolatait teljesen megértő, érzéseit, 
ábrándjait felfogó társra, barátra, testvérre vagy hitvesre s éppen 
e téren nagyon mostoha osztályrész j u to t t nek i a gondviseléstől. 
Anyjától, a kihez különben mindig az engedelmes gyermek odaadó 
szelídségével s alázatával közeledett, elválasztotta világnézetök 
kibékíthetetlen ellentéte. Testvérei közül Lipót öccséhez és Jozefa 
húgához vonzódott legerősebben, de az első a távol Toszkánát 



kormányozta, az utóbbi meg korán elhalt. Családi élete sem termett 
számára elegendő boldogságot, életörömöt. Első neje, Parmai 
Izabella, teljes mértékben lebilincselte lelkét, bár benne hasonló 
erejű szenvedélyre nem talált. Három évig éltek együtt, akkor 

JÓZSEF ÉS LIPÓT FŐHERCEGEK, 

elragadta a himlő. József nem a világ s az udvar i élet szertartásos 
formáival, hanem a mélyen sebzett férfi erős fájdalmával s tiszta 
kegyeletével gyászolja. »Sohasem vol t oly fejedelemnő, mint ő. 
Es én bírtam e kincset ós huszonkét éves koromban el kellett 
vesztenem.« így ír elhunyt neje apjának. Mária Teréziához írt 
leveleiben hónapokon át nem látszik a fájdalomnak legparányibb 



enyhülése sem. Midőn császárkoronázásra Frankfurtba bevonul, 
Izabella képe kiséri. »Azon nő akkor ragadtatott el tőlem, midőn 
legnagyobb boldogságomat találtam benne . . . Sír a lelkem. Foly
tatnom k e l l magam legyőzését és egyedül szenvedek. . . . Ha nem 
ragaszkodnám annyira Felségedhez, örökre özvegy maradnék.« 1 

Állami és családi érdekből másodszor is megnősült. Elvette a 
bajor választó fejedelem leányát, Jozefát, de e f r igy nagyon boldog
talan volt . Józsefet új felesége nem tudta magához láncolni; nem 
érzett iránta mást némi tiszteletnél; korán elidegenedtek egy
mástól s midőn Jozefa meghalt, férje még temetésén sem jelent 
meg. E szerencsétlen házasság után elvesztette első neje után 
maradt egyetlen leányát, a nyolc éves Teréziát, aki t rajongásig 
szeretett. »Megszűntem atya lenni, ez több, min t amit elvisel
hetek!« í gy szakad fel szívéből a panasz, amidőn a kedves szemek 
örökre lecsukódtak. Ettől fogva szíve bezárult minden öröm s 
szerelem előtt; hiába biztatták új frigyre, belenyugodott a fásult, 
magános, r ideg remete életbe. Lipót öccse fiait fogadta gyerme
keivó ; szabad óráit néhány előkelő műveltségű s nemes érzésű nő 
körében töltötte, de viszonyuk sohasem emelkedett a barátság 
hőfokán fölül. Erkölcsi felfogása, az uralkodókat méltán díszítő 
önuralom és kötelességtudás megőrizte minden ballépéstől. A munka 
vol t igazi menedéke és feledkezése; a munkának élt teljes szívvel
lélekkel s talán azért tudott oly kérlelhetetlen keménységgel ítélni 
a dologtalanokról, mert érezte a munka jótevő hatását. A m i t boldo
gabb körülmények közt alattvalói és családja között osztott volna 
meg, szíve melege és lelke energiája, most teljesen birodalmának, 
népeinek j u t o t t . József már trónörökös korában komolyan készült 
az uralkodásra; nagy utazásokat tett, tanulmányozta a közálla
potokat, a nemzetközi viszonyokat, meg akarta érezni kora érverését, 
hogy a bajokon segíthessen. Autopsia útján szeretett volna meg
győződést szerezni mindenről s ép ezért keserű gúnnyal üldözött 
minden véleményt, mely vele szemben a történelmi jogokra támasz
kodott. Az ellenmondásban csak az osztály szellem jogosulatlan 
önzését és végzetes tévedését látja, ami ellen lelke egész hevével 
harcol. Szent hite volt , hogy egy felvilágosult, emberszerető ural
kodó kezében a hatalom százszorta inkább helyén van, min t a 
rendi érdekek kizárólagos uralma alatt álló országgyűlések és vár
megyék kezében. A király egyénisége, belső értéke, tehetsége és 
jelleme a nép boldogságának igazi garanciája, nem a törvény. 

1 Arneth : Maria Theresia und Joseph I I . Ihre Correspondenz. I . köt. 
61—87. 1. — Marczali H . : Magyarország I I . József korában. I . 373. s köv. 1. 



Humanizmusa, eredetisége, lelkének sok bűvölő kincse, csapongó 
szelleme nagy népszerűséget szerzett neki, de bármily értékes, 
hatalmas is vol t alakja, a győzelmet nem bírta kierőszakolni, sőt 
éppen az ő uralkodása idézte életre 
a nagy nemzeti visszahatást. A feje
delmi hatalom a forrása mindennek, 
ebből nem enged s még vallásügyi 
rendelete is ezt a tant h i rdet i . 
Visszaállíthatta volna a bécsi és 
l inc i békekötést, de azok törvények 
s hozzá még jó ideig királyi h i t 
levélbe foglalt törvények voltak. 
Po l i t ika i irányának jobban meg
felelt a resoluciók rendszere, ame
lyet I I I . Károly honosított meg s 
amely az egyéni szabadság e leg-
sarkalatosabb elvét a felelőtlen ural
kodó kizárólagos, ellenőrzéstelen 
kényére-kedvére bízta. Az önkor
mányzatnak mindenféle formájától 
idegenkedett, mert nem bízott 
munkaerejében s attól tartott , hogy 
a régi feudális, rendi szellem, az 
osztályérdek elfojtja a benne ébre
dező modern felfogást. Midőn egy
házpolitikai akcióját megkezdte, 
Lipót öccse azt ajánlotta, hívjon 
össze legalább egy püspöki zsina
tot, de nem állt rá.1 Benne is élt 
a pol i t ikai , katonai és egyházi ha
talom összekapcsolásának gondolata, 
ami nélkül tökéletes despotizmus 
nem képzelhető, csakhogy hatalmi 
törekvéseiben az emberi józan ész 
törvényeire, követeléseire hivatko
zik. I I . József eklektikus államférfi; 
modern ember, meleg szívében hu
mánus érzés lakik, — egyes kérdé
sekben merész reformátor, i t t -o t t határozott forradalmi egyéniség, 
a fejedelmi abszolutizmus dolgában alkut nem ismerő konzervatív. 

1 Beöthy Á . i . m. 622—623. 1. 



Határozottan reformer a sajtószabadság dolgában. Míg Mária 
Terézia örökös gyámság alá helyezte az irodalmat és a nyomda
ipart, hogy elfojtson minden szabadelvű gondolatáramlást s 
1767-iki rendelete a lehető legszigorúbb kárhoztatása minden 
»libertinista« felfogásnak,1 I I . József a sajtó szabadabb mozgását 
államszükségnek tartja. Maga is szorgalmas olvasója a sajtó-ter
mékeknek, mert alattvalói minden baját, sérelmét ismerni akarja. 
A sajtótól várja a felvilágosodás, a műveltség terjedését s érzi, 
hogy még a gyámolított sajtó sem mívelhet annyit a közjóért, min t 
a szabad sajtó. 1781-ben oly sajtóügyi rendeletet adott k i , mely 
szabadéivüségre páratlanul áll egész Európában. Horváth Mihály 
József órdemkoszorúja legfényesebb gyöngyének nevezi. 2 Már 
ezzel a rendelettel kezdte oldozni a protestantizmus bilincseit. 
Min tegy varázsütésre egyszerre megelevenedett i rodalmi életünk; 
megszólaltak íróink a hosszas némaság után. A z erkölcstelen és 
ízléstelen sajtómétely ellen szigorúságot alkalmaz, de a komoly 
tudományos vizsgálat előtt feltétlenül sorompót ny i t . Meghagyja 
ugyan a cenzúrát, de a számára kidolgozott utasítások oly szabad
elvűek, hogy nyomása a l ig érzett a sajtó működésén. Igazi böl
csesség nyi la tkozik abban (Censur G-esetz 3. §.), hogy a fejedelem 
is aláveti magát a nyilvános kritikának. »Ha rossz a k r i t ika , 
magától is feledségbe merül; ha jó, — akkor pedig mindenki 
tanulhat belőle.« I I . József e mondásával valóságos szállóigét 
teremtett, amit utána több kiváló szellem ismételt. Jelentékenyen 
enyhült a könyvrevizió kezelése, megengedték a külföldi könyvek 
utánnyomatását, felszabadultak a zár alól a külföldi egyetemek, 
mert az uralkodó a szabad gondolkodás hívei között s a protestáns 
táborban szövetségeseket keresett. 

I I . József egyházpolitikája két irányban indu l t meg. E g y i k 
célja az volt , hogy a róm. kath. egyházat az állam céljaira alkal
mas eszközzé tegye s szoros értelemben vett lelkieket kivéve min
den téren az uralkodó feltétlen felsősége és hatalma alá helyezze. 
A másik, hogy az elnyomott protestáns egyházak felszabadításával 
állameszményének megbízható oszlopokat teremtsen. A főcél ugyanaz 
marad. A tolerancia-rendeletet József lelkében rég megérlelte a 
tanulmány és tapasztalás. A protestánsok és a felvilágosodás hívei 
már esztendők óta vártak e pillanatra s e reményt megható módon 
fejezi k i Keresztesi József, aki naplójában megemlékezik Mária 
Terézia haláláról: »Nagy harangozások, praedicatiók és szomorú 

» Katona X X X I X . k. 749—752. 1. 
a Ballagi Géza: A pol i t ika i irodalom Magyarországon 1825-ig. 105. 1. 



Tersekkel való parentatiók voltak mindenféle vallásuaknál, ez a 
egy lóvén vigasztalás, hogy felséges I I . József császár, mintegy 
Sylvius ült Lavin ia királyi székébe.« 1 József szerette volna, ha 

K A U N I T Z V E N C E L H E R C E G . 

protestáns alattvalói katholikusokká lesznek, de az eró'szakos térí
tést lelkéből kárhoztatta. Ösztönt adott neki I I . Frigyes példája, 
a k i min t túlnyomóan protestáns állam királya a sziléziai róm. kath. 

1 Keresztesi naplója 22 1. 



alattvalók vallását tiszteletben tartotta. A l k a l m i okot azonban az 
ágostai és belvét b i t v . kerületek közös folyamodványa (1781. ápr. 29.) 
szolgáltatott, amely eleven szinekkel rajzolja a protestánsok százados 
szenvedéseit s főleg a legutolsó idők elviselhetetlen keresztjét. Hisz 
Komárom vármegye ép 1781-ben határozta el, hogy a községi 
bírák, bármilyen vallásúak, a róm. kath. plébános előtt tegyék le a 
hivatalos esküt. A zaklatás ezer példájára hivatkozhattak. I I . József 
e rendeletével az európai közvélemény várakozásait is k i akarta 
elégíteni; sokat adott arra, hogy a felvilágosodás igazi hívének 
tartsák, ak i a lelkében élő ideált megvalósítani is törekszik. 
Eleinte arra gondolt, hogy csak a közigazgatási hatóságokkal közli 
a rendszerváltozást, utóbb azonban arra határozta el magát, hogy 
a Carolina Resolutio mintájára nyilvános rendeletet bocsát k i s így 
végrehajtását a protestánsok s a szabad gondolkodók ellenőrzése 
alá helyezi. E lépése is fejedelmi bölcsességet árult el. A közigaz
gatást elfogult, jobbára püspöki befolyás alatt álló, nagy célok 
iránt érzéketlen, korlátolt emberek intézték, akik abban a nem 
alaptalan hitben öregedtek meg, hogy a protestánsok zaklatásával 
szolgálati érdemet szereznek. Egész sereg felirat és tiltakozás pró
bálta elállni a tolerancia útját s meggátolni végrehajtását. Bámu
latos gazdagsága, változatossága az ürügyeknek, amikre a vakbuzgó 
s türelmetlenségből élő tábor hivatkozott. Midőn már minden okból 
kifogytak, a rendelet törvénytelenségét vitatták s a bécsi ós l inc i 
békekötések érvényesítését követelték a protestánsok számára. 
Csodálatos emlékezőtehetség, amelynek működése 75 esztendőn 
által I I I . Károly és Mária Terézia katholizáló rendeleteinek kiadá
sakor következetesen szünetelt s 1781-ben az első protestánsszaba
dító pátens fuvallatára egyszerre föléledt. 

A rendelet 1781 okt. 29-én jelent meg, sok tárgyalás, vi ta , 
módosítgatás után. Megelőzőleg, május 21-én is adtak k i egy pátenst 
a meglevő sérelmek orvoslása végett. Már ebben föllelhetjük a 
későbbi pátens vezérgondolatát: a műveltebb protestáns teljes poli
t i k a i egyenlőségét az eddig kiváltságokat élvező róm. katholikussal. 
Nem csoda, ha ellene mondott a primás, a magyar kancellár, a 
cseh-osztrák kancellár, sőt az államtanács (Staatsrath) egy tagja, 
Hatzfeld gróf is idegenkedik tőle. Azzal érvelt, hogy a tolerancia 
nem vet véget a vallási gyűlölködésnek s i lyen módon csak a 
porosz befolyás növekszik. József e kicsinykedésre ügyet sem vetett 
s Kaunitzcal összefogva győzelmet aratott a róm. kath. felekezeti 
párt ellenállásán. A pátens törvényességét nem lehet a történelmi 
viszonyoktól és előzményektől teljesen függetlenül, pusztán j o g i 
álláspontról igazságosan megítélni. Kétségtelen, hogy a vallásszabad-



ságról min t az ember legszentebb, legbelsőbb jogáról való intéz
kedés eszményi államban nem függbet az uralkodók változékony 
szeszélyétől s annak biztosítása a törvényhozás jogkörébe tartozik. 
Egész jogrendszerünk ezt mutatja. Azonban I I . Józsefnek vol t mire 
támaszkodnia. Az 1715 : X X X . t.-c. a vallásügyekben való rendel-

y-zw?t£, vievum^L ^'á^r^Jcc^é^rH^ Sl&rtrírrHJ* Sediat tSTten^ztüz, 
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kezest a királyra ruházta s a királyok ez új felségjogukat ellen
mondás nélkül gyakorolták I I . Józsefig. Erre hivatkozott a Carolina 
Resolutio is, amelyet min t vágya teljesülését az egész róm. katho
l ikus tábor hozsannákkal üdvözölt, s amelyet félszázadon át jog
forrásnak tekintett . í gy az a vád, mintha a protestáns egyházak 
kezet fogtak volna az alkotmány ellen a császárral, a történelem 
világánál semmivé olvad. 



A keresztyén tolerancia a vallásszabadság elvéből indul k i , 
amelyet I I I . Károly és Mária Terézia alatt hasztalan hangoztattak 
elődeink. Most az állam elfogadta a protestáns álláspontot: »Mivel 
ő Felsége meg van győződve arról, hogy kártékony minden kény
szer, mely erőszakoskodik az emberek l e l k i ismeretén, viszont a 
keresztyén kegyességből fakadó igazi türelem úgy a vallásnak, 
m i n t az államnak nagy hasznot hajt, elhatározta, hogy ezt az 
áldásos türelmességet összes örökös tartományaiban biztosftja.« Fen
séges üzenet ez egy fejedelmi szívből a népek millióinak; szokatlan 
zengése hatalmas visszhangot vert a Duna völgyén végig. A türelmi 
rendelet óriás jelentőségét akkor értjük meg igazán, ha a Károly-
féle rendeletekkel összehasonlítjuk. Po l i t i ka i téren kimondja a teljes 
egyenlőséget, törvény előtt, hivatalviselésben nincs előnye a katho
likus embernek. El juthatnak minden állami ós törvényhatósági mél
tóságra, — nem a vallás a döntő szempont, hanem a tehetség, érdem 
és erkölcsi komolyság. Horvátországban, ahol törvény és egynémely 
szabad k i r . városban, ahol helyi statútum zárta k i őket a közhiva
talokból, királyi dispenzació orvosolja a bajt. Nem alázzák meg 
őket vallásukba ütköző eskütétellel. Nem kel l részt venniök idegen 
felekezetek szertartásaiban. Egyházi tekintetben a fontosabb vív
mányok a következők: a magán istentisztelet mindenütt szabad; 
ahol 100 család együtt van és anyagi elerőtlenedés nem fenyeget, 
minden külön engedély nélkül gyülekezetté alakulhatnak, épít
hetnek templomot, iskolát, hívhatnak papot, tanítót. Csupán az a 
korlátozás köti őket, hogy utcán, toronnyal és harangokkal nem 
szabad ópítkezniök. Szabad a filiák látogatása, a foglyok vigaszta
lása, betegek fölkeresése; újra megengedik a superintendenseknek 
az 1749-ben e l t i l to t t egyházlátogatást; a földesurak családi isten
tiszteletei nyilvánosakká válnak; a hont i ós nógrádi evang. papok 
ellen indított peres eljárás töröltetik. Zsinattartásra kérhetnek 
királyi engedélyt s egy katholikus és egy protestáns k i r . biztos 
jelenlétében nyugodtan tanácskozhatnak. Vallása miat t senkit sem 
lehet büntetni, ha máskülönben ártatlan. A különböző felekezetűek-
nek egymás vallását ócsárolni nem szabad. Katholikus papnak tilos 
más nyájbeli betegekhez járni, hacsak az illetők nem kívánják. 
A helvéthitű bábák mindennemű zaklatása tilos s a szükségbeli 
keresztelést nem ke l l erőltetni. Reformot jelent az áttérés és a 
vegyes házasság szabályozása, bár i t t a rendelet két marokkal 
szórja a kedvezményt a róm. kath. egyháznak. Eltörli a rever-
zálist, mely a szülőket arra kötelezi, hogy minden gyermeküket 
róm. katholikusnak neveljék; egységes szabálykópen megállapítja, 
hogy ha az atya katholikus, valamennyi gyermek az ő vallását 



kövesse, ha a két házasfél közül az anya katholikus, akkor a gyer
mekek vallás tekintetében nem szerint ̂ oszlanak meg. Ha a katho
likus férj áttér, minden kiskorú gyermeke követi, ha katholikus nő 

JÓZSEF CSÁSZÁR. 

tér át, csak leányai követik az új egyházba. A rendelet védi a 
protestáns gyermekek és árvák vallását is. A korlátozás azonban 
megmarad egy-két ponton. Nem szabad iskolákra gyűjteni s ezt a 
t i la lmat József legszabadabb elvű tisztviselői is nagyon ridegen 
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alkalmazták. Keresztesi több ízben panaszkodik miatta naplójában. 
Époly kevéssé gyűjthet a szuperintendens, ha vizitacióra megy. 
E megszorításokkal, valamint a gyülekezetek alakulásánál kikötött 
100 családszámmal József a lakosság vagyonosodását s adózóképes
ségót védi. Világosan kitűnik ebből, hogy az állam jóléte, biztos
sága a legfőbb cél; a lekiismeret joga csak addig érvényesülhet, 
míg bele nem ütközik az állam érdekeibe. I I . József politikájának 
ez az alphája ós ómegája. 

A türelmi pátens csak kegyelmi morzsának látszik, ha a 
X I X , század törvényeit nézzük, — de a X V I I I . században szédítő 
haladás. A róm. kath. egyház továbbra is megmarad uralkodó 
államvallásnak, közjogi, társadalmi, gazdasági téren egyiránt meg
maradtak kiváltságai, de egy nagy veszteséget mégis szenvedett. 
Térítő' munkájában le kellett mondania az államhatalom segítő 
kezéről; hódításait pusztán tartalmára, belső erejére kellett alapí
tania s ezen a téren a protestantizmus még megfogyva, megtépve, 
zilált hadsorokkal is mérkőzött vele. A klérus úgy érezte, mintha 
az egész állami hatalom hirtelen ellene fordult volna; pedig nem 
törtónt egyéb, minthogy a küzdőfelek külső befolyás nélkül csaptak 
Össze a fennmaradásért és a győzelemért. 

A protestánsok általában örömmel és hálával fogadták József 
intézkedéseit. Oly hosszú ós sanyarú babyloni fogság után hálájuk 
helyenként exaltált túlzásokban tört k i . A gyülekezetek öröm
ünnepeket tar tot tak templomaikban s több előkelő egyházközség 
közzétette az elmondott prédikációkat. Az irodalomban is van vissz
hangja az általános örömnek. Keresztesi azt írja, hogy »Debrecen 
nem ért annál örvendetesebb István napjat«, min t mikor a rezolució 
publikáltatott.1 

E g y »hálás protestans« németnyelvű röpirata,2 amelyet Kónyi 
János magyarra is lefordított, köszönetet mond a császárnak h i t -
sorsosai nevében, egyúttal i n t i őket, hogy magukviseletével igazolják 
József bizalmát, az adót jó szívvel fizessék, jótevőjükért minden 
áldozatra készek legyenek s a többi felekezetek iránt atyafiúi jóindu
latot tanúsítsanak. A »Magyar Oröm« valóságos dythirambust ír a 
türelmi rendeletről. »Mit mondjak a régen várt ós szívszakadva 
óhajtott tolerantiáról, egymásnak keresztényi elszenvedéséről és 
békességes eltűréséről m i t mondjak ? Tegyem-e ezt a te dicséreteid 
közibe Felséges Császár és Magyarországnak apostoli királya ? A z t 
mondom, ő legszebb móltóság a földön, igen helyesen ól az apostoli 

1 Keresztesi naplója 24. 1. 
2 Der dankbare Protestant gegen seinen duldenden Kaiser. Pressburg,1784. 
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királyi titulussal. Augustana és Helvetica confession levő igaz 
keresztyének, hűséges jobbágyok, békességet, egyességet szerető jó-
jámbor lakosok, jöjjetek k i , idvezeljétek a királyt, mert ez tinéktek 
békességet szól, elveszi szívetekről a nyögést, eltörli szemetekről a 
könnyhullatást, l e lk i szabadsággal ajándékoz meg, mely jobb az. 
aranynál és az ezüstnél . . . Jöjjetek k i t i sötétben ülő, gyász
ruhákban járó szegény árva eklózsiák, k i k olyak vagytok, min t a 
pásztor nélkül való nyáj, melynek nincsen vezére, min t az árva, 
kinek nincsen édesatyja, min t az ügyefogyott, k inek nincs bírája,, 
min t a fészkétől megfosztott madár, melynek nincs nyugodalma. 
Jöjjetek k i és örvendjetek e királynak, mert templomot hágy néktek 
építtetni, papokat enged vi te tni , min t jó atya, megtanít imádkozni, 
k i k most sokan azt sem tudjátok, van-e Isten, van-e Krisztus . . .. 
A király azt cselekszi, hogy ha régente Ninive ezerötszáz tor
nyokkal ékeskedett, ez ország is tündököljön sok ezer templomokkal.« l 

E g y lutheránus író, a Manch Hermaeon szerzője (talán Haj 
nóczy), aki József uralkodásáról valóságos apotheosist írt, hasonló 
lelkes szavakkal ünnepli a nagy eseményt.2 » Ú g y örültünk a 
császáron és vállalatain, min t a zaklatott fogoly örül az utolsó 
csapásnak, mely bilincseit feloldj a.« Pár év múlva, mikor a rendelet 
hatása már mutatkozott s az elárvult gyülekezetek szinte tünemény
szerű gyorsasággal keltek új életre, a protestánsok öröme mintha 
új, egek felé emelő szárnyakat kapna. Keresztesi szerint »ezen idő 
a magyarországi régi elnyomatásban levő eklézsiáknak valóságos 
aranyideje vala, midőn nem a fegyver szerezte vissza min t másszor, 
hanem a törvényes igazság, a királyi kegyelem önkényt adta meg 
az isteni tiszteletre való szabadságot«.3 A debreceni Kovács József 
hexameterekben üdvözli Józsefet nevenapján. A protestáns ember 
hálája azonban annyira túlzásba csap nála, hogy magyar kálvinista 
létére a kétfejű sas oltalma alá helyezi nemzetét.4 Kovács nem a 
protestáns közvélemény kifejezője volt , de hódolata jellemző mér
téke annak az elnyomásnak, ami a protestáns eklézsiákra ötven 
éven át súlyosodott s a megkönnyebbülésnek, m i t József fenkölt 
rendelete előidézett. Hatását eléggé világosan mutatja az az adat,. 

1 Magyar üröm. Pest, 1782. 
2 Politisch-Kirchlichen Manch Hermaeon 1790. 
3 Keresztesi naplója 39. 1. 
* József, emelkedjen sasod és sok időkre befedjen, 

Mert ke't szárnya alatt kedves akármi falat. 
Óh bizony esmérem szíved cv'iszári vezérem, stb. 

Magyar versek. Győr, 1782. — Az egész idevágó irodalomnak gazdag; 
tárháza található Ballagi Géza: >Magyar poli t ikai irodalom « c. művében. 



hogy a dunántúli evangélikus gyülekezetek száma 1781-tól 1786-ig 
50-rŐl 126-ra emelkedett. 1 1783/4-ben 165 evang., 102 ref. és 5 
óhitű község nyert szabad vallásgyakorlatot 586 evang., 162 ref. 
és 10 óhitű leány egyházzal. Az anyaegyházak száma 272-ről 758-ra 
szökött fel hir telen. 2 Megható följegyzések szólnak egy-egy gyüle
kezet feltámadásáról. Több napi járó földről összesereglett a nép, 
hogy az élet vizéből merítsen. Veszprémben »67 esztendei árvaság 
után 27 prédikátor s annyi örvendező nép jelenlétében kezdődött az 
exercitium, hogy nincs ember, k i számát tudhatná. Negyedrésze sem 
látott papot, nem hogy beszédét hallhatta volna « . 3 Hangos sírás vegyült 
az énekszóba s feltűnő módon nyilatkozott a hívek áldozatkészsége. 
Harangszó nélkül is megtelt a ház vagy éppen rögtönzött sátor az 
igére éhező néppel s a gyülekezet ifja, véne, fórfia, asszonya versenyt 
hordta a követ, fát az épülő templom falaihoz. Még jellemzőbb az, 
hogy egyszerre elmaradtak a katholikus hitre való áttérések, holott 
előbb mindennapi dolog vol t . 4 Világos bizonysága ez annak, hogy a 
vallásváltoztatások nem meggyőződésből történtek s a rendelet nagy 
keresztet emelt le a lelkiismeretről. 

A z általános örömzajba i t t -o t t belevegyült a kételkedés, bizal
matlanság disszonáns hangja is. A debreceniek hálaadó istentisztelete 
alkalmával született meg a gyanakodás első borús hangulatú meg
jegyzése: »Frustra canitur triumphus ante victoriam«. 5 A meg
jegyzés a rendelet végrehajtásának valószínű akadályaira és nehéz
ségeire célzott és nem alaptalanul. A rendelet ellen valóságos 
liga a lakul t ; a helytartótanács kezet fogott a papsággal és vár
megyével, hogy a tolerancia erejét a gyakorlatban megbénítsa. 
Keresztesi, akinek a váradi parochián örökös küzdés vol t a sorsa, 
többször kifakad a gyakori zaklatás miatt . » A nevezetes és sokat 
igórő keresztyén tolerantia a sok explanatiók által úgy körül-
nyiretett , hogy a puszta nevén kívül al ig lehetett valamit látni. 
Aminthogy a tolerantiát lehet is keresni a tolerantiaban.« Majd 
keserű humorral említi, hogy »Berlinben a komédián egy embert 
adtak elő, aki vállán általvetőben sok levelet v i t t , kitől midőn 
kérdeznék, mi t viszen ? azt felelte: az első részben viszem Magyar
országra a Bécsben költ májusi parancsolatokat, hátul pedig azok
nak júniusi revocatioit.« 6 A hatalomnak és prókátori fortélynak 

1 Payr, Perlakyak ároni háza. 38. 1. 
2 Acsády i . m. I I . k. 536. 1. 
3 Keresztesi n. 36. 1. 
* Acsády i . m. I I . 536. 1. 
6 Keresztesi J. n . 26. 1. 
6 Keresztesi naplója 30., 79—80. 1. 



majd minden eszközét megpróbálták a protestánsokkal szemben. 
A váradi püspök a földesúr jogánál fogva elbontatta a reformá-

GRÓF ZICHY KÁROLY ARCKÉPE ÉS ALÁÍRÁSA. 

tusok fasátorát, melyet egy jobbágyától kibérelt telken állítottak 
össze; szolgái a paplakból kihordták az utcára Keresztesinek minden 



bútorát, holmiját, a szülést mindennap váró feleségót; az iskolának 
szánt épületben pedig korcsmát nyi t ta tot t , oda borivókat, lármás 
korhelyeket csődített, akik mindenféle illetlenséget míveltek. Hogy 
a vendég k i ne fogyjon, három krajcár helyett egy krajcáron 
mérette a bor itcéjót.1 A zaklatásnak valóságos sorompót ny i to t t a 
türelmi rendelet azon pontja, mely a gyülekezetté alakulást 100 
család jelentkezésétől tette függővé s kikötötte, hogy a felekezeti 
terhek a nép adóbírását ne csökkentsék. Maga I I . József, ahová 
szeme és keze elért, rendeletét szabadelvű szellemben magyarázta; 
kimondta, hogy az apostasia nem bűn s igy büntetni sem lehet. 
Midőn rájött, hogy a pápai evangélikusok folyamodását mindenféle 
ürügyre hivatkozva késleltetik, szigorúan meghagyta, hogy a hely
tartótanács s különösen az egyházi bizottság addig nem kap fize
tést, míg az ügyet szabályszerűen el nem intézi.2 Végre eltalálta 
a legcélszerűbb uta t : két protestáns tagot nevezett k i a helytartó
tanácsba, a lutheránus Prónay Lászlót ós a kálvinista Darvas Feren
cet. Szívós akarattal, kifáraszthatatlan igyekezettel végre megtörte 
a régi rend híveinek ellenállását. Uralkodói programmjának egyetlen 
pontján sem csüggött akkora s oly intenzív szeretettel, mint a 
vallásügyi reformon. Szirmay határozottan állítja, hogy I I . Józsefet 
a vármegyék tolerancia-ellenes viselkedése ingerelte fel annyira a 
magyar alkotmány ellen. A z t mondogatta, hogy a nemzet nem 
fogékony a korszerű reformok iránt s hiába tárgyalna az ország
gyűléssel nagy terveiről, ha i l y igazságos ós humánus rendeletét is 
visszautasítják.3 

Történelmünknek e fordulóját is jel lemzi az a sajátos magyar 
tragikum, hogy a nemzeti alkotmány eszméje szemben állt a haladás 
•és humanizmus elvével s a nagy pol i t ika i tulajdonságokkal bíró 
nemzet egy kiváltképen uralkodásra termett, a nép javáért lángoló 
filozófusban a viszonyok kényszere folytán ellenséget látott. A sajtó
termékek javarésze H . József mellett nyilatkozott meg. A számtalan 
röpirat közül nagy súlya vol t Bartholottus ós Vi to la igazán komoly 
s tudományos színvonalon álló könyvének. M i n d a kettő megjelent 
magyarul is, sőt az utóbbi két kiadást ért. Jelentőségüket fejtegetésük 
tartalmán kívül az fokozza, hogy mind a két író a róm. kath. 
klérus tagja, Bartholottus bécsi theológiai tanár, Vi to la pedig plébános. 
Bartholottus elfogulatlanul bevallja, hogy a katholikusok legtöbbet 
vétettek türelmetlensógökkel a lelkiismeret szabadsága ellen. Szerinte 

1 Keresztesi naplója 43. s köv. 1. 
3 Marczali H . i . m. I I . k . 238. 1. 
3 Szirmay, História 39. § . 



a h i t diadalát csak toleranciával lehet elérni; a türelmetlenség a 
nemzetek megrontója, példa rá Német-, Francia- és Spanyolország. 
Tudóshoz illő igazságszeretettel ismeri el a protestantizmus nagy 
történelmi jelentőségét és saját felekezetének hibáit. A reformáció 
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nélkül — úgymond — a babona és tudatlanság korlátlanul ural
kodnék a világon. A protestánsok vallásszabadságát békekötések 
biztosítják, amelyekkel szemben a pápai dekrétumok ós t r ident i 
kánonok nem érnek semmit. A szerző József feltétlen híve és 
Febronius egyházpolitikai iskolájához tartozik. Vi to la inkább dogma-



t ikus és saját egyházát egyedül üdvözítőnek tartja. E kiinduló
ponttal ellentétben nyíltan kimondja, hogy keresztyén és üldöző 
két egymást kirekesztő fogalom s az eretnek ellen más fegyvert 
nem lehet használni, mint amelyet Krisztus adott az egyház kezébe. 
A h i t Isten ajándéka, bottal senkibe nem lehet verni. E két komoly 
irányú mü mellett a szatirikus iratok egész özöne jelent meg, mely 
a pápát, hierarchiát, szerzeteseket maró gúnnyal ostorozta. A nagy 
sajtótermésben a felvilágosodás korának nem nagy dicsőségére oly 
iratokra is bukkanunk, amelyek a keresztyén vallást gúnyolták s a 
legszentebb eszméket tették nevetség tárgyává.1 A végtelen füzet-

V I . PIUS PÁPA ÉS I I . JÓZSEF TALÁLKOZÁSA. 

tengerben akad egy-két munka, mely — teljes jóakarattal — a pro
testánsok elmaradottságát bírálja s felhívja őket, fordítsák hasznukra 
a kivívott szabadság áldásait és pótolják, amit az utolsó évtizedek 
nyomása alatt mulasztottak. Azonban a pusztán iparszerüen vagy 
szennyes gyűlöletből keletkezett iratok is szép számmal vannak. 

Még jobban szembetűnik Mária Terézia és József pol i t ika i 
irányának különbsége a r. kath. egyház szempontjából. Míg Mária 
Terézia az elődök példáján indulva határozott híve az ellenrefor
mációnak s csupán uralkodása utolsó szakában (1767) követeli trónja 
számára a pápai rendeletekkel szemben a királyi jóváhagyás jogát, 

* Ballagi Q. i . m. 169-199. 1. 



I I . József egyenesen erre helyezi a súlyt s az eddig dédelgetett r. 
kath. papság és egyház reformjára gondol. Intézkedéseinek végsó' 
célja, hogy a r. kath. egyházat összes intézményeivel együtt az 
állam érdekében hasznosítsa és saját ideáljának alárendelje. Először 
k i akarja szakítani az országaiban működő' kath. egyházakat az 
egyetemes katholikus egyház organizmusából, mert e kapcsolatot 
államára veszedelmesnek tartja. Második lépése az, hogy a központi 
erőforrástól, a pápaságtól i l y módon elszakított egyházat külső viszo
nyaiban saját elvei és céljai szerint próbálja átalakítani, hogy állam
eszményébe beilleszthesse. 1781 március 26-án kiadta híres pátensét, 
mely szerint a pápai szék minden egyes bullája, bróvóje és bármely 
rendelete, minthogy tartalmuk az állam viszonyait érintheti, közzé
tétel előtt jóváhagyás végett eléje terjesztendő (Placetum regium). 
Ezt a rendeletet kiterjesztette a külföldi püspökök, apátok, rendi 
elöljárók hivatalos közléseire is. Ellenőrzi a szerzetesek érintkezését 
a rend fővel, el t i l t ja a római utazgatásokat s elrendeli, hogy köny
veiket idehaza nyomassák. A püspökök számára új esküformát álla
pított meg, hogy minél erősebben láncolja őket az államhoz. Újító 
kedve egyre messzebbre ragadta. Már a dogma határába vág akkor, 
amidőn a jansenistákat elítélő Unigenitus s a pápai szék összes 
hatalmi ábrándjait összefoglaló I n coena Domini bulla fölolvasását 
megti l tot ta , sőt a szertartási könyvekből is kitépette. Egyidejűleg meg
kezdte a klastromok rendezését; eltörölt minden szerzetet, amely 
pusztán a szemlélődő életben kereste hivatását és semmi munká
va l nem foglalkozott, ami az államra vagy társadalomra hasznos 
volna. Vagyonukat a vallás- és lelkész-alap javára foglalta le, egy 
részéből katonaárvák javára épített intézeteket. A tanító- és beteg
ápoló rendeket eleinte kímélte. Azután hozzáfogott a lelkészségek 
rendezéséhez, összeiratta a megyék és klérus ellenzése dacára a püs
pökök jövedelmeit s igazgatásukat egy tőle függő, szelleme csapásán 
járó egyházi bizottságra bízta. Tisztán látja, hogy két út közt van 
választása: vagy átveszi az állam az összes egyházi jövedelmeket 
ós mindenki t fizet vagy összeírja az egyházi vagyont és a hiányt 
saját jövedelméből pótolja. Egyelőre az utóbbit alkalmazza, de ha 
nem válik be, az elsőhöz folyamodik. Tehát a trónról hangzik, mint 
hivatalos kormányelv, a szekularizáció gondolata, amelyet az ural
kodó megtámadhatatlan igazságnak tar t s csupán gyakorlat i érdekből 
vár vele. A pap, püspök e rendszer szerint állami tisztviselővé válik 
k i ke l l hirdetnie a felség parancsait, így p. o. a vállfűzőviselés, a 
vámcsalások és öngyilkosság tilalmát, az epidémia ellen való véde
kezés módját. Az állam célja, érdeke követeli s meg ke l l hajolniok. 
Az állam igazgatása s ellenőrzése alá helyezi a lelkészek nevelését, 



hogy fölvilágosult és türelmes papok szorítsák k i a tudatlanabb s 
túlzó felekezetes irányú régieket. Beleavatkozott az istentiszteletbe 
(pl . a tűzveszély félelme miat t e l t i l tot ta az oltári világítást), lobogó 
szenvedéllyel harcolt minden babona ellen; a racionalizmus szelle
mében államilag akarta szabályozni a szertartásokat ot t is, ahol 
milliók érzelmébe és hitébe ütközött. Az ellenállás csak szenvedélyét 
és energiáját fokozta. Nagy Frigyes az egyházi életnek ez agyon
szabályozásáért I I . Józsefet gúnyosan »sekrestyésnek« nevezte. 

I I . József törekvéseit az egész kontinens feszült figyelemmel 
nézte s merészsége nagy megdöbbenést keltet t a pápai udvarban. 
A nuncius tiltakozását Kauni tz ridegen visszautasította. Y I . Pius 
pápa végre utolsó fegyveréhez nyúlt; elhatározta, hogy személyes 
megjelenése varázsával állja útját az egyházellenes mozgalomnak 
s meglátogatja Bécsben a császárt. Elhatározása mind a két részen 
nagy érdeklődést támasztott; a régi rend barátai szentül hitték, 
hogy a pápa lefegyverzi I I . Józsefet; a szabadgondolkodók ellen
ben a canossai kölcsön visszafizetését látták a pápa útjában s a 
reformeszme, valamint a császár diadalát. Igazi csemegéül szolgált 
a sajtónak, mely a legkülönbözőbb hangnemben tárgyalta a fontos 
eseményt. A komoly, tudományos, e lv i alapon álló polémiába i t t -o t t 
beleharsogott a hitetlen gúnyolódok csúfondáros hangja. A legpa
rányibb tartózkodás nélkül, m i n t természetes, magától értetődő 
dolgot fejtegették a pápaság eredetét, hatalmának alapját s a köz
hangulat általában József mellet t nyilatkozott meg. A pápa teljes 
álló hónapig időzött Bécsben (1782 tavaszán); nagy tisztességgel 
fogadták, ünnepségeket rendeztek tiszteletére, de rá kellett jönnie, 
hogy hatalma, tekintélye leáldozott. Az eredmény nagy kudarcot 
jelentet t az egyházra. József a nemes törekvésű idealisták határo
zottságával haladt előre. Hogy le lk i erejét megmutassa, a zárdát, 
amelyben a pápától elbúcsúzott, távozása után nyomban bezáratta.1 

A kath. püspökökkel szemben szintén minden félremagyarázást 
kizáró határozottsággal ós szívós következetességgel hangsúlyozza 
az állam szempontját ós elítéli anyagias gondolkozásukat. Migazzy 
grófnak, aki a bécsi érsekséget és váci püspökséget bírja egy kézben, 
választania ke l l a két javadalom közül. Helyteleníti, hogy nagy 
egyházi javadalmuk mellett még főispánságot is vállalnak, bent ülnek 
a helytartótanácsban s a tehetséges világiak elől elfoglalják a jobb 

1 Banké, Die deutschen Mächte und der Fürsten-Bund I . 67—76. — 
Ballagi G. i . m. 133—169. és 199—213. 1. Bö ven ismerteti az egykorú röpira
tokat, Eybel, Rautenstrauch stb. müveit. — Marczali H. i . m. I I . 58—197. 1. — 
Acsády i . m. I I . 537. s köv. 1. 



javadalmú állásokat. Egységesen szabályozta a házassági jogot, mely 
a családnak alapja; a házasságot polgári szerződésnek tekintette, 
de a polgári házasságkötésre nem gondolt ; a pap min t az állam 
megbizottja jár el s az egyházi szertartással a kötés erejét és tekin
télyét neveli. A házassági pöröket világi törvényszék elé utalta, 
mely az állam szempontjai szerint mondott ítéletet. Ez intézkedé

sével a nemzeti egység útját 
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egyengette a felekezeti érdekek 
göröngyei között. Az iskola re
formja anyjáról maradt rá örök
ségül, de ő továbbfejlesztette a 
benne rejlő gondolatot. Mária 
Terézia, ak i a Ratio Educationis-
ban (1777) az oktatásügyet állami 
feladatnak nyilvánította, utat tört 
az iskolák államosítása előtt. Ez 
a nagy mű, mely művelődésünk 
történelmében korszakos jelentő
ségű, az osztrák közoktatási rend
szert kiterjeszti Magyarországra 
s megállapítja a közoktatás intéz
ményeit a falusi iskolától az egye
temig. A szervezet tisztán állami, 
a tanulmányi bizottság tagjai, a 
kerületi tanfelügyelők mind ál
l ami közegek. A módszer a peda
gógiai érték dolgában haladást 
jelent, de a német nyelv kötelező 
tanításával fölidézte a szendergő 
nemzeti visszahatást. Erre az 
alapra épített I I . József, aki az 
iskolát a felvilágosodás hatalmas 
eszközének tekintet te; általa 

akarta meghódítani eszméinek a jövendő emberöltőket és biztosítani 
reformjai sorsát. Elvéhez híven i t t is egyenlősít; a felekezetek ural
mát meg akarja törni az oktatás minden ágában; nem szabad többé 
az egyház számára nevelni, hanem az államnak, mely a társadalom 
legfontosabb közössége. Megkezdi a közös iskolákat, ahová vegyest 
jár katholikus és protestáns; ideges türelmetlenséggel dolgozik a 
kitűzött eszmény megvalósításán, de épen iskolaügyi reformja űzte 
az ellenállás terére a protestáns egyházakat, melyek a toleranciáért 
hálás szívvel ragaszkodtak hozzá. Hasztalan nevezett k i két pro-
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testánst is a kerületi felügyelők közé (Telekit és Prónayt), gyana-
kodásukat nem tudta elaltatni. A közös iskolákban térítő iskolákat 
láttak s felsőbbfokú intézeteiket féltékenyen őrizték minden beavat
kozástól. A n n y i r a megszokták, hogy az állam azonosult a katholikus 
egyházzal, hogy akkor sem tudták a kettőt elválasztani, amidőn az 
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állam kormányrúdjánál felvilágosult, emelkedett lelkű fejedelem 
állt, aki erejét inkább a százados ellenféllel éreztette. 

I I . József uralma a protestáns önkormányzati élet fejlődésére 
al ig vol t ^hatással. Ala t t a nemcsak új szervek nem tudtak létre
jönni, de a meglevők is senyvédésnek indultak. A császár ellensége 
vo l t minden önkormányzatnak és a protestáns gyűlésekben fölismerte 



a nemzeti ellenállás élesztő kohóinak, a vármegyéknek ikertestvérét. 
Zay Péter, ak i különben nagy híve volt , siker nélkül kérte, hogy 
engedje meg a zsinattartást, ami nélkül szervezkedésük nem lehet 
állandó. A császár a rendes évi gyűléseket is sokallja; az önkor
mányzat iránt annyira elfogult, hogy komoly munkára egyáltalán 
képtelennek, alkotásra tisztára meddőnek tartja. Az ő ideálja a kon-
zisztóriumi szervezet 4—4 egyházi ós világi tanácsossal, mely 
Pozsonyban vagy Sopronban székelne.1 A pol i t ikai helyzet, az egyház 
szorultsága s aggodalmas jövője egyeseket megbarátkoztatott e gondo
lattal , de az egyház közvéleménye állhatatosan ellene szegült. A re
formátusoknál pár évre — még Mária Terézia idejében s épen az ő ösz
tönzésére — megalakult a konzisztórium Beleznay Miklós elnöklósé-
vel. Tagjai nyolcan voltak, a négy püspök s négy kerületi főkurátor 
s 1773 szeptember 2-án Bugyiban tartották alakuló gyülésöket. Mária 
Terézia élte vége felé belefáradt a sok küldöttség fogadásába, mely 
minduntalan egy-egy vallási sérelem orvoslását kérte tőle, s azt az 
óhaját nyilvánította, hogy a vallásügyi panaszokat közös folyamod
ványban terjesszék eléje. Ez a királyi ötlet teremtette meg az egye
temes konzisztóriumot, amelynek elnöke Beleznay le t t s mely egye
temes titkárul vagy ágensül Bessenyeit szerződtette. Beleznay és 
Bessenyei megbízásában a református közvéleménynek az a meg
győződése diadalmaskodott, hogy az egyház érdekét a dinasztiához 
húzó, az udvari körökben kedves egyéniségek inkább előmozdíthatják, 
min t Bécstől, Pozsonytól távol élő falusi nemesek, akikben az udvar 
állandóan a kuruckor i hagyományok ápolóit s az ellenzéki szellem 
élesztgetőit látta. Azonban ez a remény is hiábavalónak bizonyult 
s a protestáns egyháznak csak újabb keserű csalódást, meg nagy 
anyagi terhet okozott. Bessenyei is, Beleznay is »csodaváltozást« 
igért s esztendők multával is minden a régiben maradt. A bizalom 
kezdett oszladozni, a terhet sokallották s bántotta őket, hogy Bes
senyei a rendes ágenssel, Nagy Sámuellel nem tudot t összeférni. 
Erejöket egymás ellen fordították, gáncsoskodtak és panaszra jártak. 
Beleznay erőszakos, katonás, parancsolni szerető s felelősséget, szám
adást nem tűrő egyénisége szintén útjában állt a központi kon
zisztórium népszerűségének. Végre kitűnt, hogy nem annyira a pro
testáns egyház érdekeit képviseli az udvarnál, min t inkább az ural
kodó akaratát a protestáns hitfelek közt. Ez a kiábrándulás, valamint 
az új kerületi kurátorok, Ráday Gedeon és Teleki József gróf nagy 
tekintélye a hetvenes évek végén megbuktatta a konzisztóriumot 

1 Zay Miklós gr. közleményei a Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1901. évi 
folyamában. 
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s a vezérségről leszorította Beleznayt, ak i keserűen ugyan, de bele
törődött az új viszonyokba. A keserves vergődés, ingadozás és irány -
talanság, ami a konzisztórium pár esztendei életét jellemzi, termé
szetessé teszi azt, hogy rövid időn emléke is kiveszett a köztudat
ból.1 Hatását legföllebb abban a szívós és elkeseredett harcban 
nyomozhatjuk, amelyet a tiszántúli papság a világi elem ellen tíz 
esztendő múlva indított. 

A z evangélikus egyházban a központi igazgatás, közös kép
viselet eszméje termékenyebb talajra talált, min t a testvér refor
mátusok közt. Ennek természetes oka az, hogy a gondolat magából 

FEJLÉC EGY I I . JÓZSEF FÖLÖTT MONDOTT GYÁSZBESZÉDBÓL. 

az egyházi életből haj tot t k i s nem vol t rá szükség, hogy mester
séges úton plántálják be a közgondolkozásba. Az evangélikus urak 
1735 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, tar tot tak közös értekez
leteket; 1758-ban első, mondhatni vezérfelügyelőt is választottak. 
Zay Péter családja, ak i t e tisztre felkértek, a reformáció kora óta 
törzsökös dinasztiája vo l t az evangélikus egyháznak, amellyel 
minden bajában-sorsában együttérzett. A zay-ugróci vár az álta
lános elnyomás közepette, min t a hitszabadság rendíthetetlen kőszála 
emelkedett k i a zajló habok közül. Zay Péter egyénisége, nagy 

1 Lásd Zoványi, egyetemes főgondnok 32—60. 1., ahol a konzisztórium 
történetét, Beleznay, Bessenyei erőlködéseit részletesen ismerteti s függeléké
ben okleveleket is közöl. 



műveltsége, szabad gondolkodása és nemes jelleme révén, köztisztelet 
tárgya vol t országszerte s a tiszteletet, kegyeletet, amit családja és 
egyénisége iránt éreztek, arra az intézményre is kiterjesztették, 
amelyet képviselt s amelynek meggyökereztetését életcélul tűzte k i . 
Beleznay ellenben új ember volt , aki t katonai szolgálata, udvar i 
érdemei emeltek magasra, régi érdemes családok fölé s akinek 
egyénisége sem vol t vonzó; nagy fogyatkozásait nem feledtették 
kápráztató nagy erények. Az evangélikusok egyetemes gyűlését a 
Beleznay ösztönzésére egybehívott ácsai értekezleten készítették elő, 
ahol azonban csak a bányai kerület irányadó fórfiai jelentek meg. 
(1773. nov. 1.). A bányakerület javaslatát a többi három is elfogadta 
s Mária Terézia beleegyezésével 1774. ápr. 20-ra Pestre összehívták 
az első egyetemes gyűlést. Sok tekintélyes világi ember megjelent 
ra j ta ; ott van három Prónay, egy Podmaniczky, két Tihanyi , Vidos, 
Beniczky, Matkovich, Pongrácz, Ambrózy stb. Lelkészekről a jegyző
könyv nem szól. Ez a gyűlés szabta meg az egyetemes gyűlés ós 
felügyelő hatáskörét. Eszerint az általános felügyeleten kívül jog
körébe tartozik az egyházi és iskolai alapítványok ellenőrzése, a 
sérelmek megvizsgálása és fölterjesztése, a helvét hitvallásúakkal a 
testvéri viszony ápolása. Fontos határozata vo l t az, hogy a szabad 
k i r . városok egyházait és iskoláit is a superintendens felügyelete 
alá helyezte s ezzel eddig őrzött önállóságukon rést ütött. Sopron 
és a felsőmagyarországi hat szabad kir . város nem akarta elismerni 
az egyetemes gyűlést és felügyelő hatóságát, de midőn Niczky, kir . 
kerületi iskolai főigazgató 1776-ban megkezdte működését s a sop
roni conventet felszólította, hogy az iskola vagyonáról szóló szám
adást s a tanrendet mutassa be, szervezetében pedig szigorúan alkal
mazkodjék a királyi utasításhoz, Sopron is jóváhagyta az egyetemes 
képviselet megalkotását, mert oltalmat remélt tőle.1 Legtovább ellen
állt Pozsony, melyben időnként erős lánggal lobbant fel a külön
állás vágya; talán azt hitte, hogy privilégiumai minden támadás 
ellen megvédik; talán félt, hogy az egyetemes képviselet, ha erőhöz 
j u t , rést fog ütni gyülekezeti függetlenségén.2 1781-ben Pilisen 
közös gyűlést tar to t tak a reformátusokkal; a türelmi rendeletről s 
a Ratio Educationisról tanácskoztak. Néha a helytartótanács ellen
kezése mia t t éveken át nem gyűltek össze; iskoláik függetlenségét 
azonban féltékenyen óvták, főkép a reformátusok, akiknek ellen
állása az egész nemzet figyelmét megragadta. József i l y módon 

1 Haan L . A magyarországi ág. hi tv . evangélikusok egyetemes gyűlései 
10. s köv. 1. 

2 1790-ben három pozsonyi lelkész is részt vet t . Ez volt a lelkészi kar 
és Pozsony első szereplése az egyet, gyűlésen. 
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csakugyan megérte a magyarság eggyé olvadását; katholikust és 
protestánst egy zászló alá sorakoztatott a nemzeti ellenállás; a 
közjog terén egyenlően, az egyházi téren inkább a katholikusok, az 
oktatásügy terén inkább a protestánsok szegültek iránya ellen. 
Fájdalmas látvány lehetett lelkének, hogy minden rendeletével csak 
a visszahatást éleszti, legnemesebb gondolatai intézményekké válva 
ellene fordulnak; szeretetet vet és vihart , gyűlölséget arat. Meg 
kellett járnia az emelkedett, széles látású, de a tömegek ösztöneivel 
nem számoló lelkek nehéz golgothai útját, de férfias szívvel járta 
meg. Halála előtt, 1790 január végén eltörölte minden pátensét, 
aminek a nópszenvedély felzaklatásában része v o l t ; csupán azok 
maradtak érvényben, amelyeknek kiadására az emberszeretet, a 
humanitás érzése ösztönözte, így p. o. a türelmi rendelet. Pályáját 
találóan je l lemzi szobrának felirata: » A közjónak élt, nem sokáig, 
de teljesen«. Február 20-án meghalt s elhunyta felszaggatta a 
szenvedélyár zsi l ipjei t ; emberöltők leigázott elkeseredése, szunnyadó 
törekvése tört k i egyszerre a sziklasírból kielégítést keresve, diadal
mat szomjúhozva. I I . József összetört a harcban, de gondolatainak 
jó része nagy küzködós után, egyik-másik ellenmondás nélkül bele
j u t o t t a magyar törvénykönyvbe. I I . Lipótnak j u t o t t osztályrészül 
az a hivatás, hogy a nemzetet kibékítse a dinasztiával, a magyar 
nemzeti szellemet az európai világnézettel, közjogunk sarkalatos 
tóteleit a haladás eszméjével. A programmadás, iránymutatás azonban 
I I . József elvitathatatlan dicsősége. 

I I . Lipót alakja némi tekintetben háttérbe szorul bátyja mellett . 
A történelem I I . Józsefet ünnepli a modern irány úttörőjekópen; 
határozottsága, engesztelhetetlen meggyőződése, eszményével való 
teljes egybeolvadása egyéniségét jobban kidomborítja, mint Lipótét 
a megegyezés útjának keresése, a történelmi jogok tisztelete, amelyek
kel József szakadatlan harcban állt. Modernségre, szabadelvűségre 
ő sem vol t kisebb bátyjánál, sőt egyik-másik kérdésben radikálisabb 
meggyőződésű tudot t lenni. Azonban került minden erőszakot, 
kímélte a hagyományos nézeteket s inkább a közvélemény, mint a 
százados intézmények átalakítására törekedett. Montesquieu vo l t 
fŐolvasmánya, a Törvények Lelke egész vérévé vált s békés viszo
nyok közt mintaszerű alkotmányos államfő nevelkedhetett volna 
belőle. Negyedszázadon át kormányozta Toszkánát, mint absolut 
uralkodó, de kényuralma áldás vol t Firenzének az utolsó Mediciek 
alatt elsatnyult népére. A m i jót uralkodó csak tehet alattvalóival, 
az egy szabadságon kívül, — véghez v i t te . Jellemére árnyékot vet 
az, hogy tökéletessé fejlesztette a t i tkos rendőrséget, bár jelenté
seiben inkább kíváncsiságból, a nép vágyainak megismerése végett 



búvárkodott, mintsem a pol i t ikai üldözés alacsony ösztönéből. 
Egyéniségét, modorát, a vele való társalgást vonzóvá tette a jóízű 
kedély, a boldog férjek és családapák ez i r igye l t kiváltsága, míg 
vele ellentétben bátyja le lk i életét rideggé tette a boldogtalan 
családi élet emléke, az elhagyottság tudata, a gúnyolódó természet, 
a bántó felsőségérzet, amiért anyja szívtelennek mondta. Azonban 
I I . Lipótban is megvolt a Habsburgok végzetes eredendő hibája: 
a dinasztikus érdeknek legfőbb államcéllá való emelése, ami a 
nemzetnek és uralkodóháznak érzelmi összeforradását megakadályozta. 

A protestáns egyházak emlékezetében I I . Lipót nagyobb név 
I I . Józsefnél. A z ő érdeme az 1791. évi X X V I . törvénycikk, mely elé a 
klérus nagy akadályokat gördített s amely fogyatkozásai dacára 

I I . JÓZSEF HALÁLÁRA VERT ÉREM. 

•egész 1848-ig, részben a m i korunkig, állandó biztos jogforrásul 
szolgált. Jelentősége főkép abban van, hogy a királyság lemond 
arról a jogról, amelyet a lelkiismeret szent ügyeiben 1715 óta kor
látlanul gyakorolt s a régi vallásügyi törvények, a bécsi és l inc i 
békekötés alapjára helyezkedik. A vallásszabadság királyi kegyelmi 
ajándékból ismét törvényhozási tárggyá, a rendek és a korona 
egyetértésével biztosított személyes joggá válik. A törvényhozás 
két tényezője e nagyfontosságú határozattal a sajtó közvéleményének 
óhajtását teljesítette, mely lassankint a vármegyék gondolkodását 
is áthatotta. Tíz esztendő alatt nagyot haladt a magyar nemesi 
világnézet a modern eszmék barázdáján. 1781-ben a türelmi parancs
ban a r. kath. uralkodó egyház ellen való merényletet látott, mely 
közvetve az ország közjogi állásának is árt. 1790-ben a megyék 
azért támadnak a tolerantia ellen, mert bevett vallásokra fölöttébb 
lealázó a királyi kegyelem s a nyíltan kimondott türelem állapota. 
A sajtó 1790—1791-ben oly gazdag aratást tüntet fel, hogy vele 



1848 és 1861 termése sem versenyezhet. E két esztendőnyi időből 
Bal lagi Gréza 500 megjelent könyvet és füzetett gyűjtött össze, 

I I . LIPÓT. 

aminek jelentékeny része magyar nyelvű.1 Szellemben, hangban 
I I . József korának po l i t ika i irodalmát folytatják, de a radikális 

« Ballagi i . m. 283. 1. 



felfogás egyre általánosabb s hódít az eddig erősen konzervatív 
főnemesség soraibán is. A legkiválóbb valamennyi közt gróf 
Batthyány Alajos, aki a feudális államszervezet ellen minden téren 
megindítja az ostromot a X V I I I . század filozófusaitól, főkép a 
francia állambölcselőktől tanul t fegyverekkel. Állameszménye a jog
egyenlőség elve alapján szervezett monarchia, amelyben az i n d i v i 
duum teljes mértékben érvényesül s a hatalmi ágak okos megosz
tása úgy a nemzet, min t az egyes polgár szabadságát teljesen bizto
sítja. Munkája, Ad amicam aurem (négy kötet 1790—1791) erősen 
forradalmi szellemű, bár többször határozottan kijelenti , hogy irtózik 
a forradalomtól. A társadalom rendi 
tagoltságával együtt elitéli a vallás
felekezetek közti különbséget. Krisz
tusról és tanításáról a legnagyobb el
ragadtatás nyelvén beszól, de mély 
keserűséggel ítéli el azokat, akik a 
felebaráti szeretet örök keresztyén ta
nát lábbal tapodták, noha a vallás 
őreiül rendeltettek. Hi te mia t t senkit 
sem szabad kizárni a polgári jogok 
teljes élvezetéből, mert ez bele- ütkö
z ik az egyenlőség elvébe. Ugyanezen 
elvnél fogva el ke l l törölni a katho
l ikus papság rendi kiváltságait. Míg 
Batthyány filozófiai alapon fejtegette 
az átalakulás szükségét, Hajnóczy József a tételes közjog alap
jára állva történelmi módszerrel támadta a régi Magyarorszá
got. »De comitiis regni Hungariae« cimü művében (1791) a klé
rusnak a törvényhozásban való részvétele ellen izgat nagy hév
vel . Érveit garmaclaszámra ontja tudása gazdag tárházából. Hatá
rozottan kimondja, hogy az országgyűlésén semmiféle felekezet 
papjának sincs helye, mert o t t nem a le lk i üdvösségről tárgyalnak. 
A r. kath. papság elvei ellentétben vannak a nemzet nagy részének 
érdekeivel, mert az akatholikusokat minden jogtól meg akarják 
fosztani. Érdekes az az argumentuma, hogy a róm. kath. pap nem 
lehet a törvényalkotás részese, mert nem független, mert akarata az 
egyház fejének a pápának akaratától függ. Méltó hozzájuk Nagyváti 
János, ak i inkább az érzelmekre hat, min t az okoskodó elmére.1 

I I . LIPÓT EMLÉKÉRME. 

1 A tizenkilentzedik százban élt igaz magyar hazafinak örömórái. A nagy-
szivüségnél. 1790-ben már közkézen forgott. Ballagi i . m. 335. 1. — Concha 
Gy. A kilencvenes évek reformeszméi. 



H i r d e t i az egyházi javak államosítását; a klérus a haza boldogságát 
tekintse céljának, ne a más vallásúak irtását. 'Jelentős része röp
iratának az, midőn a vallási türelemmel szembeállítja az igazi l e lk i 
ismereti szabadságot, mely nem függ mások akaratától. Nagyváti 
Kazinczyval együtt szabadkőmíves vo l t s egyúttal buzgó apostola 
ez egyesületnek, mely akkor történelmi hivatást töltött be s min t a 
felvilágosodásnak, társadalmi békének, jogegyenlőségnek lankadatlan 
magvetője tisztelt nevet vívott k i . Martinovics a nemzet hátramara
dásáért a papságot s kivált a jezsuitákat teszi felelőssé. Követeli kivált
ságainak eltörlését, vagyona elkobzását, hogy belőle az összes fele

kezetek papjait elláthassák. A Manch-
Hermaeon izgatott, szenvedélyes han
gon támad a r. kath. papságra, mely 
szerinte a népek tudatlanságára tá
maszkodik. Az egész munka a protes
táns álláspont mellett írt apológia, 
vegyítve a róm. kath. egyház ellen 
intézett ingerült támadásokkal. Mintha 
a százados szenvedéseket egyszerre meg 
akarta volna torolni . E bírálva olvasó 
korban azonban e pártos, felekezetes 
műnek nem lehetett akkora hatása, 
mint a fent említett íróknak, akik el
fogulatlan bírák módjára ítélték meg 
a katholikus papságot. Egy névte
len szerzőtől származó röpirat azért 
ostorozza a papságot, hogy közben

járónak tar t ja magát Isten és az emberek közt. A támadá
sokra a kath. sajtó hasonló hangon felel t ; védői közül kivált 
Szeitz Leo, egr i szerzetes, aki több elterjedt munkát bocsátott 
közre s minden vád ellen védekezett; ahol argumentummal nem 
győzte, szenvedéllyel. Fáradhatatlan vitatkozó, valóságos vadászatot 
tar t az egyházat támadó írókra s ostromukat minden téren igyek
szik visszaverni. Főműve, az Igaz Magyar, amely szinte kihívta 
ellenfelei gyűlöletét. Hasonló híres v i ta i ra t a Sola Salvifica Praytól. 
A harc hevében lassan-lassan kibontakoztak a szélső pártok kör
vonalai ; a katholikus rósz a középkori állapotokat kívánta vissza, a 
papság feltétlen uralmának idejét, — a támadó fél pedig nemcsak 
min t intézményt üldözte a r. kath. egyházat, hanem hitelveit is gúny 
tárgyává tette. A támadás főcélpontja állandóan a hierarchia volt . 
Találunk példát a positiv keresztyén vallás ellen való támadásra s 
az ész kultuszának, a természet törvényeivel egybehangzó morális 

MARTINOVICS IGNÁC, 



keresztyónségnek hirdetésére. Szóval a vallás kérdései a közérdekló'dés 
tárgyai voltak, akár csak a reformáció vagy a katholikus vissza
hatás korában. »Ez idő szerint, írja Keresztesi naplójában, a vallás 
dolga forogván kérdésben, a sok apró munkák pro et contra minden
nap jöttek s bújtak k i , min t a gombák, nyomtatásban, melyekért 
nem győzött az ember fizetni, min thogy eleinte igen drágák és 
kapósak voltának. Ezeken kívül a sok pasquillusoknak, mocskos 
írásoknak is nagy divatja vala.« 1 

A z ország gyűlésének, melyet utóbb Budáról Pozsonyba helyez
tek át, a vallásügy vol t egyik legnagyobb hullámgyűrüket vető 
tárgya. I t t tombolta k i magát a keblekben évtizedek óta felgyűlt 
szenvedély. A protestánsok, erőt merítve a dinasztia jóindulatából 
s a József halálakor támadt nemzeti föllendülés egyes jelenségeiből, 
régi törvényes vallásszabadságuk visszaállítását kérték. Ezzel szem
ben a főpapság a Mária Terézia-korabeli állapotok felújítását és 
törvényes biztosítását sürgette. A két álláspont oly távol esett 
egymástól, a vitába annyi szenvedélyt v i t t ek bele a szembenálló 
felek, hogy végre mind a két fél a királyhoz folyamodott döntésért. 
Ismétlődött tehát az 1715-iki jelenet, a rendek a szabadság legsar-
kalatosabb alkatrészében a királyt hívták fel ítélettételre. Csakhogy 
1791-ben a kor szelleme s I I . Lipót uralkodói bölcsessége egészen 
ellenkező eredményt szült, min t 75 év előtt, mikor a hatalom 
Rákóczi szabadságharca mia t t bosszúért lihegett. A királyi resolu-
ciót azonban nem fogadták egyforma lelkesedéssel; a protestánsok 
és a szabadelvű katholikusok megelégedtek vele, a főpapság s a 
rendeknek vele egy keréknyomon haladó csoportja váltig ellenezte, 
mert a ka th . egyház kizárólagos uralmát féltették tőle. Kalocsán 
Kollonics László gróf érsek indítványára értekezletet tartot tak 
(1790. nov. 30.), ahol feliratot szerkesztettek a királyhoz. K i f e j 
tették, hogy a resolució halálos sérelem volna az egyedül üdvözítő 
egyházra s négy pontban összefoglalták kívánságaikat. 

1. Az áttérést büntetendő cselekménynek kel l nyilvánítani. 
2. A vegyesházasságból származó gyermekeket kivétel nélkül 

a róm. ka th . vallásban ke l l nevelni. 
3. A z evangélikusok házassági ügyeit a szent szék bírálja meg. 
4. A z evangéliumi vallás ne nyilváníttassék bevett vallásnak, 

mert különben a kath. vallással egyrangú lenne s a királyra is 
lealázó, ha 0 Felsége az evang. vallás fejének mondja magát. 

Szóval fenn akarják tar tani a kath. egyház kizárólagos uralmát: 
a gyülekezetek alakulását, a leányegyházak látogatását, a pol i t ika i 

1 Keresztesi naplója 278—279. 1. 



egyenlőséget nem ellenezték. Belenyugosznak az önálló szervezetbe, 
lemondanak a kath. célokra való megadóztatásról is. Batthyány primás 

GRÓF TELEKI SÁMUEL. 

egy előterjesztésben kifejtette, hogy voltaképen az 1681,, 1687 és 1715. 
évi országgyűlés álláspontja a helyes, attól eltérni s a bécsi vagy 
l i nc i békét alapul elfogadni annyi volna, min t a kath. egyházat 



élte gyökereiben támadni meg. A kancellária megoszlott; a konzer
vatív többség a papság álláspontja felé hajlott, de gróf Teleki 

GRÓF SZÉCHENYI FERENC, 

Sámuel alkancellár negyed magával megdöntötte érveiket. Lipót 
opportunismusból, a jó béke kedvéért egyben-másban mégis te t t 



engedményt a klerikális álláspontnak, így p. o. az áttérések 
dolgában. A z országgyűlés két tábláján ismét megindult a harc, 
míg az irodalomban szenvedélyes polémia dúlt. Csebi Pogány 
Ádám Tentamenje, Szirmay Anta l »Harminchét okok* c. műve, 
Gyó'rfi József Napraforgó virága (melyben azt igyekszik dog
matikus alapon bizonyítani, hogy a Szent István keresztyénsége 
nem azonos az ő korabeli kath. vallással) harcol a szabadelvüség 
ügye mellett. A megyék közül Gömör megye a lelkiismeret sza
badságát követeli, m i n t a régi békekötéseken, államjogi szerződé
seken alapuló s a természet törvényeinek megfelelő megoldást. 
Viszont Sáros, mely a konzervatív iránynak mind ig egyik fészke 
vol t , az üldözés korának törvényeire és rendeleteire hivatkozva t i l 
takozik a dolgok új rendje ellen. Általában a tiszavidéki megyék 
buzogtak legjobban a vallásszabadság mellett s legkonzervatívabb 
vol t Dunántúl, amelynek egyik megyéje, Somogy küldte az ország
gyűlésre Boronkay Józsefet, a maradiak vezérszónokát, akinek kor
látolt, minden tanultság nélkül való s inkább pártos szenvedély
sugallta beszédét Horváth Ádám gúnyos megjegyzésekkel adta k i . 
A tanúit és ügyes tollú püspökökhöz képest valóságos Don Quichote 
lovagja vol t a Mária-ország eszményének. Annál magasabb szín
vonalon álltak a szabadelvű tábor szónokai: Z ichy Károly gróf, 
TJrményi s főkép Batthyány Alajos, akit Szeitz egyszer haragos 
kedvében »nagy papramorgónak« nevezett el. Batthyány beszéde 
egyik első fecskéje a X I X . század nagy szabadelvű áramlatának. 
Nem foghatja meg, hogy a resoluciót a hazaárulás terhes gyanúja 
nélkül bárki is visszautasíthassa. A resolucióban az emberi nemnek 
ama szentséges törvényei vannak összefoglalva, amelyeket a m i 
véreinktől meg nem tagadhatunk, akik oly gyakran bizonyságát 
adták a fejedelem iránt érzett különös tiszteletüknek, a haza sze
retetének és a közjó előmozdítása körül fáradhatatlan buzgalmuk
nak. A resolució elfogadása Európát meggyőzi arról, hogy a régi 
tudatlanság homályának eloszlásával m i is szemléljük már a föl
kelő napot, ellenkező esetben pedig gyalázatot fogunk vallani. 
Azután megtámadta a papságot a beterjesztett óvástételért, aminek 
sem célja, sem haszna nincsen. A szabadelvüség táborának egyik 
erős oszlopa vol t gróf Széchenyi Ferenc, István atyja, a Nemzeti 
Múzeum alapítója, a k i azt vitatta, hogy egy rend ellenmondása 
nem döntheti meg a másik három akaratát. Gróf Forgách Miklós, 
ak i a nemzeti ellentállás egyik vezére volt , azt mondta, hogy a 
főpapok elkéstek a tiltakozással, melynek akkor le t t volna értelme, 
ha a királyt az ügy elintézésére föl nem szólítják. Föl kel l emlí
tenünk Fekete János nevét, akit széltire »aradi Mirabeau-nak hív-
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tak. Végre eldőlt a küzdelem. A rendek 291 szóval 84 ellen elfo
gadták a resolució becikkelyezését s a papság tiltakozását érvény
telennek nyilvánították. A többséggel szavazott két püspök is, 
báró Splényi váczi és Batsinszky András munkácsi. E vitára is 
i l l i k az, amit Kölcsey írt naplójába az 1833-iki országgyűlésről, 
hogy katholikusok harcoltak a protestáns vallásszabadságért. Csak 
a határozat után szólalt fel a protestánsok nevében Teleki József 
gróf ugocsai főispán s fényes beszédben mondott köszönetet a 
bilincsek feloldásáért. »Ámbár nem kaptuk vissza minden jogun
kat, magunk átlátjuk, hogy áldoznunk ke l l valamit a bókéért és 
jó egyetértésért. A m i még hátra van, azt polgártársaink további 
júindulatába ajáljuk s a mostani kiegyeztető határozatban meg-
nyugha tunk . . . Közös keresztyén vallásunk szelleme, a két fél 
nyugalma s az ezzel járó haszon azt ajálja, hogy ezentál ne egy
más gyűlölésében, ne visszavonásban, ne ingerkedésben, hanem, 
min t egy haza polgáraihoz i l l i k , kölcsönös jóindulattal és szeretet
te l keljünk versenyre.« Ugyanez a hang csendül meg Batthyány 
primás beszédében. Nyugalmat, békét szeretetet kínál a protestán
soknak s ugyanazt vár tőlük. így a vita, mely a szenvedélyek 
izzó heve közt kezdődött, a teljes kiengesztelődés megható nyilat
kozataival ért véget. 1 

í g y jött létre az 1791. évi X X V I . törvénycikk, mely elődeinknek 
jó ideig valóságos magna chartájuk volt . E törvény 17 szakaszból 
áll. Bevezetésében k i van mondva, hogy a vallásügyet a bécsi és 
l i n c i béke, illetőleg a tartalmukat becikkelyező 1608. I . és 1647. 
V . t.-c. szabályozza, a papság és egy-két világi úr tiltakozása örök 
időkre érvénytelen. Eltörli a l inc i béke óta alkotott törvényeket, 
amelyek a vallás szabad gyakorlatát korlátozták; a vallás gyakorlata 
szabad az ország minden rendű lakosának s azt sem a király, sem 
a földesurak meg nem bonthatják (1. §.). A vallásgyakorlat mindenütt 
nyilvános, a gyülekezetté alakulás szabad (2. §.). Az evangélikuso
kat nem szabad hitükkel ellenkező szertartásra vagy a róm. kath. 
egyház számára való adakozásra kényszeríteni (3. §.). Biztosítja az 
önkormányzatot, a szabad gyűlés- és zsinattartást, a király legfőbb 
felügyeleti jogának épségben tartása mellett (4. §.). Biztosítja isko
láik és oktatásügyük függetlenségét az országos tanterv és k i r . 
felügyelet korlátai közt (5. §.). Megszünteti a katholikusoknak járó 
stóla-fizetést s a szolgálmányokat (6. §.). Visszaállítja a prot. lelkész 
terjes pásztori jogkörét (7. §.), kimondja a teljes pol i t ika i egyen-

1 Lásd I r i n y i , Az 1790/91-iki vallásügyi törvény története, Pest, 1875. 
— Ballagi i . m. — A magj^ar nemzet tört. V I I I . k. — Acsády i . m. I I . k. stb. 



AZ 1791-IKI TÖRVÉNYEK ZÁRADÉKA. 



lőséget (8. §.), eltörli a r. kath. eskümintát (9. §.) megvédi ala
pítványaikat (10. §.). Házassági ügyeik intézésére külön, egynázi 
bíróságot rendel, de míg ez megalakulhatna, a világi bíróság 
az illetékes. A házasságjogot protestáns elvek szerint szabá
lyozza (11. §.). A vegyes házasságokat a róm. kath. pap előtt k e l l 
kötni, a gyermekek vallását József rendelete értelmében állapítja 
meg. Ez tehát sérelem, mert a gyermekek zl± része a kath. egy
háznak j u t (15. §.). A vegyes házasságok ügyében a 'szentszék 
bíráskodik (16. §.). A z ünnepek megtartását a kölcsönösség alap
ján szabályozza (17. §.). Feltétlenül ártalmas az áttérésről szóló sza-

FEJLÉC I I . LIPÓT FELETT TARTOTT GYÁSZBESZÉDBÖL. 

kasz (13. §.), mely a lelkiismeret szabadságát újólag megbékózza. 
Ebben I I . József jóval szabadelvűbb v o l t ; határozottan emelkedet
tebb álláspontot árul el az első resolutio is, mely szerint az igaz 
keresztyéni türelem minden kényszerítést kizár s az egyenlően bevett 
vallások közt az áttérés szabad. E sarkalatos pontban a király 
engedett a klerikális oppositiónak s a szakaszt úgy fogalmazták, 
hogy »mivel a róm. kath. vallásról való áttérés azon vallás elveivel 
ellenkezik, hogy vakmerőn, meggondolatlanul ne történjók, minden 
egyes esetet be ke l l jelenteni a királynak«. Majdnem egyenlő intéz
kedés az áttérés egyenes eltiltásával. Sérelmes a területi korlátozás, 
mert a törvény hatálya Horvátországra nem* terjed k i (14. §.). 
Sérelmes a 12. §., mely az evangélikusok jogát elkobzott b i r tokaik
hoz örökre megszünteti s a tulajdonjog megállapításánál a tényle
ges birtokállapotot veszi alapul. E tekintetben e törvény is a régi 



nyomon jár. Ez intézkedés kedvezőtlen hatását nem ellensúlyozza 
a vallásháborítókra szabott 600 f r t bírság megújítása. Nagyon hát
rányos e törvénynek sajtóügyi intézkedése (az 5. §. végén), mely a 

GVADÁNYI JÓZSEF. 

censurát törvényesíti. A m i t eddig a királyok a szokásjog alapján 
gyakoroltak, de amit a nemzet jel nem ismert, 1791-től fogva a 
törvénykönyvnek alkatrészévé lett , örök szégyenfoltjául az 1790-es 
évek korának. A protestánsok symbolikus és áhítatos könyveit 
hitvallásukat követő censorok hivatalos ellenőrzése alá helyezi s 



kiköti, hogy irataikban a kath. vallás ellen semmi gúny vagy sér
tés elő ne forduljon. Mária Terézia korához képest mindenesetre 
haladást jelent ez intézkedés is, de a szabad vizsgálatot hitelvül 
valló protestantismusra egyjelentőségű a szárnyszegéssel. A bizal
matlanság férge emésztette a kath. többség lelkét; az uralkodó 
vallás védelméről gondoskodtak, mert féket vetnek a prot. írók tollára 
anélkül, hogy kath. írók szabadságát csak némiképen is korlátoz
nák.1 A z erdélyi 1791-iki vallási törvény (56. §.) szintén elismeri 
és törvényesíti a könyvvizsgálatot. Erdélyben ugyanaz volt a pro
testáns egyházak sorsa, min t az anyaországban, azzal a különbség
gel, hogy a türelmi rendelet reájuk elvileg sérelmes volt , mert 
még Mária Terézia is elismerte »bevett vallas« jellegöket. Állapo
tuk csak kevéssé fordult jobbra. A z ütközés főbb okai i t t is az 
iskolaügy, vegyes házasság és áttérés esetei voltak. "Wesselényi 
Miklós és Cserey Heléna esete azt bizonyítja, hogy I I . József, ha 
a rendiség iránt való gyűlölet elragadta, híres egyházpolitikai irá
nyával homlokegyenest ellenkezően is tudott cselekedni.2 

A protestánsok általában hálával fogadták az 1791-iki tör
vényt, mely reménytelen szenvedéseiknek véget vetett. Ország
szerte hálaünnepeket rendeztek, a zsolozsma fölzendült a templo
mokban s midőn Lipót meghalt, őszinte szívvel meggyászolták. 
A törvény maga inkább megnyugvást, min t elégedettséget ós le l 
kesedést kel tet t . A kivívott siker visszaadta önbizalmukat, mely 
már-már oszladozó félben volt . Ismét tudtak, ismét mertek dol
gozni a jövőért. G-vadányi nyilatkozata, mely szerint az ország
gyűlésnek kár vol t beleavatkozni a vallásügybe, mert az a király 
joga, a naplóíró Keresztesi aggodalma, ak i inkább épített a királyi 
kegyelemre, m i n t az elfogult rendek pártos Ítéletére, csak elszige
telt, magukban álló jelenségek. Ha a francia forradalom vihara 
romboló erejével végig nem zúg Európán, a nemzet az 1791-iki 
törvény hiányait a korszellem ostroma alatt talán egy-két év alatt 
pótolta volna. A francia királyság és rendiség tökéletes bukása 
azonban megdöbbentette a kiváltságokba fogózó magyart s a fej
lődés iránya hirtelen nagyot kanyarodott a középkori ideál felé. 
A forradalom réme kiol to t ta a szívekből a haladás vágyát. A nem
zet elfeledkezett arról, hogy amely forradalmakat erkölcsi erők és 
leigázott milliók ösztönei a tökéletesség után való törekvésből hoz
nak létre, még válságaikban s kitöréseikben is ifjító hatással van
nak a népekre. (Lamartine). 

1 Ballagi i . m. 270. 1. 
2 Lásd Kemény Zs. A két Wesselényi. — Földváry László, Wesselényi 

Miklós küzdelme vallásáért. Budapest, 1898. — Pokoly i . m. I I I . k. 
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X X . 

, Uralkodó és bevett vallás. 

Az új élet kezdete. 

Az 1790/1. évi törvényhozás a magyar protestantizmus törté
netének egy szomorú és sötét korszakát temette el és egy szebb 
jövő hajnalát deríti fel az uralkodók által eddig mind ig félreértett 
s az uralmon levő róm. kath. egyház és társadalom által kímélet
lenül üldözött hazai protestantizmusra nézve. Az 1790/1. évi 26. 
törvénycikk a magyar közjognak egy végzetes tévedését igazítja 
helyre, midőn a protestánsok vallásszabadságának alapjaiul a bécsi ós 
l inc i békekötéseket és az ezeket becikkelyező országgyűlési végzé
seket fogadta el, midőn mellőzte azokat a későbbi törvényeket és 
rendeleteket, melyek a lelkiismeret szabadságának kérdését, a tör
vényhozás köréből kiragadva, a közigazgatás, sőt a rendészet körébe 
utasították volt . 

Éppen ebben áll az új vallásügyi törvény első, nagyfontosságú 
jelentősége, melynek értékét csak akkor vagyunk képesek helyesen 
megítélni, ha a törvényhozás hézagos és időleges működése mellett 
a dicasteriális kormányzat jellemét is szemügyre veszszük. 

A lelkiismereti szabadság ügyének országos közüggyé, az 
egész magyar állam közügyévé tétele azonban nem eredeti vonása 
az 1790/1: 26. t.-cikknek. Csak másolat az itten, még pedig töké
letlen másolat a X V I I . század első felében kelt nagyjelentőségű 
diplomatikus szerződések és országos törvények eredetije után. 
Hiszen ezek a magyar közjogi források a teljes vallásegyenlőséget 
mondották k i és biztosították is ; ellenben az 1790/1: 26. t.-cikkben 
ennek az egyenlőségnek nem találunk a nyomára. Az uralkodó 
vallás (religio praedominans) eszméje uralja még most is a kor 
egyházpolitikai felfogását, mely midőn a bevett vallások (religio 
recepta) joga i t is elismeri, csak odáig megy ezek védelmében, hogy 
az uralkodás tűrhetetlen zsarnoksággá ne fajuljon. 



A z új vallásügyi törvény teljesen szabaddá teszi a protestáns 
egyházat a róm. kath. egyháztól. Szabaddá teszi az államtól is. 
Csakhogy a róm. kath. egyháznak a protestáns egyházzal szemben 
több rendbeli felekezeti és állami előnyöket biztosít, az államnak 
pedig csupán annyi kötelezettséget ír elő irányában, hogy a tör
vényben biztosított felekezetközi viszonyokat épen fentartsa, meg
védje. Maga az országos törvényhozás a legfőbb prozelita-szerző és 
a sorok között k i is fejezi, hogy a római egyház erősödése az állam 
érdeke; a protestáns egyház fogyása, apadása a közérdek javára 
szolgál.1 

A z uralkodó vallás és bevett vallás fogalmának törvényhozási 
tisztázása kétségtelenül roppant haladás a X V I I I . század egész 
folyamán eddig érvényesült interconfessionális felfogáshoz képest, 
amelynek uralma alatt a protestánsok »még« (adhuc) eltűrettek, 
mignem elérkezik az idő, hogy rájuk törvényhozásilag kimondassék 
a római kath. egyház egyházpolitikai maximája (non licet esse vos: 
nem szabad léteznetek). De mi lyen nagyfokú visszaesést mutat 
mégis a X V I I . század első felével szemben, midőn még protestáns 
felfogás uralta a törvényhozást, midőn a lelkiismeret szabadsága 
oly közkincsnek tekintetett, melyben sem protestánst, sem római 
katholikust megháborítani nem szabad. 

A protestantizmus sohasem tekintette a vallásszabadság és 
vallásegyenlőség tartozékának a bevett egyházak állampolitikai 
helyzetét, szereplését. I lyenre sohasem tört sem Magyarországon 
p. o. Bethlen Gábor idejében a besztercebányai országgyűlés alkal
mával, sem Erdélyben, hol a X V I I . század folyamán a legszorosabb 
összeköttetésben állott az állammal és ennek fejével, a fejedelmekkel. 
Ezért az egyenjogúság hiányát, vagy a róm. kath. vallás uralkodó 
vallás voltát sem abban kel l látnunk, hogy ezen vallás egyházi 
főtisztviselői hivataluknál fogva igen fontos közjogi helyzetet fog
laltak el, született törvényhozók voltak s a kormányszékeknél jelen
tékeny szerepet játszottak. A protestánsok nem lelkészi tisztviselőik
nek pol i t ika i állásában, hanem a vallás teljes szabad gyakorlatában, 
az egyház önkormányzata sértetlenségében, az egyenlő államjogi 
elbánásban keresték és találták fel a vallásegyenlőséget. 

E tekintetben már az 1790/1: 26. t.-c. nem vol t kielégítő. 
A róm. kath. vallásnak kedvezett. Az áttérések megnehezítése, ha 
a prot. egyházba való áttérésről vol t szó, — a vegyes házasságok 

1 Lásd a törvény 13., 14., 15., 16. §§-ait az áttérésről, a horvát-szlavón 
és dalmátországi vallásügyről, a vegyes házasságokról s az ezekből szüle
tett gyermekek vallásáról. 



megkötésének, az i lyen házassági kötelék érvényessége megítélésé
nek a római egyházhoz való utalása, — a vegyes házasságból szü
letett gyermekek vallásának a protestánsokra nézve kedvezőtlen 
szabályozása: éppen úgy mutatják a róm. kath. vallás uralkodó 
voltát, min t az, hogy a jövedelmükben megcsökkent plébániák fel-
segélése állami feladatul nyilváníttatott, ellenben a prot. lelkészek 
jövedelmére az állam ügyet sem vetett, — valamint az is, hogy a 
protestánsok zsinatai királyi engedélyhez, k i r . biztos felügyeletéhez 
voltak kötve, míg a római egyházra nézve semmi i lyen követelés 
nem létezett. Sőt ezeken felül van még egy igen fontos mozzanat, 
mely a róm. kath. vallás uralkodó voltára nagyon kedvezőleg hatott, 
amely nem a törvényből fo ly ik ugyan, de az akkori magyar alkot
mánnyal és a kormányzati politikával áll összefüggésben, t. i , hogy 
a legfőbb kormányszervek elméletben és gyakorlatban egyaránt 
igyekeztek ezen uralkodó voltot minél élesebb kifejezésre ju t t a tn i . 

Bármennyire hiányos vol t is az 1790/1: 26. t.-c. azon alap
törvényekkel és diplomatikus szerződésekkel szemben, melyek neki 
állítólagos alapjaiul szolgáltak, mindazonáltal nem azok az intéz
kedések vol tak tényleges hátránnyal a protestáns egyházra nézve, 
amelyekben a római katholikussal szemben háttérbe helyeztetett, 
hanem az a mód, mellyel, a kormány és hatóságai a római egy
háznak i t t en biztosított előnyöket, a törvény szavainak és szellemé
nek megsértésével, mértéken túl kiterjesztették és ezen felfogá
sukat a gyakorlatban erőszakkal érvényesítették. 

Különösen három pont : a prot. vallásra való áttérés, a vegyes 
házasságból született gyermekek vallásának kérdése és a vegyes 
házasságok kötésének és bírói megitélésének joga, vol t a bántalmak 
és sérelmek örökös forrása. Hiszen az, hogy egyházi törvényhozá
sukban az uralkodó főfelügyeleti joga szigorúbb formájának vettettek 
alá: ez nem igen bánthatta a protestánsokat, kiknek nincsenek és 
nem is vol tak államellenes egyházi célzataik. Hogy nem részesültek 
az állam anyagi támogatásában: ez fel sem tűnt a protestánsok előtt, 
kiktől eddig állami asszisztencia mellett, és pedig olykor egyenes 
fejedelmi parancsra szedték el a római katholikusok templomaikat, 
iskoláikat, paplakjaikat, alapítványaikat, sőt még a szülők öléből fiaikat 
ós leányaikat is. Örvendtek, hogy ezen gyászos időknek vége szakadt 
és anyagi támogatásra nem is gondoltak. De mikor annak, k i szívében, 
lelkében evangélikus vol t ugyan, hanem az anyakönyv, vagy rever-
zális által a római egyházhoz kapcsoltatott, lehetetlenné tették, hogy 
lelkiismereti meggyőződése szerint imádja Istenét; amikor a vegyes 
házasságok kötésére egyedül jogosított plébánosok a reverzálist sze
gezték a házassági frigyre készülő ifjú pár szívének, amely szerint vagy 



lelkiismereti meggyőződésükön kellett erőszakot tenni, vagy pedig 
el kel let t egymástól válniok örökre; mikor azon költött ürügy alatt, 
hogy a házasság szentség, a róm. kath. egyházi biróságok a vegyes 
házasságban élő protestáns házasfélre a házasságot felbonthatatlanná 

tették: akkor már nem külső
ségekről vol t szó, hanem a 
protestánsok lelkiismereti és 
vallásszabadságának, az emberi 
legszentebb jogoknak durva 
megsértéséről. A törvény mind
ezt nem tette, hanem igenis 
megtették a római kath. h i t 
egyházi szolgái h iva ta l i és 
vallási kötelességből, és meg
tette a kormány h iva ta l i és 
lelkiismereti — mert esküvel 
felvállalt — kötelezettsége el
len, a törvények világos meg
sértésével. 

Az erdélyi protestánsok 
sok tekintetben kedvezőbb 

KÁRMÁN JÓZSEF. helyzetben voltak, min t az 
anyaországi hitsorsosok. Igaz 

ugyan, hogy a leopoldi diploma őket sem védelmezte meg azon 
merényletekkel szemben, melyek a X V I I I . század folyamán oly 
gyakran intéztettek szabadságaik ellen: de ezen idő alatt törvény 
még sem hozatott ellenök. Midőn tehát az 1791. évi törvényhozás 
53. cikkelye a vallásszabadságra nézve sérelmes rendeleteket hatá
lyon kívül helyezte, a leopoldi hitlevél által biztosított törvényes 
állapot újból feléledt. 

A z erdélyi törvényhozás nem rendelkezik az áttérésekről, nem 
rendeli a vegyes házasságokat sem megkötés, sem elbírálás tekin
tetében a róm. kath. egyház hivatalnokai és bíróságai elé és nem 
állapít meg a vegyes házasságból született gyermekek vallására 
nézve egy sántikáló eljárást, hanem az utóbbinál úgy rendelkezik, 
hogy a gyermekek nemök szerint kövessók szüleik vallását, így is 
kereszteltessenek, és hogy minden, ezen törvénnyel ellenkező szer
ződés semmis. 

A királyhágóntúli protestánsok-'lelkiismereti szabadsága nem 
szenvedett tehát törvényhozásilag csorbát, de azért a római egyház 
papjai és a törvénnyel nem sokat gondoló kormányszékek gondos
kodtak arról, hogy ne élhessenek zavartalanul törvényes szabadsá-



ga ik birtokában. Amiről a törvény nem szólt: az áttéréseknél és a 
vegyes házasságok kötésénél, i t t is a róm. kath. vallás elveit igye
keztek érvényesíteni. Ugyanaz a szellem működött az erdélyi főkor-
mányszéknél és erdélyi udvari kancelláriánál, min t a magyarországi 
helytartótanácsnál és k i r . kancelláriánál: a törvény hiányait a 
római egyház uralkodó voltának biztosítására aknázni k i . 

Az erdélyi törvényekkel szemben, melyek már a X V I . század
ban megállapították a négy recepta religio egyenjogúságát, nem 
lehetett törvényhozási úton érvényesíteni a róm. kath. vallás ural
kodó jellemét. Azért i t t az 1791. évi vallásügyi törvények a régi 
erdélyi egyházpolitikának, az egyenjogúságnak képét tükrözik vissza. 
De ez nem sok gondot adott a kormánynak, mely i t t is ment a 
maga megszokott útján, míg a korszellem meg nem akasztotta 
A két hazarész törvényei tehát eltérőleg szabályozzák a pro
testáns egyháznak államjogi helyzetét. Az anyaország a bevett 
vallások rendszere mellett fenntartotta az uralkodó vallás fogalmát 
és intézményét ós ezt a protestánsokra hátrányos cikkek megálla
pításával kifejezésre is ju t ta t ta . De ezek a cikkek, ha az egyen
jogúság szempontjából kifogá
solhatók és sérelmesek is, egyéb 
tényleges sérelmeket, a végre
hajtásra nézve, nem foglaltak 
magukban. Erdélyben a vallás
szabadság és egjrenjoguság, min t 
már a X V I . században, biztosít
ta to t t az 1791. évi törvénycik
kekben is. Az uralkodó vallás 
fogalma teljesen távol állott 
minden egyes cikkelytől. Azon
ban, hogy amott a bevett va l 
lások közül a protestáns a 
tűrt vallások rangjára sülyed-
jen , i t ten pedig, hogy a törvé
nyes egyenjogúság dacára, a 
római katholikus a valóságban 
uralkodó vallássá legyen: erre 
a kormányok készen állottak 
és készségesen is működtek. 

Mindazon hátrányok mellett , melyek az 1790/1: 26. t.-cikkben, 
mintegy a róm. kath. vallással szemben való alárendeltség kifeje
zése gyanánt, a protestáns egyház rovására hozattak, igen sok olyan 
jogokat is visszanyertek a protestánsok, melyektől az üldözések 



százada őket megfosztotta volt. Ha nem részletezzük is, hogy a 
bécsi és l i nc i békekötések érvényének elismerése, a róm. ka th . 
egyház szolgaságából való kiszabadulás, az állami üldözés alól való 
menekülés m i l y nagy jelentőséggel bir tak, de i t t en mégis különösen 
kel l kiemelnünk azt, hogy visszaadattak önmaguknak. Ez a protes
táns egyház egyházi és iskolai önkormányzatának az elismerésében 
és biztosításában nyi la tkozik meg. 

Égető sebet orvosolt és kiáltó nagy szükséget gyógyított a 
nevezett törvénycikk 4. és 5-ik szakasza. Eddig az egyház saját 
ügyeinek intézésében is akadályoztatott; gyűléseinek megtartásá
nál a nyilvánosságot nélkülözte; zsinatai betil tattak. Most már 
szabadon tarthatják gyűléseiket, országos zsinaton is rendezhetik 
a protestánsok egyházuk közügyeit. A törvény biztosítja ezen 
jogokat nekik. 

A mul t bajainak egy része éppen onnan áramlott a szeren
csétlen protestánsokra, hogy nem voltak egységesen, országosan 
szervezve, nem tudták a reájuk zuhanó csapásokat erejök összeveté
sével felfogni ós elhárítani. A kormány és a róm. kath. egyház 
rajta volt , hogy i lyen szervezetre szert ne tehessenek. Üldöztetésük 
még akkor megkezdődött, mikor az ország három felé volt dara
bolva és ez az üldöztetés, elnyomatás a szótválasztott országrészek 
összeolvasztásakor és' azután fokozott mértékben s állandóan fo ly-
tattatott . 

De ha valamikor, éppen most különös szükség vol t arra, hogy 
az eddig nélkülözött egységes és állandó szervezet létrejöjjön. 
Századok tapasztalata mutatja, hogy valahányszor oly törvényes 
intézkedések hozattak, melyek a protestánsok helyzetére előnyösek
nek látszottak, a róm. kath. egyház mindannyiszor növekedő eréllyel 
támadt ellenük. És ez vol t most is az eset. Ide járult még az is, 
hogy a róm. kath. egyház, mint az egész világra kiterjedő test, o t t 
ahol erős volt , megtorlást igyekezett szerezni azokért a csapásokért, 
veszteségekért, melyek másutt, jelenben éppen Franciaországban érték, 
fejét és tagjait egyaránt sújtották. A francia forradalom, mint amely 
a felvilágosodottság által készíttetett elő, a protestantizmus szülöt
tének tekintetet t a római egyház körében, tehát a protestánsok elnyo
másával is visszhangot akart adni ez egyház veszteségei ós szen
vedései felett érzett elkeseredésének. 

Azonban vo l t ennél egy még fontosabb ok is, mely a közös 
és egységes szervezet szükségét igazán égetővé tette. És ez magá
ban a protestáns egyház kebelében dúló belviszály volt , mely őket 
az egységes szervezet hiányában kész martalékul kínálta ellen
feleiknek. A hierarchia és küriarchia harca néven ismeri e viszályt 



az egyháztörténelem, ami tulajdonképpen afelett folyt, vájjon az 
egyház igazgatásában csupán csak a lelkészek vegyenek-e részt, 
m i n t vol t többnyire a X V I . , X V I I . században és a X V I I I . század 
derekáig, vagy pedig jogosan befolyhatnak abba az egyháznak nem 
lelkészi jellegű, azaz ú. n. világi tagjai is. 

Hogy m i l y szenvedéllyel folyt ez a harc, azt semmi sem 
mutatja jobban, min t az az eljárás, melyet az 1790/1. évi vallás
ügyi törvény meghozatala idejében, ezen törvény létrejötténél mind 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY. 

a két fél követett. A világi urak, k iknek kevés reményük lehetett 
ahhoz, hogy a lelkészek a fennálló egyházalkotmánynak oly átalakí
tásához könnyen hozzájáruljanak, mely nekik kellő jogokat bizto
sítana az igazgatásban, a hozandó új törvényt használták fel arra. 
hogy igényeiket biztosítsák. Viszont a papi párt részéről, a régi 
egyházalkotmány fenntartása érdekében, még a vallásügyi törvény 
meghozatala elé is akadályok gördíttettek, csupán azért, mive l ennek 
tervezetében olyan eszmék is foglaltattak, amelyekkel a világi 
egyháztagoknak egyházkormányzati befolyása biztosíttatott volna. 
Készek vol tak a tiszántúli kerület lelkészi megbízottai a róm. kath. 
klérussal, a német miniszterekkel szövetkezni, csakhogy a törvény-



javaslatot ebben a formájában megbuktassák. Bár célt nem értek, 
de kárt mégis tettek, mive l a törvény a protestáns autonómiára 
nézve jóval kedvezőtlenebb alakot öltött, min t aminő vol t a királyi 
felség által először kibocsátott tervezet. Es így let t a tiszántúli papi 
párt okozója annak a szomorú emlékű támadásnak is, mely 60 évvel 
később, éppen az ő cselszövónyük folytán megváltoztatott törvény
szövegre építve, intéztetett az abszolút kormány által a protestáns 
autonómia ellen. 

A protestáns egyház kebelében dúló s hol csekélyebb, hol 
pedig szenvedélyesebb lángokban fellobogó belviszálynak megszün
tetése, csakis a kicsinyes tekinteteken felül emelkedő egyháziak és 
világiak vállvetett munkája által vol t lehetséges és pedig csak úgy, 
ha e célból megfelelő egyházi szervezet létesíttetik. Erre az alkal
mat az 1790/1. 26. t.-c. meg is adta. Igyekeztek is ezt mindkét 
hitvallású protestánsok felhasználni, hogy egyházukat úgy a kívülről 
jövő támadások, min t a belső veszély ellen megoltalmazhassák. 

Különben zsinattartásra már I I . Józseftől is kaptak volna 
engedélyt és az egyházszervezet megfelelő átalakítására az uralkodó 
fel is szólította őket. Azonban ezen egyházszervezetnek már. az 
útja és módja is előre megszabatott, t . i . hogy az erdélyi refor
mátusokéhoz hasonló főkonzisztórium állíttassák fel a magyarországi 
4—4 kerület számára is. Minthogy az i lyen központosított szervezet 
mellett csupán a más felekezetek részéről jövő támadások ellen lett 
volna csak az egyház megvédelmezve, ellenben az államhatalom 
befolyásának teljesen kiszolgáltattatott volna: azért ezt a zsinat-
presbyteri rendszer felé törekvő protestánsok el nem fogadhatták.1 

A könnyű védelem árán nem akartak lemondani autonómiájukról. 
Az erdélyi reformátusok egyházszervezete eléggé mutatta, hogy a 
főkonzisztórium még azt az oltalmat sem adta meg, amelyet igórt 
és amellett az egész egyházat néhány állami főhivatalnok s így az 
állam rendelkezése alá ju t ta t ta , és bár ezen főkonzisztórium tagjai 
hitsorsosok voltak is, de azért »rólunk-nélkülünk« intézkedtek. 

Minthogy az 1790/1: 26. t.-c. 4. §-a a zsinattartás jogát meg
adta és magukra a protestánsokra bizta, hogy a nekik tetsző egyház
szervezetet állapítsák meg: éppen azért mindjárt ezen törvény 
letárgyalása és meghozatala után azonnal összeültek a két protes
táns egyháznak legkiválóbb világi férflai, k i k az országgyűlésnek 
is tagjai voltak, hogy a zsinattartás felől intézkedjenek. Az evan
gélikusok már 1790. nov. 24-én is tartot tak Pozsonyban e tárgyban 
értekezletet, melyben a zsinat előkészítésére megfelelő intézkedések 

1 Révész J . : Figyelmező. 1873. 370—1. 1. 



is tétettek,1 de a zsinat kérelmezése, gr. Kolonics László kalocsai 
érsek és társainak az 1790. nov. 7-iki királyi elsó' leirat ellen inté
zett támadása miat t , ekkor elmaradt. Min thogy pedig az ország
gyűlés folyamán egy pár röpirat a két prot. egyház egyesítésének 
eszméjét felvetette s ez az országgyűlés prot. tagjainál meleg vissz
hangra is talált: azért az 1791. jan. 18-iki királyi leirat után, a 
febr. 10—12. napjain tartott közös értekezlet 2 együttesen állapította 
meg nemcsak az új törvény egyes rendelkezéseivel szemben jövőre 
követendő eljárás elveit s az 
idevonatkozó utasítást is, ha
nem elhatározta, hogy a zsi
natot is közösen fogják kérel
mezni s a zsinaton egyöntetűen 
fognak működni, a két egy
ház minél szorosabb össze
kapcsolása érdekében. 

A közös folyamodvány
ban, mely febr. 12-én kelt, 
aug. 16-ára kérték a zsinat 
összehívásának engedélyezését. 
A zsinat helyéül a reformátu
sok részére Budát, az ág. h. 
evangélikusok részére pedig 
Pestet jelölték meg. Bejelen
tették továbbá, hogy mindkét 
zsinat 100 — 100 tagból fog 
állani s az egyházszervezet, 
fegyelem, házassági törvényszékek és házassági j o g megállapításával 
fog foglalkozni. 3 A kérvényt gr. Teleki József nyújtotta át a fel
ségnek, de választ nem nyert, mivel I I . Leopold Olaszországba 
indulván, a folyamodványt elintézetlenül hagyta kabinetjében.4 

Már az országgyűlés idején is tapasztalható erős hierarchikus 
szellem arra indította az urakat, hogy az új egyházszervezet meg
alkotásánál, a régi kánonok ellenére, maguknak törvényileg is kifogás
talan szerepet biztosítsanak az egyház igazgatásában. Ezt akarták 
a zsinattal elérni. Ezért történt a zsinatkérés is a »szuperinten-

1 Szeberényi A . : Az 1791-ki pesti ev. ág. h i t v . zsinat története. Pest, 
1869. 9—11. lap. 

2 I r i n y i J . : Az 1790/1-ki 26-ik vallásügyi törvény keletkezésének törté
nelme. Pest, 1857. 195. 1. 

3 Szeberényi A. i . m. 319—20. 1. 
* Egyházi Almának 1842. évre. Kecskemét 1842. 219. 1. 
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clenciáknak és ecclesiasticusoknak kire s akarata, annyival inkább 
kivánságok és megegyezések nélkül«. Nem sokat tévedt a papi párt, 
mikor a zsinatról azt tartotta, »bogy ennek főcélja és fundamentuma 
az volt , hogy a papok elnyomattassanak és azoknak kezeikből az 
ekklézsiai régimen kivetessek«.1 Az a homály, mely a zsinati elő
készületeket takarta, az a sietés, mellyel a világiak a zsinat meg
tartásán buzgólkodtak, mindenfelé növelte a papság gyanakodását 
és elégedetlenségét. 

A lelkészi elem mind a két egyházban igen nehéz szívvel 
vette, hogy a világi urak az ő megkérdezésük nélkül ós anélkül 
kérelmezték a zsinatot, hogy ez ügy az egyes egyházkerületekben 
külön megbeszéltetett s kellőleg előkészíttetett volna. Igaz ugyan, 
hogy a februári pozsonyi tanácskozmány azonnal megküldötte mind 
a nyolc egyházkerületnek a felséghez küldött folyamodvány máso
latát és tudatta velők azt is, hogy a zsinattartást azért nem látták 
jónak halasztani, mive l kívánatosnak tartják, hogy az egyház 
minél előbb részesüljön az új törvény áldásaiban és mive l a királyi 
felségnek tervbevett olaszországi útja miatt könnyen eleshettek 
volna a jó alkalomtól. Ezenfelül az evang. egyház egyes kerületei 
és egyházmegyéi utólag megkérdeztettek a zsinati tárgyak felől is, 
ami azonban a reformátusoknál nem törtónt meg. í g y a papság 
nagyon is érezte, hogy a sietség főoka a világiaknak ő ellenök 
irányuló célzata. 

Az egész országban tapasztalható a papok és világiak közötti 
ellentét. A papság t i l t akoz ik mindenütt a világi befolyás erőszakolása 
miat t s a világiak igen sok helyen oly méltatlanul bánnak a papok
kal, mintha azok nem az egyház, hanem az ő szolgáik lennének. 
Azonban az erŐ s hatalom a világiaknál levén, a papság vagy meg
hunyászkodott, vagy pedig félrevonult a küzdelemből. Kivételt a 
hatalmas tiszántúli kerület papsága képezett, mely a vallásügyi 
törvénynél megkezdette s azután még több, mint 30 évig folytatta 
a harcot a világiak ellen, m i g végre a paritásba beletörődött. 

Miala t t a zsinatra való előkészületek folytak, a tiszántúli 
kerületben kiváló alkalom nyílott a papságnak, hogy erejét a világi 
urakéval összemérje. Ugyanis 1791. márc. 2-án Szathmári Paksi 
István tiszántúli püspök meghalt s helye betöltésre várt. A papság 
azonnal állást foglalt és elhatározta, hogy a világiak kizárásával fog 
püspököt választani és pedig olyan személyt, k i a papságnak a régi 
kánonokban gyökerező jogai t meg is tudja, meg is fogja védelmezni. 
Az esperesek egyházmegyéikben csupán a papoktól szedtek szava-

1 Keresztesi József naplója. Pest, 1868. 357. lap. 



zatokat s ezeket Debrecenbe bevivén, i t t en május 2-án Sinai Miklós 
tanárt, a hierarchikus elvek elszánt bajnokát, k i a szavazatok nagy 
többségét elnyerte, a püspöki székbe azonnal beiktatták s fölesket-
tették s egyúttal elhatározták, hogy a királytól kérni fogják a 
megerősíttetését. Min thogy a kerületi főjegyző, Hunyad i Ferenc, k i 

SIXAY MIKLÓS. 

az urakkal tartott , a kerület pecsétjét kiadni nem akarta, az egyház
kerület tizenhárom esperese május 18-ra behozván Debrecenbe az 
egyházmegyék pecsétéit, az ezekkel megpecsételt folyamodványnyal 
indították útnak Sinait Bécsbe, a felség megerősítésének kieszköz
lése végett. 1 

1 Keresztesi J. i . m . 343—9. 1. 



De a világi urak is résen állottak, hogy igényeiket megvédel
mezzék. A Szent György-napra hirdetett gyűléskor ők is megjelen
tek Debrecenben s hozták magukkal a nemes patronusok feles 
szavazatait. A rendes gyűléstermet ők foglalták le s oda díszben 
és fegyveresen gyülekeztek össze. Felszólították a külön gyűlésező 
papokat a közös gyűlésre, s midőn ezek nem engedve, Sinait 
püspökké választották, ők a püspökválasztás ellen tiltakoztak, a 
ker. főjegyzővel június 28-ra új püspökválasztó ker. gyűlést hir
dettettek. 

Az ellentétek élességére jellemző fényt vet az, hogy az urak 
ezen ügyből kifolyólag az egész református egyházat forrongásba 
hozták. A másik három kerület til takozott a Sinai megválasztásánál 
gyakorolt eljárás ellen. A tiszántúli kerületben a j u n . 28-ki gyűlés 
előtt a világiak egy hosszú körlevelet intéztek minden egyes gyüle
kezethez, melyben a papság eljárását kíméletlenül elitélvén, felhív
ták a híveket, hogy szabadon és papjaik ellenére is szavazzanak le. 
Főleg a községi jegyzőket használták fel eszközül a papok ellen ós 
igen sok gyülekezetben a legádázabb belviszályt keltették fel a 
lelkipásztor és hívei között. Sőt odáig mentek, hogy megkísérel
ték a Sinai-párt oszlopos embereinek hivataluktól való megfosztását 
is keresztülvinni, ami az évenkénti lelkészmarasztási gyakorlat 
mellett nem igen nehéz dolog lett volna. Sinai ellen a felséghez 
folyamodtak és minden követ megmozdítottak, hogy Sinait pártjától 
és püspökségétől megfoszszák. Egyes főurak kitéréssel, mások bot
ránnyal fenyegetőztek. »Bhedei Ferenc főkurátor deklarálta magát, 
hogy pápistává lesz, ha Sinai szuperintendens marad, öreg Péchy 
Imre pedig, hogy maga fogja kirántani alóla a széket.« 

A június 28- iki gyűlésig a papság tekintélyes részét sikerült 
megpuhítani, vagy megfélemlíteni. Az új püspökválasztó gyűlésre 
az egyházmegyék többségének esperesei megjelentek. Sinait püspök
ségéből s professzorságából letették és másnap Hunyad i Ferencet 
püspökké megválasztván, fel is eskették. A főbb egyházi hivatalokat 
is olyanokkal töltötték be, k i k a világi urak mellé csatlakoztak. 

A két püspökválasztás a király elé került, k i az ügy meg
vizsgálására br. Orczy Józsefet küldötte k i . Sinainak sikerült ugyan 
I I . Leopoldnál kihallgatást nyerni ós i t ten némi reménységet is 
merített ügye sikeréhez, de mert még a róm. kath. egyháznagyok 
támogatását is igénybe vette és mert a k i r . biztos előtti kihallga
tásra nem jelent meg, ügyét még párt felei is elejtették ós meg
választatásának kérdésében br. Orczy reá nézve kedvezőtlen jelentést 
tett . A protestáns főurak befolyása ós a k i r . biztos jelentése folytán 
a felség Hunyadi Ferencet erősítette meg a tiszántúli kerület 



püspöki székében, ellenben Sinai megválasztását érvénytelennek és 
semmisnek nyilatkoztatta és professzori állása ügyében új vizsgá
latot rendelt el. A vizsgálat és a nyomába lépő ítéletek, felebbe-
zések egy évtizedet töltenek be s képezik ama hires Sinai-pert, 
melynek okmányai Sinai által »Vindiciae principiorum« címen 
összeállítva, mintegy 200 írott ívnyi terjedelmes kötetet tesznek k i . 
Az egyházkerületi törvényszék 1800 aug. 31-én Sinait tanári állá
sától végleg elmozdította. Azonban a helytartótanács 1803-ban oda 
utasította a kerületet, hogy a nagytudományú és 30 éven át buz
gón működő tanárnak nyugdíjat rendeljen. — így szakadt vége a 
Sinai-pernek, de a nagynevű férfiú által képviselt hierarchikus esz
mék és törekvések még jóval tovább fennmaradtak és még Sinai 
halála után is (f 1808 június 27.) meg-megzavarták az egyház 
nyugalmát. 

A Sinai püspökké választatása s az ezzel járt izgalmak még 
jobban ösztönözték a világiakat, hogy a zsinat mielőbb való meg
tartását kieszközöljék. A helytartótanács június 3-án kelt, 7547. 
számú leiratában foglalt, némely akadékoskodó kérdésekre, p. o. a 
zsinati képviselők kinevezése ós választása, napidíjainak miképpen 
való fedezése, a zsinat helye, ideje, gyűlései a tárgyalandó ügyek, 
a határidő s a k i r . biztosok kiküldése tárgyában, a protestánsok 
megadták a kivánt megnyugtató feleleteket. És midőn I I . Leo
pold Olaszországból visszatért, aug. 4-ről kelt rendeletében meg
adta a protestánsoknak a kért engedélyt. A zsinat nelyéül a refor
mátusoknak Budát, az evangélikusoknak Pestet jelölte meg, oda 
Almási Pál aradi főispánt, a pesti zsinatra pedig gr. Brunswick 
József pesti főispánt nevezvén k i k i r . biztosokul. A zsinat tagjai
nak számát, a kérvénynek megfelelően, 100—100 személyben álla
pította meg, de a zsinat megnyitása napjául, az idő előrehaladott 
volta miat t , már nem aug. 16-át, hanem szept. 12-ót tűzte k i . 

A z engedély keltétől a zsinat megnyitásáig al ig vol t elegendő 
idő a zsinati képviselők megválasztására. Az evangélikus zsinati 
követek azon félbe-szerbe összeállított véleményekkel indul tak Pestre, 
amelyeket hol egyházmegyénként, ho l kerületenként tárgyaltak 
ugyan, de kellőleg nem tisztáztak. A református követek pedig 
minden fontosabb előkészület nélkül, a sebtiben tar to t t kerületi 
gyűlésekből vett utasításokkal mentek fel Budára. 

Azonban ha az egyházkerületek részéről hiányos vol t is az 
előkészület, azért a zsinat előtt mégis határozott cél és biztos pro-
gramm állott. Az egyház világi tagjai, főleg a vezéregyéniségek, 
teljesen tisztában voltak azzal, hogy m i lesz a zsinat munkaköre, 
és hogy minő alapokon induljon meg s folyjon ez a munka. Már 



I I . József idejében is szerették volna a világi elem egyházkormány -
zat i jogai t rendezni, és ka netalán egy ideig a formára nézve két
ségben voltak is, csakhamar megtalálták azon egyházalkotmány
mintát, amely igényeiknek megfelelt. A lengyelországi dissidens 
kánonok egy olyan alkotmány képét valósították meg, aminő a m i 
világiaink tetszését is megnyerte. Honnan ismerték meg e kánonokat, 
az nem egészen bizonyos. De valószínűleg abból a német fordítás
ból, melyet Scheidemantel jénai tanár készített s adott k i 1783-ban,1 

és amelyet már 1790 eló'tt ismerhettek ós követendőnek tekinthettek 
a m i világi vezórférfiaink is. 

Miután a legfontosabb tárgyra nézve kielégítő vezérfonal vol t 
az intézők kezében, nem igen tartották szükségesnek a hosszas 
előtanácskozmányokat. Az evang. egyház 1790 nov. 24- ik i nagy 
értekezlete nevezett ugyan k i bizottságokat az előmunkálatok elvég
zésére, de ezeknek dolgozatai nem kerültek rendszeres alkotmányos 
tárgyalás alá. 1791-ben a két egyház vezérei februárban ós júniusban 
tar tot tak közös tanácskozásokat, de részletes zsinati előmunkálatok
ról i t t nem vol t szó. Midőn i f j . gr. Káclay G-edeon az engedély 
kinyerése felől bizonj^ossá lett, a ref. négy kerület egyes tagjait fel
hívta, hogy aug. 15-én Pestre jöjjenek össze a zsinat tárgyairól 
értekezni. Az értekezlet előtt éppen egy hónappal jelent meg a lengyel 
dissidens kánonok la t in fordítása, Őri Fülep Gábor sárospataki theol. 
tanártól és a reformátusok legnagyobb része ekkor, nem egészen 
két hónappal a zsinat előtt, tudta meg, hogy minő egyházi szerve
zetet terveznek a világiak. Ennélfogva érthető, hogy az aug. 15-ki 
pesti tanácskozmányon a tiszántúliak erősen küzdöttek amellett, 
hogy a zsinat napja hátrább tétessék, a zsinati tárgyak alapos meg
beszélése végett a négy kerület részéről egy nagy értekezlet jöjjön 
össze, amelynek munkálatai viszont az egyházkerületekhez tétesse
nek le. így gondolták ők, hogy a kerületek kellő utasítással lát
hatják el követeiket a zsinati szavazásra nézve és hogy a zsinat köz
megnyugvásra határozhat. Azonban az evangélikusoknak a zsinatra 
készenléte vettetvén okul, a tiszántúliak kívánsága teljesedésbe 
nem ment és a tiszántúli kerület csak éppen az utolsó napokban 
választhatá meg és utasíthatá zsinati képviselőit.-

A rövid határidő miat t a zsinatok csak szept. 14-én ny i t t a t t ak 
meg ünnepélyes istentisztelettel, melyet az ág. evangélikusoknál 

1 Kirchengesetzbuch für die beiden ev. Konfession i n Polen und L i t t -
bauen auf ausdrücklieben Verlangen der dissidentischen Synode . . . deutsch 
v. Jenenser Professor H . G. Scheidemantel. Nürnberg und Altorf . 1783. 

2 Egyházi Almának. 222—3. lap. Keresztesi J . i . m. 35G. lap. Révész J . : 
Figyelmező. 1875. 151—2. lap. 



T o r k o s Mihály, a reformátusoknál p e d i g Szálai Sámuel legidősebb 
püspökök végeztek. A z s ina to t megelőző előértekezleteken heves 
szóváltás f o l y t mindkét zs ina t egyházi és v i l ág i t a g j a i között az 
elnökséget illetőleg. A vi lágiak az egyes és p e d i g v i l ág i elnökség 
m e l l e t t f o g l a l t a k állást, az egyháziak p e d i g előbb egyházi egyes 
elnökséget, m a j d az elnökségben paritást, végül egyházi alelnököt 
kértek, de sikertelenül. Mindössze a n n y i t n y e r h e t t e k meg , h o g y a 
zs inat folyamán, ha d o g m a t i k u m o k kerülnének eldöntés alá, ezen tár
gyaknál egyházi l e g y e n az elnök. Ezen előór he kézietek már mutatták 
a két e lem j ö v ő s ike re i t a z s i n a t i tárgyalásoknál. 

Ezen csatározásoknál fontosabb eredmény az, h o g y a két zsinat 
testvéries együttműködése előre megállapíttatott, h o g y a h i t e l v i és 
szertartási kérdések mellőztettek. Különösen a h i t e l v i kérdések, 
a s z imbo l ikus könyvek tekintélyének kötelező ereje n a g y egyenet
lenségeket idézett elő az evang. egyház kebelében. A felvilágoso-

GRÓF TELEKI JÓZSEF ALÁÍRÁSA."1 

dottság hatása a l a t t álló vi lágiak és az i f j a b b lelkészek e l akarták 
d o b n i a lelkiismeretökre nézve nyűgnek t a r t o t t hitvallásokat, az 
idősebb lelkészek p e d i g az anyaszentegyház fundamentumának 
tekintették azokat. í g y jö t t létre a k o m p r o m i s s z u m , h o g y ez a 
kérdés a z s ina ton elő se vétessék, nehogy a két zs inat együttes és 
m i n d e n i k zs ina t külön működése megakadályoztassák. 

A két zsinat , az előzetes megállapodásokhoz képest, a l eg
szívélyesebb és legszorosabb érintkezésben állott egymással eleitől 
fogva a munkálatok befejezéséig. A z s i n a t i tárgyak kijelölésére, 
m a j d a kijelölt tárgyak részletes kidolgozására, az egyes külön 
munkálatok összeegyeztetésére közös, vegyes bizottságok küldettek 
k i , m e l y e k együtt d o l g o z t a k és közös munkálataikat külön-külön 
terjesztették a saját z s i n a t a i k elé. 

A z egyes z s i n a t o k b a n m a g u k b a n már n e m m u t a t k o z o t t az 
egyházi és v i lági e lem között az a jó békesség, m i n t a m i l y e n n e l a 
két zsinat általában egymáshoz v i s e l t e t e t t . Szenvedélyes viták 
f o l y t a k , m e l y e k b e n a vi lágiak n e m egyszer erőszakoskodtak s az 
egyháziak m a j d n e m m i n d i g a rövidebbet húzták. 



A budai zsinat második ülésén igen ingerült hangulatot kel
tet t Sinai Miklós megjelenése, k i t a debreceni egyházmegye pap
sága választott vo l t képviselővé. A megbizó levél érvénye ellen 
az igazoló bizottság kifogást emelvén, az ügy végleges elbírálásáig 
Sinai a k i r . biztos által a zsinatból kiküldetett s a negyedik ülés 
határozatából végleg k i is záratott.1 Sinainak al ig akadt a zsinaton 
szószólója,2 de elveit igen is sokan képviselték. A tiszáninneni kerület, 
mely az ő püspökké választása felett csak nem is oly régen kemény 
ítéletet mondott volt , a zsinaton legerősebben állott helyt az egy
háziak joga mellett. Nem ellenezték ugyan a világiak befolyását 
az egyházigazgatásba, de az ú. n. régimen ecclesiasticum mix tum-
nak végkövetkezményét, a teljes paritást, az egyházi társelnöksóget 
akarták biztosítani. Szalay Sámuel püspök, Szőke Ferenc rima
szombati és Vecsey Zsigmond szikszói lelkészek küzdöttek legerő
sebben a teljes paritásért, k ikke l szemben Vay József vette fel a 
keztyüt és nem egyszer drasztikusan utasította vissza az egyháziak 
jogos kívánságait. Ez a nagy eszű és buzgó egyházias érzelmű fórfiú, 
vélt igazainak a vitatásánál olykor valósággal terrorizálta a zsinatot 
ós mikor gr. Teleki József elnök a főkonzisztórium kettős elnök
sége mellett szót emelt, még neki is odakiáltotta, hogy »a presidium 
éppen nem imperium«.3 Nem is lehet csodálni, ha i l y kemény vitat
kozó mellett a jelenlevő egyháziak legnagyobb része hallgatott, 
mert aki szólásra jelentkezett és a világiaknak nem tetsző dolgokat 
beszélt, az hamar megkapta az uraktól, hogy nézete heterodoxia 
s lelkósztársaitól nem támogattatva, szégyennel vol t kénytelen leülni. 

A pesti zsinatnál sem ment különben a dolog. Az elnökség 
kérdése i t t is izgalmas vitákat keltett már az első ülésen és később 
is, valahányszor előkerült. I t t még a református atyafiakkal közösen 
szerkesztendő' egyházalkotmány is vi ta tárgyává tétetett. A mix tum 
régimen, azaz az egyháznak egyháziak és világiak által való kor
mányzása kórdósében némely világiak egészen odáig mentek, hogy 
az egyháziakat k i akarták zárni az egyház igazgatásából. I t t en 
inkább az elnöki tapintatnak sikerült az ellentóteket elsimítani, 
azért a tárgyalások minden hevességök mellet t is kellemetesebb 
látványt nyújtanak, min t a reformátusoknál. 

E g y hónapi ülésezés után, október 13-án a 15-ik üléssel bere
kesztette a budai zsinat munkálkodását és másnap, 17-ik ülésében a 
pesti zsinat is teljesen készen volt . A bizottsági munkálatokat 

1 Révész. Figyelmező. 1874. 385.1. Prot. Szemle. 1896. 568. lap. 
s L . Sinai naplóját. Révész: Figyelmező. 1873. 348. lap. 
s Prot. Szemle. 1896. 575. lap. 



mind a két zsinat elfogadta s igy az unió a tervezetnek megfele-
ló'en, abban az alakban jött létre, hogy mindkét egyház szervezete 
egyenlően állapíttatott meg és a kettő számára egy közös főkonzisz
tórium létesíttetett. 

A zsinatok munkálatai öt szakaszra oszlanak, melyek az egy
házi szervezetről, az egyházak hivatalos és fegyelmi ügyeiről, a 
házassági j o g és bíráskodásról, a tanügy és könyvvizsgálatról, végül 

ÓCSAI BALOGH PÉTER. 

a vagyoni ügyekről szólanak. Ezekben a kánonokban mindkét egy
ház számára szilárd és határozott szervezet készíttetett, mely egy
felől a zsinat-presbyteri elvnek megfelelően, az egyház önrendelke
zési jogát (közvetlenül és közvetve) a gyülekezetek kezébe tette le, 
másfelől a protestáns elvekhez képest, az egyház kormányzatát az 
egyház lelkészi hivatalosai és világi tagjai között közössé tette. 
Ez utóbbi szempontból, főleg a régi belső viszályok lecsillapítása 
céljából, a paritás, azaz az egyenlő számú egyházi ós világi kép-



viselet fogadtatott el, habár a paritás az elnökségnél nem vi te te t t 
is következetesen keresztül. 

Megállapíttatott, hogy az egyes gyülekezetek a helyi presby-
terfumok által igazgattassanak, mely áll a patronusból, lelkészből, 
gondnokokból és vénekből. A gyülekezetek felett áll, min t eddig is, 
az egyházmegye, de gyűlésének tagjai nemcsak egyháziak, hanem 
egyenlő számban világiak is, részint min t gyülekezeti kiküldöttek, 
részint min t ülnökök, illetőleg min t gondnok vagy felügyelő. 
Az egyházmegyei ülés csak fontosabb ügyeknél ül össze. A kevésbbé 
fontos ügyeket az egyházmegyei konzisztórium, azaz a lelkészi és 
világi hivatalosok intézik. A konzisztórium egyházi biróság is. 
Az egyházmegyék egyházkerületeket alkotnak, melyek ismét gyűlé
seken ós konzisztóriumok által igazgattatnak. A gyűlés és konzisztó
r i u m tagjai a paritás figyelembevételével választatnak. 

Ezen hatóságok, bár némileg eltérő alakban, de eddig is fenn
állottak. Most ezeknek betetőzésére felállíttatott még a generál
konvent vagy főkonzisztórium. Csakhogy ez a hatóság nem külön 
állíttatott föl a két evang. egyház számára, hanem együtt, úgy hogy 
fenhatósága a négy ág. h. evangélikus és a négy helv. h. evangélikus 
kerületre egyaránt kiterjedt. Nem vol t ez a generálkonvent állandó 
és folytonos testület, min t a kormányszékek az államban, de mégis 
meghatározott tagokból, meghatározott helyen és időközben össze
jövő gyűlést alkotott s legfőbb biróság is vol t . Konventek vagy 
egyetemes gyűlések, úgy az egyes egyházak fórfiai által külön, mint 
együtt, eddig is tartattak, de nem voltak szervesen beillesztve az 
egyház alkotmányába. Az érdeklődő világiak s meghívott egyháziak 
ad hoc jellegű tanácskozásai voltak azok, rendes joghatóság nélkül. 

A főkonzisztórium, vagy generálkonvent felállítása nem felelt 
meg a legtöbb egyházkerület véleményének, sőt a tiszántúli kerület 
utasításba is adta zsinati képviselőinek, hogy i lyen hatóságot fel
állíttatni s elismerni nem akar; csakhogy a zsinaton többnyire nem 
az történt, amit a kerületek akartak. Azonban tekintettel arra, hogy 
eddig autonom egyházkerületekben élt az egyház és ezen autonó
miát a generákonventtel szemben nem látszott tanácsosnak felfüg
geszteni : azért nem is szervezték azt a presbitériumok választása 
alapján, min t az alsóbb hatóságokat, hanem az egyes egyházkerü
letek kiküldötteiből. 

Végül új szerv még a zsinatokon megállapított alkotmány 
szerint az egyetemes zsinat, mint az egyház legfőbb igazgató és 
törvényhozó szerve. A zsinat a két egyház között nem közös, min t 
a generálkonvent, hanem mindenik egyház külön, esetleg különböző 
időben is tartja zsinatait. Összehívása az illető egyházkerületet több-



ségének a megegyezésétől függ és ezek jelölik k i a zsinati tárgya
kat is. A generálkonvent csak kieszközli és előkészíti a kerületek 
véleménye alapján a zsinatot, de magának sem zsinatkérelmezésre, 
sem a tárgyak kijelölésére joga nincs. A zsinati képviselőket az 
egyházkerületek, illetőleg egyházmegyék gyülekezeteinek presbité
r iumai választják. 

Az egyházalkotmányba tartozik még a házassági törvény
székeknek szervezése, melyek közül az elsőfolyamodásuak határozott 
székhelyhez köttettek s külön tagokból állíttattak össze, míg a 
felebbviteli bíróságokat az egyházkerületi konzisztórium és a generál
konvent, min t biróság alkotta. A házassági j o g és bíráskodási eljárás 
a zsinati törvények külön szakaszában állapíttattak meg. 

Bár a felséghez intézett zsinatkérő folyamodványban nem is 
volt róla említés, azért a zsinatok mégis foglalkoztak úgy a tan
üggyel, könyvvizsgálattal, mint a gazdasági ügyekkel, melyek két 
rövid szakaszba ik ta t t a t t ak be. Ezek nem foglalnak magukban rész
letesebb rendezéseket vagy reformokat, hanem csupán az igazgatás 
ós felügyelet kérdésével foglalkoznak. Kivételt csupán a budai zsinat 
115. és a pesti zsinat V . rész 8. kánona tesz, amelyekben lelkészi és 
tanítói nyugdíjintézet felállítása rendeltetik e l . 1 

A zsinatok munkálataikkal elkészülvén, megszerkesztették azon 
folyamodást is, mel lyel a felségtől a kánonok megerősítését kérték. 
Megválasztattak az uralkodóhoz küldendő követség tagjai is. Az ág. 
h. evangélikusok Balogh Péter egyetemes felügyelőt, Radvánszky 
Jánost, K r u d i Dánielt és Tessedik Sámuelt, a helv. h. evangéliku
sok pedig gróf Teleki József zsinati elnököt, i f j . gróf Ráday 
Gedeont, Vay Istvánt, Vay Józsefet, Kármán Józsefet és Szőke 
Ferenczet választották be a felséghez küldött követségbe. Ezenkívül 
még három küldöttséget választott mindenik zsinat, melyek külön
böző üdvözletek, bucsuk és köszönetek végzésével bízattak meg. 
így tisztelegtek a nádornál, az országbírónál, sőt még gr. Batthyány 
József hercegprímásnál is. Búcsút ve t t a két zsinat egymástól is és 
ezzel befejeztetett a magyar protestánsoknak első egyetemes zsinata. 

Azonban bármily nagy remények között ült is össze a két 
zsinat, bármily nevezetes munkát végzett is, fáradozásait még sem 
koronázta a kellő siker. Kánonai nem nyerhették meg soha a királyi 
jóváhagyást és megerősítést. Különben a kánonok már keletkezésük-

1 A zsinat munkálatait 1. Kuzmány K . : Urkundenbuch zum oest.-ev. 
Kirchenrecht, Wien, 1856. 284—350. lap. — Szeberényi J . : Corpus maximé memo-
rabil ium Synodorum. Pest, 1848. 95—165. lap. — Szeberényi Andor i . m. 216— 
270. lap. — A budai zsinat kánonai magyar fordításban. Sárospataki Füzetek 
1860. 53-97. lap. 



nél magukban bordották későbbi sorsuk csiráját. Nem valódi köz
egyetértés hozta azokat létre és megalkotásuknál az egyház közjava 
iránti érzület nem vol t az egyedüli rugó, hanem ehhez más és 
kevésbbé nemes indokok is csatlakoztak. E g y oly egyházszervezet 
alkottatott meg bennük, amely bár teljesen megfelelt is általában 
a protestáns elveknek, de merőben idegen vo l t a magyar protestan
tizmus múltjától. Es azok, k i k az ügyeknek az élén állottak, éppenség
gel nem igyekeztek azon, kogy ez az idegenség a kellő megisme
résre adott időhaladék által enyhíttessék. A világiak tűzön-vizen 
hajtották keresztül abban a reményben, hogy a papság hierarchikus 
törekvéseinek hydrafejeit levagdalják. Erőszakot alkalmaztak ott, 
hol szép szóval többre mehettek volna. Ugy látszik, hogy a veszélyt 
többre becsülték, m i n t aminő volt és még inkább, hogy saját egyház
kormányzati befolyásuktól több eredményt vártak az egyház fel
virágoztatására nézve, min t aminő eredményt az adminisztráció, még 
ha oly tökéletes volna is, valóságban elérni egyáltalában képes. 

A kánonok, magában a protestáns egyházban is, erős vissza
hatást támasztottak, Nemcsak az egyháziak, hanem még világiak is 
elismerték, hogy azokban a papság lealázása van keresztül vive. 
»Mikepp fogja a köznép papjainkat tisztelni, — kiált fel egy tekin
télyes világi fórfiú — ha m i tekintélyes urak nem adjuk meg nekik 
a kellő tiszteletet.« 1 És valóban a papság nagy többsége óhajtotta, 
hogy a kánonok ne nyerjék meg a királyi jóváhagyást. Ott, ahol a 
világi urak zsarnokoskodása miat t nem érezte magát kellő bizton
ságban, csendesen hallgatott . De a hatalmas tiszántúl nyakas pap
sága nem adta fel könnyen a harcot, még évtizedek után sem. 
Ha úgy látszott is, mintha a zsinat után beletörődött volna a befe
jezett tényékbe, de a szikra ot t lappangott a hamu alatt s az 
alkalomra várt, hogy lángra lobbanjon. 

A zsinatok által kinevezett küldöttségek még át sem nyújtot
ták a királynak a kánonokat, máris lépések történtek azok meg
erősítése ellen. 2 Maga Sinai is, k i a zsinatból kizáratván, Bécsbe 
ment ügyeinek előmozdítása végett, nem mulasztotta el az alkalmat, 
hogy a felterjesztendő kánonok ellen lehetőleg mindent elkövessen.3 

Az a kitartás, mellyel a budai kánonok ellen harcolt, nyilvánvaló 
bizonysága annak, hogy nem egyedül állott, hanem háta mögött 
kerülete és más kerületek elégedetlen papjainak egész serege húzó
dott meg. De a prot. egyház elégedetlenéi mellet t o t t vol tak még 

1 Szeberényi i . m. 271. lap. 
* TJ. o. 270. 1. 
3 Révész : Figyelmező 1873. 349.1. 



a kánonok ellenségei között a róm. kath. főpapok is, k i k közül 
maga a primás minden követ megmozgatott, hogy a kánonok a 
jóváhagyást meg ne nyerjék. Bár a római kath. klérus egészen más 
szemmel nézte ezeket a zsinati munkálatokat, mint Sinai és elv
társai, de azért mégis összetaláltak abban a közös célban, hogy 
azokat megbuktassák. 

I I . Leopold, a gróf Teleki József vezetése alatt álló küldött
ségtől, nov. 17-én átvévén a kánonokat, véleményezés végett a 
helytartótanácshoz tette le azokat. A helytartótanács csak két hónap 
múlva vette tárgyalás alá az ügyet. Előtte a legnagyobb súllyal a 
hercegprímás véleménye esett a latba, mely egy nagy — állítólag 
több száz ívre terjedő 1 — memorandumban volt kifejtve. A primás 
beállott a protestáns papság védelmezőjének. Féltette ezeknek tekin
télyét a világi uraktól, oltalmazta a régi kánonokat, melyekkel 
szemben az újak csak az urak érdekében ós a papság ellen szer
kesztettek. Kifogást tet t a presbiter névnek világiakra, sőt parasz
tokra való alkalmazása miatt , de legerősebben a generálkonvent 
ellen irányozta ostromát.2 Ez különben érthető is, mivel az oldott 
kéve, a szervezetlen ós belső harcok által dúlt nyolc, külön ós szét
vált kerület nem adhatott a protestánsoknak erőt a róm. katholiciz-
mus támadásai ellen. Magában a helytartótanácsban vol t olyan 
vélemény is, mely a hercegprimáséval szemben éppen a király főfel-
ügyéleti joga gyakorlásának megkönnyítését látta a generálkonvent
ben, de vo l t olyan is, mely a primás álláspontját foglalta el. A taná
csosok sok kérdésen nem tudtak egy értelemre j u t n i . 

A helytartótanács véleménye február közepén küldetett fel 
Bécsbe az uralkodóhoz. Gróf Batthyány primás, k i nem volt meg
elégedve a helytartótanács állásfoglalásával, azon kérelemmel járult 
a királyhoz, hogy a kabineti konferencián, midőn a kánonok ügye 
tárgyaltatik, ő is jelen lehessen. A felség szívesen beleegyezett a 
kérésbe, de intézkedett aziránt is, hogy a protestánsok érdekeinek 
képviseletében gróf Teleki József zsinati elnök szintén jelen 
legyen. De a konferenciára nem került sor. A nagylelkű uralkodó 
március 1-én hirtelen meghalt. Halálával a kánonok is lekerültek a 
kabineti tanácskozások napirendjéről. 

De ha a kánonok megerősítése elmaradt is, azért a pesti és 
budai zsinatoknak mégis igen nagy hatásuk let t a protestáns egy
házra. Nem lehet ugyan tisztán csak a zsinatok előnyére írni azt a 

1 Berzeviczy Gergely: Nachrichten über den jetzigen Zustand der evan
gelischen i n Ungarn. Leipzig, 1822. 83. 1. 

3 Egyházi Almanach 240. 1. 



nagyfokú sze l l emi és a n y a g i föllendülést, m e l y rögtön reájuk követ 
kezet t , m i v e l az alap maga az 1790 1 : 26. t.-c. és az ez által 
beveze te t t egyházi s vallásos szabad fejlődés v o l t . H a n e m azért 
a z s ina tok és ezek kánonai határozott irányú konszolidációnak, 
sze l lemi és a n y a g i fejlődésnek kiinduló pontjaivá váltak. 

A z a testvéri érintkezés, m e l y a két protestáns egyház között 
a szenvedések korszakában ós n a p j a i b a n kifejlődött, a m e l y a zsina
t o k lefolyása és kánonai által megpecsételtetett, állandó m a r a d t . 
A két egyház az ú. n . generálkonferenciákat éppen úgy m e g t a r 
t o t t a , m i n t h a a kánonok jóváhagyattak vo lna . Ezek a konferenciák 
képezték a forrását m i n d e n védelmi, építő tevékenységnek, egy
öntetű kezdeményezésnek. Egészen 1818-ig m a j d m i n d e n évben 
m e g t a r t a t o t t a két egyház közös konferenciája, mígnem az újból 
erőre k a p o t t reakció, a szent szövetségnek ezen kísérője, a közös 
gyűléseket b e t i l t o t t a . A közös konferenciák megszakadása azonban 
a testvéries összetartozásnak n e m ártott, m e r t az n e m tételes intéz
kedésen, h a n e m századok jó - és balsorsának együttes átélésében 
gyökerezett . 

A m i n t a közös érdekekben t a r t o t t közös gyűlések, éppen i i g y 
léptek életbe — a házassági bíráskodáson és a zs ina ton k ívül — a 
b u d a i és pes t i z s ina tok egyéb intézkedései is. A z ág. h . evangé
l i k u s o k négy kerülete, a reformátusok két d u n a i és tiszáninneni 
kerülete te l jesen életbeléptette a z s i n a t i egyházalkotmányt, sőt a 
h i e r a r c h i k u s törekvések ősfészkében, a tiszántúli kerületben is csak 
egy pár egyházmegye v o n a k o d o t t az ú. n . coord ina t io keresztül
vitelétől, í g y a két zs inat kánonai f e j e d e l m i jóváhagyás nélkül is 
bevétettek és a közös, egységes szervezetet megteremtették. E s ez 
m e g is történhetett, m i v e l azon kánonoknak éppen úgy, m i n t a 
haza i protestáns egyház mindennemű egyházi törvényeinek, csak 
a n n y i b a n v o l t és v a n királyi jóváhagyásra szükségük, h o g y polgári 
hatályukban is az állam ós hatóságai által elismertessenek. A legfőbb 
felügyeleti j o g csakis az egyház védj ogga l kapcsola tban b i r értelem
m e l . D e v i s zon t az is természetes, h o g y a m e g n e m erősített kánonok 
rendelkezései csupán csak a közmegegyezés, az önkéntes elfogadás 
útján b i r t a k hatállyal. A z o k a t senkire rákényszeríteni n e m lehe te t t . 

A közös szervezet tehát a kánonok hatása a la t t , ele m i n t e g y 
azok sorsa dacára jöt t létre. A z o n b a n v o l t több és nagyfontosságú 
eredmény, m e l y keletkezését egyenesen a z s ina t i határozatokra 
v i h e t i vissza. I l y e n az ág. h . evangélikusok közpénztára, a nem
sokára keletkező lelkészi gyámintézetek egész k i s serege. 

A pes t i zs inat 13-ik ülésén báró Prónay László z s ina t i elnök 
v e t e t t e föl azt az eszmét, h o g y »az evangélikus ügy biztosításához 



megkívántató konzisztoriumi fórumok szervezésénél követelt állandó 
alaptőke okvetlenül szükséges«. I lyennel az egyház nem rendelkez
vén, ajánlatba hozta, hogy önkéntes adakozással teremtsék azt meg. 
O maga 5000 írttal megkezdvén az adakozást, csakhamar 34.250 f r t 
jött össze, mellyel egy közigazgatási közpénztár alapjai vettettek 
meg. 1 — A budai zsinat 15-ik ülésében is fölmerült az a kérdés, 
hogy »honnan fizettessenek azon érdemes személyek, akik akár a 
házassági törvény kiszolgáltatásában, akár pedig a generale con-
sistorfumban munkálkodni fognak«. 2 Azonban i t t en a világi urak 
serényebbek vol tak a hadakozásban, min t az adakozásban. Elvetet
ték a közadakozás, az önmegadóztatás módját, mellőzték azt a ter
vet is, hogy a külországokban lakó protestánsok kerestessenek meg 
segedelemért. Végre az egyes egyházkerületekre bizták, hogy »az 
úrvacsorája kiszolgáltatása alkalmával k i t e t t perselyekben letett 
alamizsnából« létesítsenek maguknak közigazgatási pénztárt. 

E g y i k fontos zsinati intézkedés vol t az elaggott lelkészek és 
tanítók, illetőleg ezek özvegyei és árvái számára rendelt gyáminté
zet (cassa deficientium) megindítása. A budai zsinat 4-ik ülésében 
jelentette be Bay Eerenc, hogy néhai Szilassy László, az elerőtle-
nedett és szűkölködő egyházi szolgák segélyezésére 1000 forintot 
hagyományozott vo l t és kérdést intézett aziránt, hogy az összeg 
hova és kinél tétessék le. Ennek a kezdeményezésnek a nyomában 
keletkezett azután, Vay József indítványára, a budai zsinat 115-ik 
és a pesti zsinat V . rész 8. kánona, melyekben a lelkészi gyám
intézeteknek egyházkerületenként való felállítása, e célból a lelkészi 
és tanítói jövedelmek összeírása elrendeltetett. 

A gyámintézet azonban a kánonok jóváhagyásának elmaradása 
miatt , nem létesülhetett az i t t tervezett alakban. De a felvetett 
eszmét az érdekelt lelkészek nem hagyták elaludni. Ha a kerületek 
nehezen mozdultak, még mielőtt ezek munkához fogtak volna, az 
egyes egyházmegyék igyekeztek gyámintézetet létesíteni a maguk 
számára. A dunántúli ref. egyházkerület barsi egyházmegyéje 
1799-ben, az önkéntesség elvén felépítve, megalkotta a maga gyám-
intézetét. Követte ezt a tatai egyházmegye 1800-ban, majd a vesz
prémi egyházmegye 1806-ban. Az énekeskönyv megújításának kér
désével kapcsolatban Láczai Sz. József lepsényi ref. lelkész egy 
egyetemes lelkészi gyámintézet, »árvák instituma« felállításához 
készített tervezetet, melynek fő jövedelmi forrását az énekeskönyv 
tiszta jövedelme tette volna. Azonban ezt a tervezetet a generál

i t 

1 Szeberényi A . i . m. 171. 1. 
• Révész : Figyelmező 1874. 511. 1. 



konvent nem fogadta el, mivel »ily szent dologgal nyerekedést indí
tani nem illene«.? Ha az egyetemes gyámintézet még ekkor nem való
sulhatott is, a kerületi ós megyei intézetek lassankint mind nagyobb 
számmal keletkeztek s némileg orvosolták a lelkészi karnak nyomorult 
helyzetét, melyet az évenkénti »papmarasztas« oly tűrhetetlenné tett . 

A z új vallásügyi törvény és a zsinat hatása alatt, élénk fel
lendülést vet t a protestáns tanügy is. Az egyes egyházaknak kiváló 
gondjuk vol t arra, hogy iskolaügyi autonómiájukat necsak meg
védelmezzék, hanem az elért tanügyi eredményekkel k i is érde
meljék. A m i n t a Mária Terézia korabeli »Ratio Educationis«-ból a 
protestáns iskolák önként átvették azt, amit előnyösnek láttak és 
szabadságukkal megegyezőnek tartottak, úgy történt ez azután is. 
A protestáns egyházak vezérférfiai versenyre keltek egymással ós a 
róm. kath. iskolaügyet vezető kormánnyal, hogy tanintézeteiket a 
kor színvonalára emeljék és i t ten fenntartsák. Minden kerületnek 
meglévén a maga egy vagy több fő- ós középiskolája, nemkülönben 
saját tanügyi autonómiája is : az egyes kerületi intézetek között 
kifej let t nemes verseny a protestáns tanügyet oly magasra emelte, 
hogy az bátran és sikerrel mérkőzött meg az állami ós más felekezeti 
tanügygyei. 

A protestáns főiskolák a bölcsészeti ós theológiai tudományo
kon kívül a X V I I I . század második felétől fogva a j o g i tudomá
nyokat is tanították. A z i lyen intézet tekintetett csak igazi főisko
lának. De ezzel még nem elégedtek meg, hanem magasabbra, igazi 
főiskolának, azaz egyetemnek felállítására is törekedtek. 

A josephinismusra és a felvilágosodásra következő róm. kath. 
reakció a pesti egyetemet Esztergomba akarta áttelepíteni I . Ferenc 
uralkodása kezdetén. Természetesen az áthelyezésnek az lett volna 
a célja, hogy a kath. egyetemet a kath. primás felügyelete alá 
helyezze s így kifogástalan róm. katholikus szellemét biztosítsa. 
Ekkor történt, hogy Vay József az 1796 jun . 23-án tartandó generál
konvent elé egy, a hazai két evangélikus és görög-keleti egyház 
részére »Pesten felállítandó universitas« tervezetét készítette elő. 
Alapu l azt vette fel, hogy »a három említett vallás sorsosi közül 
minden házaspár fizetne esztendőnkint (de csak tíz esztendeig) öt 
garast«, ami évenkint 2 1 / 4 millió forintot tenne k i , mely 5°/o kamatra 
az államnál helyeztetnék el. Jövedelmet szolgáltatott volna még 
egy, az iskolai könyvek nyomtatására rendelt nyomda is. Azonban 
az említett konventre az ág. h. evangélikusok nem jelentek meg és 

• Fábián J.—Láczai Sz. J . : Prédikátori tárház. I I . 4. 63—103. lap. 
£11. 4. 67. lap. 



a szerb metropolita is elutazott a közös értekezlet elől. így a terve
zett universitás már csirájában meghalt s legfeljebb annyi ered
ményt lehet neki felróni, hogy eszméjének felvetése valószinüleg 
hatással vol t az egyetemnek Pesten való meghagyására.1 

De ha az új, magasabb rangú főiskolának, azaz az egyetemnek 
felállítása nem sikerült is, annál szebb eredményeket értek el meg
levő iskoláiknak fejlesztésénél és újabb középiskoláknak a felállí
tásánál. A tanrendszer javítása, az iskolák anyagi segélyezése, tehát 
a tanügy szellemi és anyagi emelése igen sokat nyert a szabad 
mozgás helyreállításától. 

B U D A I ÉZSAIÁS. 

A református egyháznak három ősi főiskolája volt , t . i . a'.pápai, 
sárospataki és debreceni. Ezek, min t világító ós irányozó központok 
szerepeltek a többi kisebb iskolák, az ú. n. partikulák előtt. A pápai 
főiskola, mely 1753-ban elfoglaltatott az egyházközség templomával 
együtt és amely csak a türelmi rendelet után támadt fel újra, 
min t egy hamvaiból k i k e l t phönix látott nemes feladatainak meg
oldásához. Kitűnő tanárainak vezetése alatt híre-neve hamarosan 
növekedett ós nagyobb lett, m in t v o l t valaha. 

A tiszáninneni kerületnek szintén sok viszontagságot látott, 
híres sárospataki főiskolája a lánglelkű és elméjű Vay Józsefben 

1 Török I . : Korrajzok a dunamelléki h. h. egyházkerület életkoréból. 
Pest, 1858. 167—9. 1. 



kitűnő támaszt talált, aki mint a kerület főgondnoka, munkába vette 
a főiskolának tVjjászervezósét. A kor követelményeit megértve, 
különös súlyt fektetett a reáltudományok tanítására s ezen szem
pontból dolgoztatta k i az 1797. évi sárospataki tantervet is. — 
A reáloktatás megvalósítása végett, egy alapítvány segélyével, oly 
tanszéket létesített, mely ág. I i . ev. tanárral töltendő be (ez az unió 
előmozdítására történt) és amelynek tárgyai a német nyelv ós tech
nológia legyen. A mathematika és természettan tanítását két külön 
tanszékre bízta és rajziskolát is állított fel, ami azelőtt egy prot. 
tanintézetben sem volt rendszeresítve. A theológiai szakon az ethika. 
újszövetségi írásmagyarázat és keresztyén egyháztörténelem számára 
két új tanszéket létesített, melyek közül az elsőt úgy biztosította, 
hogy a városi lelkészséggel kötötte egybe, a másodikat pedig maga 
alapította. Az iskola számára új tantervet, új tankönyveket, új tör
vényeket és nyomdát szerzett. A kollégium régi épületeinek egy 
része helyett új és díszes épületet emeltetett. Pályadíjakra alapít
ványt tett . Legnevezetesebb alkotása pedig az ú. n. Vay-Mocsári-
alapítvány, melynek az a rendeltetése, hogy ennek a sárospataki 
főiskolának a jövőjét örökre biztosítsa. Az általa sugalmazott tan
terv hosszas tanügyi vitákra adott alkalmat a kerületnek reál és 
humán irányú tanférfiai között és az 1797. évi »ratio« 1803-ban, 1810. 
1815, 1818, 1822, 1835 —37-ben revízió ala vétetett és ennek a reví
ziónak három, minden tekintetben kitűnő és magas színvonalon álló 
tanterv le t t az eredménye (1810, 1829, 1837-ben), amelyek mindany-
nyian Yay József emlékét dicsőítették a sárospataki főiskola sikereiért. 

A debreceni főiskola, a magyar református egyháznak egyik leg
erősebb oszlopa, előbb Domokos Lajosban, majd Péchy Imre alnádor, 
kerületi főgondnokban találta fel a maga szervezőjét. 1793. évi tantervét 
1805-ben, 1811 ós 1817—19-ben újabbal cserélte fel, amely utóbbiak
ban főleg a humán szellemű oktatás nyert erős támaszt. így a debre
ceni főiskola bizonyos mértékig ellentétese vol t a sárospatakinak, 
egészen a X I X . század negyvenes éveiig, amikor a nemzeti szellemű 
tanítás let t az uralkodó, s a régi jelszavak fólretétettek. A főiskola 
épülete i t t is nagyon rászorult a megújításra és Póchynek sikerült az 
egyházkerületben lakó hívek önkénytes adakozásából azt a nagy épü
letszárnyat felemeltetni, amely az iskolának mai ó épületét alkotja. 

A z evangélikus egyház iskolái is majd mindnyájan új tantervet 
kaptak 1791 után. 1793-ból ismerjük a besztercebányait, eperjesit, 
selmecit, osgyánit; 1794-ből a pozsonyit, breznóbányait stb. 1 De még 

1 Annales novi ecclesiastico-scholastici evangelicorum aug. et helyet, 
confessionis i n austriaca monarchia. Selmec, 1793—95. 



örvendetesebb mozgalom tapasztalható ezen a téren 1804 óta, mikor 
a kormány által készíttetett »Ratio Eclucationis publicae« is befe
jezéshez közeledett. A z egyetemes gyűlés az egész evangélikus tan
ügy összhangzatos reformját óhajtván keresztülvinni, Schedius Lajos. 
Schwartner Márton ós a későbbi püspök, Lov ich Ádám által egy 
tantervet készíttetett, mely 1805-ben már készen vol t . de a kerü-

W A L L A S Z K Y P Á L . 

letek rostáján lassan menvén keresztül, csak hat év múlva, 1810-ben 
let t különböző javítások ós módosítások után közkötelezővé, amikor az 
egyes iskolák ennek betartására reá szoríttattak.1 

A meglevő, részint százados, részint pedig a X V I I I . században 
keletkezett vagy újraéledt középiskolák mellett nagy számmal alapít
tat tak új tanintézetek is. így jött létre 1807-ben a sárszentlőrinci, 
ma bonyhádi, 1802-ben a mezőberónyi, ma, az egykori taniró, Vajda 

1 Haan L . : A magyarországi ág. h. evangélikusok egyetemes gj'űlései. 
Budapest, 1883. 28—29. 1. 



Péter működéséről kires szarvasi, 1806-ban a nyíregyházai, 1813-ban 
az újverbászi középiskola. Különös figyelmet érdemel a Tessedik 
Sámnel szarvasi lelkész által alapított, magánjellegű, ipar i és gazda
sági szakiskola, melynek eszméjét már a pesti és budai zsinatoknak is 
ajánlotta, majd 1793-ban nagyobb körben, irodalmilag is ismertette, 
e amelyhez az egyház segítségét csak akkor nyerte meg, mikor 
a király ezt a magániskolát nyilvánossági jelleggel felruházta.1 

Az az áldozatkészség, mellyel az evangélikusok ezen időben 
iskoláikat támogatják, valóban csodálatra méltó. Az üldözés százada 
az ő egyházaikat és iskoláikat sokkal jobban megviselte, m in t a 
reformátusokéit. Mindenütt áldozniok kellett, hogy magukat fenn
tarthassák és azért a hívek áldozatkészsége mégis kimeríthetlennek 
mutatkozik. A pozsonyi főiskola ekkor nyerte a báró Calisius-féle 
40.000 frtos és a Skaricza-féle 80.000 frtos alapítványt. A szegény
sorsú tanulók felsegélésére Balogh Péter egyetemes felügyelő 
1810-ben egy gyűjtést kezdett, mely alig egy év leforgása alatt 
több, min t 50.000 fr tot eredményezett. így vettetett meg az alapja 
az ú. n. egyetemes iskolai alapítványnak, melyet a további gyűjté
sek és kegyes hagyományok, min t p. o. Róth-Teleky Johanna 
100.000 frtos alapítványa, igen tekintélyes összegre emeltek. 

A z egyetem felállításának gondolata nem tért ugyan hamarosan 
vissza, de 1808-ban már arról gondolkodott a két egyház generál
konventje, hogy egy magasabb színvonalú közös theológiai akadé
miát létesítsenek. 1809-ben el is határozták, hogy az engedélyezés 
végett ő Felségét folyamodvánnyal fogják felkeresni. De a közös 
theologia eszméje nem vo l t népszerű a kerületekben, éppen azért 
1810-ben abban történt megállapodás, hogy mindenik egyház maga 
állítson fel magának theol. tanintézetet és pedig az ágostai h i tva l -
lásúak Pozsonyban, a helvét hitvallásúak pedig Debrecenben. 
A közbejött 1811-iki állam-tönk azonban ezen felsőbb theológiai 
akadémia tervét meghiúsította. Hogy a magasabbrangú theológiai 
intézet gondolatával foglalkoztak egyházunk vezérfórfiai, ez nem 
vol t éppen minden ok nélkül. Hiszen voltak nekik főiskoláik, hol 
theológiát is tanítottak és ezenfelül jelesebb if jaink sűrűn látogat
ták a külföldi egyetemeket, melyeken számos Ösztöndíjak voltak a 
magyar protestáns theologusok számára. Szükségleteik is bőven 
voltak a meglevő tanintézeteknél, tehát nem a túlságosan duzzadó 
erő hajotta őket. Hanem igen is a kormány részéről jövő ama biz
tatás, hogy a protestánsok részére egy felsőbb theológiai intézet fog 
felállíttatni — Bécsben. A kormány terveit azonban Napoleon 

1 Haan i . m. 21. 1. 



1809. évi hadjárata ekkor éppen úgy megzavarta, min t a protestán
sok védelmi készületeit az 1811. évi devalváció. És midőn 1813-ban 
a háború miat t ideiglenesen kiadott s a külföldi egyetemek látoga
tását tilalmazó rendelet visszavonatott, ez azt jelentette, hogy most 
már nincsen Magyarországon szükség felsőbb theológiai tanintézetre. 

Miképpen a tanügy, éppen úgy vet t lendületet az egyházi 
irodalom is. A 26. t .-cikk megengedte, hogy a protestánsok »mind 
symbolikus, mind h i t t an i és az ájtatosság gyakorlatára tartozó 
könyveket szabadon nyomattathassanak, maguk által rendelendő, 
különös és a királyi tanácsnak névszerint bejelentendő, saját h i t 
vallású könyvvizsgálók felügyelete alatt«. Igaz ugyan, hogy ott vo l t 
a kikötés: »hogy a könyvekbe a catholica vallás ellen semmi gúny 
vagy csúfolódás be ne iktattassek«, de ezen rendelkezés könnyen 
félremagyarázható célzata megvilágítására a protestánsok kéznél 
tartották Mária Terézia 1760. évi azon rendeletét, mely a királyi 
könyvvizsgálókat oda utasította volt , hogy a protestánsok h i t t an i 
stb. könyveit még akkor is engedjék kinyomatni, ha azokban 
enyhébb támadások vannak, mivel »a protestánsok dogmái úgyis 
támadó természetűek az ortodox vallással szemben«. 1 Nem is a 
fent i kikötés vol t a protestáns irodalomra nézve nyűg, hanem az 
1795 február 25-iki általános könyvvizsgálati rendelet, melynek 
4. §-a ellentétben állott a vallásügyi törvény rendelkezésével. 
A helytartótanács úgy akarta a kettőt egyeztetni, hogy azon köny
veknek, melyek vallásos tartalma iránt kétség merül fel, a királyi 
cenzorokhoz való felküldését rendelte el. A tiszántúli kerület 
ugyan t i l takozott ezen rendelet ellen, de azért később még igen 
sok egyenetlenség vol t ebben a kérdésben a kormány és az egy
ház között.2 

A vallásügyi törvény hatása alatt indu l t meg 1793-ban, Ambro
sius Sámuel szerkesztésében az első protestáns egyházi és iskolai 
folyóirat, l a t in nyelven: »Annales nov i ecclesiastico-scholastici. 
evangelicorum aug. et helvét, confessionis i n austriaca monarchia«, 
melyből 3 évfolyam jelent meg, mintegy 8 kötetben. 1803-ban még 
egy új folyama is indul t meg ezen folyóiratnak, de ez az első kötetnél 
nem ju tha to t t tovább. 

A X I X . század elején a nemzeti nyelv hódításának eredményét 
mutatja már a Fábián József veresberónyi ref. lelkész szerkesztésé
ben megindult »Prédikátori Tárház«, mely magyarul jelent meg 

1 Sárospataki Füzetek, 1861. 617. 1. 
2 V . ö. Ballagi Géza: >A pol i t ikai irodalom Magyarországon 1825-ig.« 

Budapest, 1888. 782—94. 1. 
Z s i l i n s z k y : A prot. egyház története. 38 



1805-ben Vácon és három évfolyamot élt meg. 1 Gyakorlati irányban 
mozog, min t címe is mutatja, ele egyházi beszédeken, imákon és 
agendákon kívül könyvismertetéseket, főleg külföldi irodalmi termé3 

keket, egyházi és iskolai schematizmust, egyházi újdonságot, törvé
nyeket és rendeleteket is foglal magában. Különös érdeme van a 
lelkészi gyámintézet eszméjének terjesztése s az énekeskönyv meg
újításához tartozó kérdések tárgyalása körül. Ugyancsak Fábián József 
»Lelkipásztori Tárház« címen 1818-ban egy új folyamot indított, 
de ez az első négy füzettel be is fejezte pályafutását. 

A zsinatok alkalmával "Weber Simon Péter, pozsonyi nyomdász, 
azt az ajánlatot tette a két evangélikus egyháznak, hogy az evan-
gelika ekklézsiák és iskolák számára szükséges könyvek nyomtatására 
szerezzenek neki »exclusivum privilégiumot« s ennek fejében bizo
nyos hasznot igért a jövedelemből. Az eszme helyesléssel is találko
zott, de a k i v i t e l elmaradt. Még később is foglalkoztak ezen 
tervvel , sőt 1811 után az ág. h. evang. egyház maga akart fel
állítani egy nyomdát, melyre a turóci esperesség 1813-ban 1000 frtot 
is aláírt, de az 1812-ben megnyert engedélyt nem tudták érté
kesíteni. 

A z 1790. évi országgyűlés folyamán, a vallási kérdések vitatása
kor, élénk irodalmi harcok folytak pro és contra, melyekben a protes
tánsok részéről Csebi Pogány Ádám, Szemere Ferenc, Nagy Sámuel, 
Molnár János, Hrabowszky György és Wallaszky Pál vettek részt. 
Az országgyűlés után egyelőre szünetelt a polemikus irodalom s 
helyet engedett az építő munkásságnak. Kitűnő tanárok és lelkészek 
eredeti és fordított művekkel gazdagították a prot. theológiai 
irodalmat és igen sokan voltak olyanok, k i k a tudományos és 
gyakor la t i lelkészi műveken kívül a nemzeti irodalom művelésének 
is nagy szolgálatot tettek. 

Ráth Mátyás, a »Magyar Hírmondó«-nak, Péczeli József, a 
»Mindenes Gyűjteményinek szerkesztői a nemzeti és a tudományos 
s gyakor la t i theológiai irodalomban is igen tisztelt nevek. Ángyán 
János, Láczai Szabó József, Márton István, Perlaky Dávid, Tóth-
pápay Mihály pedagógiai írók. Bartholomaeides László, Benkő 
József, Budai Ézsaiás, Hrabowszky Sámuel, Tóth Ferenc, M i n d -
szenty Sámuel, Sinai Miklós, Szombati István, Szilágyi Ferenc, 

1 Hasonló természetű gyűjtemény volt a már 1790-ben megindult ós 
1792-ben folytatott, összesen 4 kötetben megjelent »Kathedrai gyűjtemény « is, 
Szentmiklósi Timotheus ethei ref. lelkész szerkesztésében. Azonban ezen köte
tek csakis min t egyházi beszédgyüjtemények szerepelnek. I lyen természetű 
vol t a X V I I I . század legvégén kezdődött »Halotti actiok« gyűjteménye is 
Erdélyben. 



Berzeviczy Gergely, Tormásy János az egyháztörténet terén jeles 
eredménnyel munkálkodtak. Márton István, Sárvári Pál, Bozgonyi 
József, Szentgyörgyi István, Köteles Sámuel a filozófiával foglal
koztak. Varga István ós Kocsi Sebestyén István exegetikai irók. 
Diószegi Sámuel, Tessedik Frigyes, Szathmári Paksi István, Fábián 
József, Szilágyi Sámuel, Varjas János a természettudományok és 
népies irodalom terén tűnnek k i . Az egyházi beszéd- és ima-iroda
lomban kitűnő nevet érdemelt férfiak oly nagy számmal vannak, 
hogy felsorolásuk igen terjedelmes lenne. Legyen elég a legneveseb
bek közül Benedek Mihályt, 
Hunyadi Ferencet, Kármán 
Józsefet, Kecskeméthy Zsig
mondot, a Herepeieket,Kolmár 
Józsefet, Szentmiklósy Timo-
theust, Szikszay Györgyöt em
líteni. M i n t énekszerzők Kiss 
János, Beliczay Jónás, Len
gyel József, Szőnyi Benjamin, 
Nagy István, Zákány József 
stb. a legjelesebbek. 

A X V I I I . század végén 
megindult i rodalmi újjászüle
téssel nemzeti nyelvünk fejlő
dése, a felvilágosodottság ha
tása alatt pedig az orthodox 
eszmék idegensége együtt jár
ván, már 1790 előtt is általá
nossá le t t az óhajtás, hogy a 
protest. énekeskönyvek meg-
jobbíttassanak. A tiszántúli 
kerület még a budai zsinatra 
induló követeinek is utasításul adta, hogy ebben az ügyben lépé
seket tegyenek. Minthogy azonban a zsinatok dogmatikumokkal és 
liturgiával nem akartak foglalkozni, az énekes könyv javítása is 
a zsinat utánra maradt. 

A z evangélikusok az énekes könyvek javítása körül szabad 
kezet engedtek az egyes kerületeknek és az egyéni kezdeményezést 
mindenütt figyelemmel fogadták. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy 
énekgyűjteményt rövid idő alatt nem lehet sikeresen összehozni, 
hanem idő kel l , míg a kellő ihlet tel író egyének tollából a meg
felelő anyag összejő. í gy keletkeztek azután a különböző énekes 
könyvek, min t a dunántúli új éneke skönyv 1805-ben, a nagy-győri 
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1811-ben, Beliczay Jónás halot t i énekes könyve 1816-ban stb. — 
A reformátusok ellenkező eljárást követtek, nevezetesen 1804-ben a 
tiszántúli kerület megindította az énekes könyv revízióját s 1806-ban 
a generálkonvent is magáévá teszi az eszmét. A költői tehetségükről 
ismert férfiak felszólíttattak a közreműködésre s al ig két esztendő 
leforgása alatt csaknem az egész munkálat készen vol t már. 
A nyomtatás ügyében előforduló nehézségek miat t 1812-ig nem 
nyomattathatott k i . Azonban 1812-ben a tiszántúli egyházkerület meg
szerezvén a maga számára a nyomtatási »Privilegium exclusivumot«, 
többé semmi akadály sem vol t az új énekes könyv megjelenésében. 
Ettől fogva mai napig az 1804—1806. években Benedek Mihály 
püspök felügyelete alatt javított énekes könyv van hivatalos haszná
latban az ev. reformátusok négy egyházkerületében.1 

Az énekes könyvek mellett gondot fordítottak még az egy
házak a biblia terjesztésére is, amiben meglehetős sok akadállyal 
kel let t megküzdeniök, míg az angol bibliaterjesztő társaság segítsé
gükre nem jött. A költséget igen nehéz vo l t i lyen terjedelmes 
könyv kinyomatásához összehozni. De azért ezen a téren is elkövettek 
minden lehetőt, hogy a hívek l e lk i szükséglete kielégíttessék. Gróf 
Teleki József 1794-ben Utrechtben saját költségén nyomatta k i 
8000 példányban a teljes bibliát s azt a reformátusok négy kerülete 
között kiosztotta. 1793, 1803, 1804, 1835-ben Pozsonyban, 1803, 
1804-ben Pozsony és Pesten, 1805, 1817-ben Pesten, 1821-ben Deb
recenben, 1832, 1835-ben Sárospatakon nyomattatott k i a biblia. 
A két utóbbi és a későbbi kiadások már mind az angol bibliater
jesztő társaság költségén jelentek meg. Az említett kiadások mind 
Károli Gáspár fordítását adják, kivéve az 1803. évi pozsonyi 
kiadást, a melyben a dunántúli egyházkerület a Torkos András-féle 
újszövetséget adta k i . Ezen kiadások mellett az angol és a ber l in i 
bibliaterjesztő társaság több izben küldött magyar, német és tót 
bibliákat az országba, de a helytartótanács ezeket nem jó szemmel 
nézte s egyszer-másszor üldözőbe is fogta. Hanem azért az evangé
l iumot a bibliákkal együtt még sem tudta bebörtönözni. 

1 Révész I . : A magyarországi ref. egyház közönséges énekes könyvéről. 
Debrecen, 1866. 



U j törvény — régi egyházpolitika. 
Hogy az 1790—1 : 26. t .-cikknek és a nyomában megindult 

szabad mozgásnak és elevenségnek nem lett nagyobb eredménye, 
— bogy ebben az időben több a kisérlet, a befejezetlen kezdemé
nyezés, mint a bevégzett alkotás: annak a bazai protestantizmuson 
kívül fekvő okai voltak. 

A vallásügyi törvény keletkezése mutatja, bogy megalkotásá
nak fő rugóit a francia felvilágosodottságnak hozzánk is el jutott 
ereje és a nemzeti reakció képezték. A josephinismus a maga val 
lási tolerantiáját a francia encyklopedistáktól vette, éppen úgy, 
m i n t a r. katholikus egyház ellen irányuló törekvéseit. I I . Lipót 
teljes mértékben bátyja nyomdokain haladt még min t toscanai 
nagyherceg, nemkülönben, min t német császár és magyar király. 
H o g y kormányfórfiai nézeteit helyeselték, az már állásukból követ
kezik. És míg a felvílágosodottság a fejedelmi hatalomnak támasza 
vol t , addig a tolerantia eszméje is számíthatott az uralkodó és 
kormánya támogatására. De ez nem sokáig tartott . 

A nemzeti reactió első sorban H . József rendszere ellen irá
nyúit ugyan, de kiterjedt az a megelőző évtizedek, sőt századok 
absolutismusa ellen is. Ez az absolutismus vol t az állam vallás
ügyi békéjének megölője, ez az absolutismus volt , a r. katholikus 
egyházi törekvésekkel kapcsolatban, az állam szabadságának a meg
főj tója. Midőn tehát a hazafiak a régi alkotmány talpköveit ríjból 
kitatarozgatják, gondoskodtak arról is, hogy annak régi bajnokait 
újból képessé tegyék a közös nagy kincs együttes védelmében való 
részvételre. Hiszen a közelmúlt is megmutatta, hogy az »edictum 
tolerantiae« nem vol t alkalmas a protestánsok alkotmányos érzü
letének megingatására és hogy a felvilágosodott absolutismus 
ostromában — némileg saját kárukra — a protestánsok mind ig az 
első sorokban küzdöttek. Alkotmányos szellemű kormányzat tehát 
támaszt nyerhetett a protestánsokban. De az alkotmányos szellem, 
m i n t a felhők közül kitörő s aztán eltűnő napsugár, csak egy p i l 
lanatra mutatta meg magát I I . Lipót rövid uralkodása alatt. 

Már I I . Lipót alatt megkezdődtek azok az események, amelyek
nek hatása következtében a magyarországi vallásügyi törvény áldá
sos erejét elvesztette. A felvílágosodottság, mely I I . Frigyes és 
I I . József kormányrendszerének talpköve volt, a fejedelmi hatalom 
ellen fordult. A szabadság eszméjét nem lehetett a felvilágosult 
absolutismus szekerébe tartósan befogni. A százados leigázás után 
elemi erővel töri szét korlátait, trónokat s oltárokat forgat fel. 



A francia forradalom, különösen ennek 1792—3. évi eseményei, a 
felvilágosodottságot és annak minden szülötteit, gyűlöltté tették a 
nyugodalmas társadalmi rend összes barátai előtt. A vallásbeli 
tolerantia is elvesztette vonzó erejét. Sőt mivel a felvilágosodott-
ságnak szülőanyja a gondolatszabadság ós szabad vizsgálódás pro
testáns principiumai vol tak: a reformatio ós a revolutió egyértelmű 
let t azok szemében, akik figyelembe nem vették azt, bogy a refor
matio által megindított tudományos, társadalmi ós pol i t ikai szabad
elvüség folyamának békésen futó hullámait a t r ident i zsinaton meg
állapított tekintélyi elvvel felfegyverzett r. katholikus egyház ós 
absolut állam korlátai dagasztották a világot rohamosan átalakítani, 
sőt felforgatni rohanó revolutió áradatává. 

A forradalmi szellem a római katholikus egyháznak ártott 
legtöbbet. Elveszítette minden vagyonát, főpapjainak magas állam
jog i helyzetét, egész klérusának összes kiváltságait, sőt még sajátos 
egyházi rendi jellegét is. Éppen azért a forradalom minden eszméi
nek, a fejlesztők és bomlasztóknak egyaránt, a római egyház le t t 
legnagyobb ellensége. Ahova a felforgatás vihara el nem ha to t t : 
ott a bűnbaknak, a protestantismusnak, pellengérre állítása mutatta, 
hogy a római egyház védekezik. 

De ha ő nem izgatott volna i s : úgy is maradt elég tényező, 
mely rossz szemmel nézett a protestantismusra. A z uralkodó, ak i a 
koronát, az államférfiú, k i a befolyást, a nemesség, mely a rendi 
kiváltságokat, a polgárság, mely a békés, csendes élet nyugalmát 
féltette: irtózott mindentől, ami a forradalommal kapcsolatba hoz
ható és hányan hallgattak közülök a római egyház igehirdetésére, 
amely szerint a reformatio nem egyéb, min t a revolutió! ? 

Ferenc király eredetileg rokonszenvezett a protestánsokkal. 
Aty ja életében jóakarójuknak, pártfogójuknak látjuk. Hálásan jegyezte 
fel a protestáns történetírás, hogy az 1790—1. évi országgyűlés 
alkalmával személyesen is igyekezett a római katholikus főpapokat 
kapacitálni az új vallásügyi törvény érdekében. Sándor főherceg
nádor asztalánál Szirmay Anta l t megdicsérte, amiért a protestánsok 
érdekében oly határozottan beszélt és egy kanonokot ugyancsak 
kiokta tot t arról, hogy a protestánsok a királynak éppen olyan jó 
alattvalói, min t a római katholikusok és hogy a klérus nem helye
sen értelmezi a felebaráti szeretet Krisz tus i tanát.1 De mégis, mikor 
uralkodóvá lett, már róla nem lehetett elmondani azt, amit ő mon
dott egykor atyjáról és éppenséggel nem gyakorolta a felebaráti 

1 Versuch einer Geschichte der abwechselnden Schicksale der protest. 
Religion i n Ungarn. Zürich 1797. 113. lap. 



szeretet erényét oly melegen, min t 1791-ben ama bizonyos kano
noknak ajánlotta vol t . A panaszkodó protestánsok mindig találtak 
ugyan nála kedvező' fogadtatást, biztató választ, de alig-alig meg
felelő intézkedést. A magyar alkotmányt okolta a protestánsok sérel
meiért és azért mégis a királyi kancellárián keltek azok a rende
letek, amelyek mia t t a protestánsok annyi panasszal zaklatták.1 

Gróf Zichy Károly, k i 1790—l-ben a protestánsok vallássza
badságának legerősebb előharcosa volt , k i m i n t országgyűlési elnök 
mindent elkövetett a kedvező törvény meghozataláért, később már 
m i t sem akart t u d n i a protestánsok sérelmeiről. Azok előtte újak 
voltak s orvoslásukra mi t sem Ígérhetett.2 Es vele együtt oly sokan, 
k i k 1790-ben még lelkesültek a szabad eszmékért, most már az 
államok, az uralkodók, az isten által szentesített földi hatalom ellen
ségeit látták azokban. 

Azonban nem csak a vezérlő egyéniségek, hanem még az 
állami alapintézmények, maga az alkotmány sem kedvezett a pro
testánsok vallásszabadságának. Sok igaz van abban, amit Ferenc 
király és Metternich birodalmi kancellár mondogattak a protestánsok 
küldöttségeinek, t. i . hogy a magyar alkotmány nem alkalmatos az 
uralkodó protestáns-barát érzelmei érvényesítésére. Az 1790—1. évi 
törvényhozás örök időkre nevezetes törvényeket hozott a magyar 
alkotmány javára. A Magyarország függetlenségéről alkotott 1790—1. 
X . t . -cikk mind ig erős talpköve fog lenni alkotmányunknak. De 
nem tagadhatni, hogy az alkotmánynak ezen megújhodása csak 
formai dolog vol t , melyhez a megfelelő szabad szellem nem járult 
a functionálásban. De a fennálló viszonyok között nem is járulha
tott . Az uralkodó birodalmi célzatai, melyek Magyarországot az 
örökös tartományok mintájára s velők egységbe óhajtották volna 
átformálni, éppen úgy megkívánták a dicasteriális kormányzat 
fenntartását, min t magának az államnak rendi jellege. Es ha az 
alkotmány a római katholikus egyháznak a törvényhozásban és 
kormányzásban oly nagy befolyást biztosított, ezen befolyás mind
kettőre reá nyomta a maga konzervatív és retrográd bélyegét a 
szabadelvüség kérdésében. Az országgyűlés még ezt lerázhatta magá
ról, de nem a kormányzat, melyben a római katholikus papságnak 
biztosított befolyást nem volt ami ellensúlyozza. 

Az ország függetlenségéről alkotott törvény maga is megaka
dályozta a vallásügyi rendelkezések tökéletes érvényesülését. A kor-

1 BauhofFer. Geschichte der evang. Kirche i n Ungarn. Berlin, 1854. 
545. lap. 

2 U . o. 



mányszékekben a főpapi befolyás alkotmányos úton érvényesült. 
H a törvénytelen irányba tévedt: akkor egyedül az uralkodó rende
letei igazíthatták volna helyre. Csakhogy Magyarországot pátensek
kel kormányozni nem lehetett. Éppen azért az egykorúak is belát
ták, azt, hogy a protestánsok elnyomatásának egyik oka éppen az 
alkotmányban van, mely a római katholikus klérusnak úgyszólván 
kiszolgáltatja őket. Igaz ugyan az is, hogy az uralkodó nem engedte 
őket teljesen elnyomni, de ebben az a polit ika nyilvánult meg, hogy 
a klérusnak alkotmányilag biztosított nagy hatalmával szemben 
ellensúlyt képezzenek s hogy az uralkodó kegyelme iránti hálából, 
ennek alkotmányellenes törekvéseit is támogassák.1 De már e tekin
tetben rosszul számított a hazai protestánsokra az osztrák poli t ika, 
mert ők saját előnyüket sohasem keresték a haza kárával. 

A világesemények és a hazai alkotmány által szült konzervatív 
kormányzat és a szabadelvű törvényhozás ellentétében az erősebb 
az előbbi maradt, mert állandóbb volt. így a vallásügyi törvény, 
végrehajtás tekintetében, teljesen kiszolgáltattatott a kormányszé
keknek, melyek azzal ellenkező szellemtől voltak áthatva. Ezért, 
bár a törvény ministerekről szól, a kormányzat praedicantes-eket 
ismer; a törvény templomokról beszél, a gyakorlatban csak ima
házakkal bir tak a protestánsok. A két evangélikus vallás törvényben 
bevett vallás volt , a gyakorlatban pedig csak tűrt vallás. A vallás 
szabad gyakorlata biztosíttatik a törvényben, de az életben a hat 
he t i oktatás, a reverzálisok, a recopulátiók, eleunchusok, a kényszer-
katholizáció: mind ellenkezőt mutatnak. Szabadon építhetnek ugyan 
a protestánsok templomokat, de a közigazgatás ezer akadályt t ud 
eléjök gördíteni, stb. stb. 

A z új törvény dacára a régi egyházpolitika fo ly ik tehát 
továbbra is. A kormány szelleme a régi maradt, mely nem tudta 
magát a római katholikus befolyástól emancipálni, nem tudot t a 
felekezetieskedésen túl, magasabb nemzeti szempontokra helyezkedni 
és nem tudott a kánoni joggal szemben a magyar közjog álláspont
jának érvényt szerezni. 

Eerencz trónralépte után a kormányszékek magatartása a 
protestánsok iránt egyszerre ellenségessé változott. Midőn az ifjú 
uralkodó 1792 június 6-án trónját elfoglalta, azt a nemes kijelentést 
tette, 2 hogy »ennek a nagylelkű nemzetnek sohasem lesz oka a 
benne vetett bizodalmat megbánni; és ő sohasem fogja megengedni, 

1 Lásd Eriederich F . : Vertraute Briefe über die äussere Lage der ev. 
Kirche i n Ungarn. Leipzig u. Groitzsch 1825. 20. lap. 

2 Bauhoffer i . m. 514. lap. 



hogy a kölcsönös bizalom megnyilatkozásaiban túlszárnyaltassák«. 
És mégis, al ig egy pár hónappal ezen kijelentés után, azonnal meg
kezdi a helytartótanács a 26. t .-cikknek a felforgatását. 

M i n t villámcsapás hatott a protestánsokra a helytartótanács 
1792 szeptember 25-én kelt 21098. számú rendelete, mely egyszerre az 
Explanátiók korát látszott feleleveníteni, só't azoknál még fájdalma
sabban is esett, mert al ig mul t egy év az új törvény szentesítése óta. 

A vegyes házasságok ügye vol t a kiindulási pont, amelyből 
a kormány a vallásügyi törvényt megtámadta. De mivel a római 
egyház által olyannyira gyű
lölt vegyes házasságok tulaj
donképpen a proselyta szerzés 
legkedveltebb mezeje is, egy
úttal az új kormányzat egyház
politikájának egész rendszerét 
feltárta az a rendelet. A vegyes 
házasságoknál a római katho
l ikus egyház által megkövetelt 
reversálisok érvényéről vol t 
i t t en szó, melyre nézve a kor
mány elrendelte, hogy azoknak 
mindenütt s ha kel l , erőszak
k a l is, érvény szereztessék. 
A gyermekeknek, k i k a rever
sálisok erejénél fogva római 
katholikus vallásban nevelen-
dők, i lyen neveléséről a ható- D Ö B R E N T E I GÁBOR. 

ságok kötelesek gondoskodni 
és amennyiben a szülők ennek akadályul szolgálnának, gyermekeik 
a szülői háztól elvétessenek. Büntetendő kihágásnak minősíttetett, 
ha a protestáns szüle, a reversálisnál fogva római katholikus hitben 
nevelendő gyermekét magával protestáns istentiszteletre vinné, 
kezébe protestáns könyveket adna. Megti l tatot t , hogy a protestánsok 
a római katholikusokat templomaikba csalogassák, sőt a protestáns 
lelkészeknek kötelességükké tétetett, hogy a római katholikusokat 
az evangélikus istentiszteletről távolítsák el. H a ezt elmulasztanák, 
arra az esetre büntetéssel fenyegettettek. 

A helytartótanács ezen első rendelkezése, éppen úgy, m i n t a 
legtöbb későbbi is, a vallásügyi törvény hézagaiba kapaszkodott 
bele. I lyen hézag a reversálisok kérdése is. Ugyanis a vegyes 
házasságok és a reversálisok, bár nem egykorúak ugyan, de az újabb 
időkben az utóbbi úgy hozzá nőtt az előbbihez, hogy szétválasz-



tása a legveszedelmesebb egyházpolitikai háború felidézésével jár. 
A X V I I I . században, I I I . Károly és Mária Terézia korában, minden 
civil is alap hiánya dacára is, ezeknek a reversálisoknak nagyobb 
kötelező erejök volt , min t a legerősebb vagyonjogi szerződésnek. 
I I . József császár a lólekkufárlásnak ezen utálatos faját a jövőre 
nézve megszüntette s a vegyes házasságokból született gyermekek 
vallására nézve olyan intézkedést tett , mely a római egyházat te l 
jesen kielégíthette volna. Az 1790 — 1. 26 : t .-cikk a I I . József állás

pontjára helyezkedett, de kife
jezései nem voltak oly szaba
tosak. Míg I I . József rendelete 
szerint a protestáns apa fiú
gyermekei az ő vallását kö
vetn i tartoztak s az ellenkező 
szerződések hatálya megszün-
tet te tet t : addig az új törvény 
szerint a protestáns apa fiú
gyermekei az ő vallását követ
hetik, de azért a római katho
likus plébánosnak, k i egyedül 
vo l t jogosítva a vegyes házas
ságok megkötésére, ezek elé 
akadályokat gördíteni (tehát 
reversálisokat szedni) nem vol t 
szabad. 

Tehát a 26. t.-c. 15. §-a 
nem mondja kifejezetten ér
vényteleneknek a reversáliso

kat és nem rendeli kötelezőleg, hogy a protestáns apa fiúgyermekei 
az atya vallását kövessék. I t t vol t a hézag, melyet a helytartótanács 
»a jog, törvény és igazsag« akkori felfogásának megfelelően úgy 
aknázott k i , hogy a már egyszer meglevő reversálisokat érvényesek
nek jelentette k i . Ha a reversálisok érvényesek, akkor a gyemékek 
megfelelő vallásos nevelését szükséges minden áron biztosítani, még 
ha kel l , úgy is, hogy a gyermekek szüleiktől erőszakkal elvétessenek. 

A másik hézag, melynek alapján a vallásügyi törvény felfor
gatása munkába vétetett, az áttérések kérdésénél fordult elő. Ugyanis 
protestánsnak minden akadály nélkül lehetett a római katholikus 
hitre térni, azonban »minthogy a catholica vallásról a békekötések 
értelmében bevett valamelyik evangelikára leendő áttérés a catholica 
vallás elveivel ellenkezik, nehogy az vaktában történjék, az előjövő 
efféle esetek ő k i r . felségének feljelentendők lesznek; meghagyatik 
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továbbá szigorú büntetés alatt, hogy senki se merjen semmi katho-
likust, bármily módon édesgetni az evangelika hitvallás elfogadá-
sára«. A Felségnek való bejelentés azonban nem vol t elegendő, mert 
csak ezután következett a Felség intézkedése, mely az áttérést meg
gátolni vol t hivatva, amely hatheti oktatást, ügyészi keresetet, bör
tönt és végül az engedély megtagadását is mozgósította, hogy az 
áttérés meghiúsuljon. 

A helytartótanács első kemény rendeletére megrémült protes
tánsok magához a királyhoz folyamodtak. Báró Prónay Sándor és 
gróf Teleki József vol tak hitfeleik megszomorodott szívének és 
szenvedett sérelmeinek tolmácsai. A Felség válasza megnyugtató, de 
egyszersmind megdöbbentő is volt. A z uralkodó kijelentette, hogy 
a helytartótanács rendelete az ő tudtán kívül adatott k i és ő tuda
kozódni fog ez ügyben a helytartótanácsnál. Nem a király tehát az 
üldözések forrása, hanem csak a magyar főkormányszékek egyike, 
az eretnekek ostora, a helytartótanács. De m i l y szomorú jelenség-
vol t mégis, hogy a törvények, a királyi eskü és akarat ellenére 
i lyen természetű intézkedéseket tehetett a főkormányszék. 

A helytartótanács a törvény hézagaira mutatott , melyeket neki 
k i kel let t töltenie, sőt ami az áttérések ügyét s a hat heti oktatás 
elrendelését i l l e t i , azzal védte magát, hogy csak I I . Józsefnek intéz
kedéseit újította fel, amelyek ellen a protestánsok soha panaszt nem 
emeltek, tehát jogosan tehette fel, hogy most is megnyugosznak abban. 
Az uralkodó azonban még ez alkalommal felül állott főkormányszóke 
okoskodásán ós célzatain. így az 1793 január 28-án megjelent udvari 
kancelláriai rendelet a helytartótanács idézett intézvényét hatályon 
kívül helyezte és utasította a pol i t ika i hatóságokat, hogy a vallás
ügyekben az 1790—1. 26. t .-cikk rendelkezéseit szigorúan tartsák 
meg. De fájdalom, még ezen rendelet szövege is olyan volt, hogy újabb 
bonyodalmakra szolgáltatott alkalmat és ami még nagyobb baj v o l t : 
min t a kiáltónak szava a pusztában, eredménytelenül hangzott el. 

A vallásügyben kiadott helytartótanácsi intézvényeknek egész 
serege rontott neki a vallásügyi törvény egyes rendelkezéseinek, 
melyek az egész törvényt csak vázzá tették, s melyek a törvény
hozás erejét s a protestánsok bizakodását nevetségesen megcsúfolták. 
És ezek ellen az intézvények ellen jó ideig nem vol t semmi orvos
ság. Nem vol t a 26. törvénycikknek olyan szakasza, melyet a kor
mány kíméletlenül meg ne sértett vagy k i nem játszott volna. 

A z áttérések ügyében keletkezett óvó rendszabályok főleg a 
csábítás ellen irányultak. A királynak két rendelete 1 arra buzdí-

» 1793 febr. 12. 3045. sz., 1793 ápr. 26. 10151. sz. 



tot ta a római katholikus papságot, hogy híveiket nagy szorgalom
mal ós alaposan oktassák a h i t igazságaiban, aminek eredménye 
bizonyára az lesz, hogy a hittől való elszakadások ritkábban fognak 
előfordulni. De már a helytartótanács keményebben s nem a l e lk i 
oldalról fogta a dolgot. A k i k vallási oktatás vagy áttérési engedély 
nélkül imahelyre (oratórium) vagy talán evangélikus úrvacsorához 
járulnának, katholikus hitben nevelendő gyermekeiket vagy más 
katholikusokat i lyen imaházakba bevezetni, küldözgetni, csábítgatni 
mernek, vagy az odameneteltől vissza nem tartanak, fiskális kereset 
által pénz-, tömlöc- vagy nehezebb büntetéssel büntettessenek. 
A prédikátorok is, k i k kellőleg nem tudják magukat menteni, szin
tén móltólag bűnhődjenek, mint a törvényesen t i l t o t t hithagyásnak 
előmozdítói.1 Az a protestáns prédikátor, k i áttérési engedély nélkül 
valaki t hitsorsosai közé felvenne, a hivatalvesztésnek s más szigorú 
büntetéseknek tenné k i magát. 

A k i át akar térni a római katholikus hitről a protestáns val
lásra, az elsőben is alapos vizsgálatnak vettessék alá, melyben a 
következőket ke l l figyelembe venni : a) Van-e a katholikus hittől 
elszakadni igaz szándéka, b) mi ly okoknál fogva akarja hitét vál
toztatni, c) a hitváltoztatás valódi okának kitudakozása végett a 
szomszédoktól ós más helybeliektől is puhatolni szükséges, d) nem 
gyakorolta-e már eddig az evangélikus vallást az áttérni szándé
kozó, e) vájjon nem csábíttatott-e és k i által csábíttatott a h i t 
hagyásra.2 

A z áttéréshez természetesen nem volt elegendő akármiféle ok. 
A k i törvényellenes nevelés, megszokás, megtetszós, vagy a római 
katholikus h i t elveiben való járatlanság miat t akar áttérni, az enge
délyt nem kap. A jegyes vagy hitves kedve, jobb kitartás, a lakos
ság többsége, könnyebb férj szerzés, az egyszerű akarat, nem elfogad
ható okok. A k i a római katholikus h i t nem ismerésével szerezte 
protestáns meggyőződését, aki tudatlanságot mutogat, áttérési 
engedélyt nem szerezhet.3 Áttérési engedélyt nem kaphat: aki 
kinyilatkoztat ja, hogy ha az evangélikus hitben lelke örök vesztét 
lelné is, még sem akarja követni a római katholikus h i te t ; a k i a 
hathet i tanulásnak ellenszegül, azt félbeszakítja, az elől elfut, aki 
az engedély megvárása előtt evangélikus istentiszteletben s úrvacso-

» 1792 szept. 25. 21098. sz., 1800 ápr. 1. 7711. sz., 1819. aug. 24. 23787. 
sz., 1816 febr. 27. 5710. sz. 

2 1794 máj. 13. 
3 1803 ápr. 5. 8161. sz., 1804 okt. 9. 22802. sz.; 1806 április 15. 6245. 

sz., 1808 november 22. 25762. sz., 1812 október 13. 25580. sz., 1818 június. 
15616. sz., 1819 április 20. 11213. sz., 1820 aug. 1. 19855. sz. 



rában részesül, ak i elégtelen indító okaival már egyszer elutasítta
t o t t . 1 Só't ak i az ágostai vallás követeléséhez makacsul ragaszkodik, 
ügyészi kereset alá is fogandó.2 

Midőn a vizsgálat megtörtént s a kérvény a Felséghez felter
jesztetett, az mellékleteivel alapos vizsgálatnak vettetett alá s ha 
nem vol t ok, amiért pótlás vagy újabb vizsgálat végett visszakül
dessék, elrendeltetett, hogy az áttérni szándékozó hatheti oktatás
nak vettessék alá. A hathet i oktatás felsőbb rendelet nélkül meg 
nem kezdhető. Megkezdetvén, félbeszakítás nélkül folytonosan kel l 
tartania. Ha félbeszakíttatik, figyelmetlenül folytat tat ik, ha az okta-
tandók részéről vallásos kólkedések támadnak, az oktatás nyolc 
hétre, sőt három hónapra is kiterjesztendő. H a pedig oly egyénről 
van szó, k i még 18-ik életévét el nem érte, ezt 18-ik éve eléréséig, 
sőt még azon túl is legalább hat hétig kel l a katholikus hitigaz
ságokban oktatni . 3 

Sőt még ezen zaklatások sem voltak elegendők. Rendszerint 
ugyan saját lakhelyén nyerte az áttérni kívánó a hatheti, oktatást, 
de ha ott helyben nem vol t római katholikus plébános, vagy ha az 
oktatás sikere úgy kívánta, az áttérőt más helyre is lehetett ren
delni, lehetett a másik községbe, a másik vagy harmadik megyébe 
is. És ha ezt a megyés püspök elrendelte, a vármegyéi hatóságok
nak kötelességük vol t a rendeletet foganatosítani. Az i lyen esetet 
azonban a helytartótanácsnak is be kellett jelenteni. 4 

Az oktatás római katholikus vallású tanuk j elenlétében történt 
és sikeres bevégzése esetén a tanuk írták alá a róla szóló bizonyít
ványt. A lefolyásról jegyzőkönyv is vezettetett. 5 

Hasonló intézkedések történtek a vegyes házasságokból született 
gyermekek vallására nézve is, amely ügyet még a I I . József előtti 
törvénytelen állapotokkal is kapcsolatba hoztak s a reversálisok 
kérdésével toldottak meg. ' 

H . Józsefnek 1782 május 16-án kibocsátott rendelete szerint 
az 1781 október 1 előtt szedett reversálisok érvénye fenntartatott. 

1 1819 június 22. 17602. sz., 1819 március 30. 9210. sz., 1806. jan. 13. 
603. sz., 1818. december 1. 33553. sz., 1819 április 27. 11794. sz., 1812 november 
3. 27584. sz. 

2 1815 júl. 18. 20451. sz. 
8 1815 jún. 27. 18420. sz., 1804 márc. 6. 4776. sz., 1808 ápr. 8. 9010. sz., 

1808 nov. 22. 25767. sz., 1796 jún. 7. 12126. sz., 1803 szept. 13. 20804. sz. 
* 1800 dec. 16. 29262. sz., 1818 szept. 22. 2646. sz., 1814 ápr. 26. 10706. 

sz., 1816 ápr. 9. 9930. sz., 1817 máj. 27. 15289. sz. 
s 1794 júl. 1. 14327. sz., 1811 okt. 15. 25598. sz., 1816 júl. 25. 19021. sz., 

1817 szept. 9. 26651/2. sz., 1821 aug. 28. 22078. sz. 



Ebből a helytartótanács azt a következtetést vonta, hogy »mivel 
Mária Teréziának dicső uralkodása alatt semmiféle vegyes házassá
gok nem köttethettek a mindkét nemű gyermekek katholika hitben 
leendő neveltetésének i ro t t Ígérete nélkül, tehát az ezen időszakból 
származó téritvónyek ereje kérdésbe sem vehetok«. 1 Ebből tehát az 
következett, hogy mindenki, k i i lyen házasságból született, amennyi
ben I I . József alatt történt áttérését igazolni nem tudta, úgy maga, 
mint leszármazói római katholikusoknak tekintettek. Hogy minő 
különös helyzet állott elő ezen felfogás következtében, arra nézve 

legyen elegendő egy példát 
idézni. B. Mihály, k i 46 évig 
helvét hitvallásban nevel
tetett, de akinek atyja egy
kor római katholikus hitre 
tért, egy 1818. évi in t imatum 
szerint olyan katholikusnak 
tekintendő, kinek felsőbb 
engedély nélkül a helvét 
hi t re lépni s azt gyakorolni 
nem szabad s aki ennél
fogva a püspök által rende
lendő lelkésznél két hónapos 
oktatást nyerend. Leánya, 
k i szintén helvét hitvallás
ban neveltetett s 18 éves 
elmúlt, sőt egy helvét h i t -

T E L E K I JÓZSEF. vallású férfiúhoz férjhez is 
ment és a helvét hitvallású 

prédikátor által illetéktelenül megeskettetett, a római katholikus 
plébános által újra eskettessék s azonfelül atyjával ós többi test
véreivel együtt, hitoktatás nyerés végett, Egerbe vitessék.2 

H o g y reversálisokat az 1790—1:26. t . -cikk után is szedtek a 
plébánosok: az természetes. Csupán csak azt kívánta meg a hely
tartótanács, hogy a reversális minden kényszerítés, rábeszélés nélkül, 
tehát az evangélikus fél jó szántából származzék.3 De azért mikor 
egy protestáns atya a tőle kicsikart reversális ellen azt vetette fel. 
hogy azt ő csak együgyüségből (mentis simplicitate), tehát magyarán 
mondva, rászedetve adta: a reversális érvényesnek, az atya figyer-

1 1808 nov. 22. 25767. sz. 
* 1818 szept. 2. 268.460. sz. 
» 1807 okt. 12. 20748., 1808 dec. 27. 28092., 1817 jan. 28. 2442 



mekei római katholikusoknak, a protestáns lelkész azon cselekvénye, 
hogy ezen fiúkat megkeresztelte, helytelennek Ítéltetett s a lelkész 
eljárásáért megrovatott. 1 

Heversálist csupán nem római katholikus házasfél adhatott. 
A római katholikus atyának azon megegyezése, hogy gyermekei 
evangélikus vallásban fognak neveltetni, semmis és Írásbeli kötelezése 
érvénytelen. Hasonlóképpen a római katholikus anyáé is, melyet 
leányaira nézve ad. 2 

A vegyes házasságból született gyermekek vallására nézve 
nem vol t elegendő a törvény intézkedése, nem a reversálisoknak 
kötelező erejűvé tétele, hanem még ezen felül különös eroszakolá-
soknak is helye volt . Ugyanis a római katholikus hitben (akár tör
vény, akár reversálisnál fogva) nevelendő gyermekek megfelelő 
vallásos oktatását a gyermek hetedik életéve előtt meg kellett 
kezdeni. Erre a plébánosoknak joguk és kötelességük vol t felügyelni. 
Ha a római katholikus hitben nevelés a hetedik életévben meg nem 
kezdetett, akkor a gyermek a szüléktől elvétetett.3 A gyermek tör
vényes nevelésének ellenszegülő szülék t iszt i kereset alá fogattak. 4 

A szülőktől elvett gyermeknek a római katholikus hitben való 
nevelése biztosítása végett a gyermeket a megyén kívül is el 
lehetett helyezni. A szülők kötelesek voltak ebbe belenyugodni. 
A nevelés költségéit, sőt az elszállítással járt kiadásokat is rajtuk 
megvették, mivel a költségeket »a szülők maguk okozták maguk-
nak«, tehát a terhet maguknak tulajdonítsák.5 Midőn a szülék 
nemesi előjogukra hivatkoztak, a helytartótanács kijelentette, hogy 
a gyermekek elvétele nem ellenkezik a sarkalatos nemesi elő
jogokkal . 6 

A szülőktől elvett gyermekek neveltetési költségeit természe
tesen csak a vagyonos szüléken lehetvén megvenni, a szegények és 
árvák után a fundus convertitorum, azaz a térítési alap, illetőleg 
az árvapónztár viselte, míg az iskolásokért a tanulmányi alap fize
tett . 7 A z elhagyott és k i te t t gyermekek »status-gyermekeknek« 
tekintendők és az uralkodó fejedelem vallásában nevelendők,8 tekintet 
nélkül a befogadó vagy örökbefogadó vallására. 

1 1812 szept. 15. 22938. 
3 1799 aug. 21. 18545., 1808 júl. 26. 15994. 
3 1792 szept. 25. 21098., 1805 aug. 13. 18962., 1816. febr. 27. 5710. 
« 1799 szept. 10. 20994. 
5 1800 jún. 3. 13175. 
« 1807. aug. 25. 17472., 1808 márc. 8. 4892. 
' 1792 szept. 14. 20237. 
8 1800 márc. 18. 6320.. 1819 nov. 16. 31593. 
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Ha az eredetileg vegyes házasság a protestáns férjnek áttéré
sével római katholikus vallásúak házasságává lett , a 18. évet el nem 
ért fiúgyermekek róm. katholikusokká lettek, A lehető legbrutálisabb 
vol t az eljárás azon esetben, ha a tisztán evangélikus vallásúak 
házasságában az atya római katholikussá lett, amikor az összes, 18. 
évet el nem ért gyermekek, tekintet nélkül arra, hogy az atya 

BÁRÓ PRÓNAY SÁNDOR. 

áttérése előtt születtek-e, vagy azután, mindnyájan római kathol iku
sokká lettek. E g y anyát, k i emiatt panaszt emelt, a helytartótanács 
azzal utasított el, hogy ha gyermekeit a római katholikus hi tben 
neveltetni nem akarja, azok tőle elvétessenek.1 

Ellenkezőleg állott a dolog, ha római katholikus vallású házas
társ tért át protestáns hitre. így ha az atya eredetileg római katho
l ikus és az anya evangélikus vallású volt , de az atya később, királyi 

> 1817 márc. 26. 8911. 



engedéllyel evangélikus hitre tért, a gyermekek mindenesetre római 
katholikusok maradtak. 1 Sőt ha a vegyes házasságban élŐ evang. 
vallású atya elhalt és a római katholikus anya a fiakat a maga 
vallásában akarta nevelni, őt ebben akadályozni nem volt szabad.2 

A törvénytelen gyermekek anyjuk vallását követték ugyan és 
ezt egy 1793-ban kel t királyi rendelet újból megerősíti, mégis később 
az rendeltetik, hogy az evangélikus anyának római katholikus atyá
tól született törvénytelen gyermeke római katholikusnak nevelendő. 
Es viszont ezzel ellenkezőleg, mikor egy római katholikus nőnek 
evangélikus férfitől született törvénytelen fiú gyermeke utólagos 
házasság által törvényesíttetett, azon okból, hogy a gyermek már 
7-ik életévét túl haladta, e l t i l ta tot t az atya attól, hogy a fiút a 
maga hitvallásában neveltesse.3 

E g y 1798 augusztus 7-én kel t királyi rendelet meghagyja, 
hogy az evangélikus hitben nevelt gyermekek azon hitvallásban 
meghagyassanak. De ennek semmi foganatja nem let t , mert a meg
előzőleg s azután kiadot t többi rendeletek mind ellenkezőleg szól
tak s érvényesíttettek is. 

A z ú. n. »katholika vallást követni köteles« személyekről a 
plébánosok jegyzéket vezettek s azt a püspökhöz, nemkülönben a 
protestáns lelkésznek is megküldöttók. Az utóbbi az ott megjelölt 
egyénekre nem terjeszthette k i lelkészi gondját s nem részeltethette 
azokat egyházi cselekvónyekben.4 Ezek az eleunchusok a legtöbbször 
találomra készültek és ha ellenök kifogás emeltetett, a vármegye 
köteles vol t a plébános igazságának bizonyítása végett nyomozást 
tartani. Nemkülönben akkor is, ha egyáltalában valakire nézve 
gyanúja merült fel a plébánosnak, hogy az illető római katholikus. 
A nyomozás idézetekkel, tanúvallatásokkal, esketésekkel és minden
féle zaklatásokkal teljes v o l t 5 és a k i ellen egyszer a plébános fel
lépett, az ritkán menekülhetett az egyedül üdvözítő egyház karjaiból, 
mert a plébánosok s a kerületi esperesek hivatalból mindig jelen 
voltak s az ügyet a nyomozásnál és a felebbezésnél úgy vezették, 
hogy nekik igazságuknak kellett lenni. 

Hogy ez a szellem, mely a fentebbi rendelkezésekben meg
nyilatkozott , nem maradt csupán a vegyes házasságok és az átté
rések kérdésénél, azt könnyen elgondolhatjuk. A vallásszabadsággal 

1 1808 aug. 30. 19160., 1815 szept. 26. 26851. 
a 1809 ápr. 18. 8852., 1816 máj. 14. 13906. 
3 1838 aug. 14. 26823. 
* 1809 márc. 14. 6064., 1810 márc. 27. 5088., 1813 nov. 2. 26468., 1819 

aug. 24. 23787. 
5 1801 szept. 9. 18909., 1810 dec. 27. 3710. 
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összefüggő összes kórdóseket éppen így kezelte a kormány s ren
delkezésére a legtöbb vármegyei katóság is. A kormányzat, vagy a 
biráskodás körében valamennyi batározata megszegetett az új 
törvénynek. 

A fejedelem s később a belytartótanács is meghagyta, bogy 
a protestánsokat a törvényben említett »evangélikusok« nevével ke l l 
nevezni, de azért maga a bely tartótanács akárhányszor,1 a római 
katholikus egyházi hatóságok pedig állandóan »akatholikusok«-nak 
nevezte őket. A római papi stilusban az eretnek, az apostata kife
jezés állandó vol t s ellene orvoslatot találni nem lehetett. Hiába 
vo l t a vallásszabadság, a bevett vallás jelleg, több püspök ós pap 
adott, gróf Esterházy rozsnyói püspökkel együtt, azon nézetének 
kifejezést, hogy »a kegyelmes király csak tűri a protestánsokat és 
én is« . 2 A felső-szelii plébánosnak az ottani evangélikus lelkészhez 
intézett szavai szerint »ahoi az utolsó római katholikus malac
pásztor végződik, o t t kezdődnek csak a Luther-követők«. A protes
tánsok úrvacsorája »impanisáció«, templomaik oratóriumok. Midőn 
ez ellen Grömörmegye felszólalt, a helytartótanács rendreutasította, 
mive l az i l y ügyekben kel t törvényekben is csak ezen nevezet alatt 
jönnek az evangélikus istentiszteleti helyek elő. 3 A protestánsok 
gúnyolását, ócsárlását s szidalmazását a kormány a vallásszabad
sággal megegyeztethetőnek tartotta. 

A római katholikus tanintézetekben az ágostai ós helvét h i t 
vallás eretnekség, dühös forradalom alakjában ismertettetett. í gy tar
tot tak felette vitakérdéseket, melyek k i is nyomattak. A vitarendező 
és tótelnyomató: római katholikus pap és királyi könyvvizsgáló volt . 
Haja szála sem görbült. A római katholikus püspökök lelkiismere
tesen igyekeztek megfelelni esküjöknek, hogy az eretnekség kiirtá
sában buzgólkodni fognak. Működésük eredményeivel szemben meg 
kel let t elégedni a király ama kijelentésével, hogy ez a magyar 
protestánsokra nem vonatkozik. 

A protestánsoknak szabad vol t új gyülekezeteket alapítniok, 
templomot, iskolát, paplakot építeniök. De míg a szükséges vizsgá
latot a vármegye elvégezte, évek, sőt évtizedek teltek bele. Pesten 
a reformátusok a várostól nem tudtak telket kapni, hogy templomot 
építhessenek ós csak gróf Ráday Gredeon buzgósága folytán alapít
hatták meg 1796-ban egyházukat. A helytartótanács, midőn a val
lásügyi törvény végrehajtására felhivatott, Pest városát arra utasí-

* 1813 dec. 15. 30277. 
2 Berzeviczy i . m. 151. 
« 1815 j u l . 18. 20451. 



to t ta , hogy a pap, mester és kántor részére csak az absolute 
szükséges legkisebb telekmennyiséget adja k i . 1 

A céhekbe a protestánsokat nem vették be. így egy protes
táns legény évtizedeken keresztül várakozhatott, hogy mesterré 
legyen. Pesten és Budán a legnagyobb ritkaságszámba ment, ha 
egy-egy protestáns iparos a mesterségre felszabadíttatott. A protes
tánsokat a római katholikus ünnepek megtartására kényszerítették, 
habár ezt törvény és rendelet tilalmazta. Sáros-Uj faluban katholikus 
köszönésmódra, Poynikon az úrnapi körmenetben részvételre, Stószon, 
Svedléren a búcsúk alkalmával adakozásra, sok helyt a vihar elé 
való harangozásra kényszeríttettek. Szepes-Remetén az evangélikus 
bírónak római katholikus templomban kellett esküt tenni. 

A protestánsok pesti ós budai kánonai nem nyertek soha felső 
jóváhagyást. Es bár törvény szerint a protestánsok a vallásra tar
tozókra nézve egyedül saját felsőbbségeiktől függöttek, mégis a 
plébános egyházi ügyekben is büntette a protestáns jobbágyot. 
A protestáns lelkészek kötelesek voltak a római katholikusnak 
tekintendő gyermekek s felnőttek ügyében a plébánosnak az irato
ka t átszolgáltatni.2 Ha magukat állítólag a plébános hatáskörébe 
avatták, a világi hatóság t i sz t i keresetet indított ellenök, pénzzel, 
fogsággal büntette őket.3 A »predikansoknak« megti l tatot t a »plebá-
nos«, — a »szuperintendenseknek« a »püspök« cím viselése.4 Egyházi 
beszéd tartásának helyéül a helytartótanács az »oratóriumokat« jelölte 
k i s azokon kívül semmiféle egyházi, alkalmi, ha lo t t i beszédeket 
nem volt szabad tartaniok. 5 A vármegyei hatóság belenyúlt a gyü
lekezetek bérviszonyaiba. Leány- és fiók-egyházközségeket az anya
községektől elszaggatott. 

A róm. katholikus gyermekek a protestáns iskolákból k i t i l t a t t ak . 
H a szükségképpen mégis oda kellett járniok, a plébános felügyelt 
arra, hogy az illető gyermek róm. kath. vallásos oktatásban része
süljön és hogy római katholikus hite ne veszélyeztessék. Még pro
testáns nevelőt is csak királyi engedelemmel lehetett római katho
l ikus gyermek mellé felvenni. A z 1806-ban készült »Batio Edicationis 
publicae«-t a kormány a protestánsokra is reá akarta erőszakolni, 
dacára a 26. t.-c. 5. §-ának. És csak Napoleon 1809. évi hadjárata 
vetet t véget egyidőre a kormány erőszakoskodásának. A könyv-

' 1799 okt. 23. 24853. 
* 1815 máj. 3. 15704. 
3 1792 szept. 25. 21098., 1812 ápr. 21. 9179. 
* 1814 jan. 4. 136., 1815 szept. 19. 26096., 1815 dec. 12. 33072. 
« 1796 aug. 2. 16771., 1818 márc 3. 5977., 1825 márc. 29. 8136. 



vizsgálat ügyében kiadott egyetemes szabályzat1 a protestánsoknak 
adott szabadságot nagyon összezsugorította. Históriai vonatkozások
kal biró vallásos könyveik a királyi könyvvizsgáló elé kerültek. 
Még a református új ónekeskönyv kinyomatását sem engedték 
meg királyi cenzúra eló'tt. Midőn Tóth Ferenc pápai theológiai 
tanár magyar egyháztörténeti műveit 1808-ban kiadta, a helytartó
tanács rosszalta a felekezeti könyvvizsgálat eljárását az engedély 
megadása mia t t s egyúttal a hasonlótól jövőre komolyan óvta a. 
kerületeket. A biblia-kiadás is sok akadályokba ütközött. Az angol 
bibliaterjesztő társaság által beküldött 700 tót bibliát a helytartó
tanács Pozsonyban lefoglaltatta s szigorú vizsgálatot tartott , hogy 
k i kinek küldte, hogy adatik el stb. Es mikor a protestánsok 
emiatt Ferenc király előtt panaszkodtak, maga a király kijelen
tette, hogy ő nem szereti, ha olyan sokan olvassák a bibliát, mer t 
minden bolondságot belemagyaráznak s igazolnak belőle. 

A protestánsok kényszeríttettek, hogy a plébánosnak fizessenek. 
Matheócra, két római katholikus beköltözött jobbágy család miatt,, 
plébános állíttatott, kinek ellátása az ot tani evangélikusokra nehe
zedett. A városi közpénztárakból a plébánosok busás javadalmat 
húztak, míg a protestáns lelkészek al ig valamit , vagy éppen semmit. 
Sok helyen többet fizettek római katholikus egyházi célokra, m i n t 
amennyit a római katholikus polgárok adóztak, p. o. Selmecen,. 
Bakabányán, Libetbányán, Késmárkon. Debrecenben római katho
likus egyházi célokra 765 forintot, református egyháziakra pedig 
906 forintot fizettek, holott az adózás aránya 1485 : 52026 vo l t . 
Másutt a katonai szolgálattal gyötörték különösen a protestánsokat. 
Török-Szent-Miklós lakosságának kétharmada református és egy
harmada római katholikus volt ós mégis ötször annyi református 
ifjút v i t t ek el katonának, mint római katholikust. 

A haldoklók tehetetlen állapotával visszaélve, nem egyszer 
történt meg, hogy a plébánosok az evangélikus betegnek a szájába 
beleerőszakolták az ostyát. 

A hivatalokba a protestánsok al ig ju tha t tak be. Az előlépte
téssel egybekötött hivataloknál a bentülő római katholikusok a 
maguk fiait, unokáit, rokonait tették be a fogalmazói, írnoki, gya
kornoki stb. állásokba. Úgy, hogy vo l t idő, midőn a hétszemélyes 
táblánál, királyi táblánál, a helytartóságnál, udvari kancelláriánál 
együttvéve al ig vo l t két vagy három protestáns vallású tanácsos 
vagy titkár. A királlyal mégis azt hitették el, hogy a protestánsok 
a türelmetlenek és ők azok, akik a római katholikusokat kiszorítják 

1 1795 febr. 11. 15116. 



o t t ahol többségben vannak, p. o. a vármegyei hivataloknál, holott 
a főispánok tisztújítási utasítása is egyenesen megszabta, hogy a 
jelöléseknél a római katholikusok érdekeire vigyázzanak. 

Városi tisztviselők beállításánál, vegyes házasok összeesketésó-
nél a protestánsokat kényszerítettók, hogy a boldogságos szűz Máriára 
és szentekre esküdjenek. Alapítványaik, parochialis földeik haszon
élvezetében háborgattattak. Házassági ügyeik a római katholikus 
egyháznak kiszolgáltattak. Házassági pereikben a vármegyei ügyész 
megtagadhatta a közreműködést s i lyen esetekben külön házasság
védőről kel le t t gondoskodni. Előfordult az is, hogy a protestánsok 
templomát a földesúr (Velencén, Fejér megyében) erőszakkal elfog
lalta s lepecsételte és sem a vármegye, sem a helytartótanács ren
deletére vissza nem adta. De azért semmi büntetésben nem részesült. 

A vegyes házasságok, gyermekek vallása, áttérések ügyében, 
hogy minő vo l t az eljárás, azt már bőséges világításban láttuk. 

Ezen egyházpolitikai kormányprogramm mellett igazán elenyé
szik az a csekélyszámú rendelet, mely némi jóakaratról tanúskodik, 
így rendeltetett, hogy ahol róm. katholikusok és protestánsok 
vegyesen laknak, amazoknak ünnepein az utóbbiak csakis a zajos 
és az ünnepet zavaró munkától tartózkodjanak. A tisztán protestáns 
helyek lakosai semmiféle munkában nem zavarandók.1 E g y másik 
rendelet szerint a céhbirságok annak a felekezetnek egyházi cél
j a i r a esnek, amelyhez a megbírságolt tartozik. Majd, hogy a céhek 
közpónztárából egyházi célokra adatni szokott összegek a mesterek 
felekezeti hovatartozása arányában osztassanak meg a különböző 
•egyházak között.2 1799 okt. 18-án egy rendelet meghagyja, hogy 
amennyiben a városi pénztárak valamely felekezeti iskolát segélyez
nek, jövőre kötelesek mindegyik helybeli felekezeti tanintézetet 
a lakosság felekezeti arányszáma szerint segélyezni. 

De az i lyen jóindulatú intézkedések igazán fehér holló számba 
jönnek. Hanem annál nagyobb számmal jöttek, szinte rajzottak azok 
a rendeletek, melyeknek mindegyike »Maria Terézia dicső uralkodás« 
korát kívánta visszaállítani a vallásügyi állapotok terén. A rende-
letbeli és tényekben megnyilatkozó sérelmek óriás halmazzá nőttek. 
Főleg azokon a vidékeken vol t most is a legtürhetetlenebb a protes
tánsok helyzete, ahol a gyász évtized, majd I . Leopold, I I I . Károly 
és Mária Terézia alatt legtöbbet szenvedtek. Az ország dunántúli 
és felvidéki részei, tehát az i t ten tömegesebben lakó ág. h i tv . evan
gélikusok sokkal inkább érezték a róm. kath. türelmetlenség zakla-

« 1793. jan . 25. 2159. 
» 1793. nov. 5. 1196. nov. 25. 



tásait, min t a nagy Alföld reformátusai. Egy éles megfigyelő külföldi 
hitsorsos a róm. kath. püspökségek nagyobb számán, az ág. h i t v . 
evangélikusok szétszórtságán kívül, ezeknek kisebb energiájában és 
állhatatosságában is látja e tünemény okait. 1 

Mikor már a helyzet tűrhetetlenné vallott, a protestánsok csak 
alkalomra vártak, hogy sérelmeik orvoslásáról gondoskodjanak. Abban 
bizakodtak, hogy az országgyűlésekben majd csak pártfogóra talál
nak a kormány és a klérus ellen. A m i n t tehát értesültek, hogy 
1796-ban országgyűlés fog tartatni , összeírták s gondosan igazolták 
sérelmeiket. A folyamatban levő háborúra tekintet tel elhatározták, 
hogy nem az országgyűlés, hanem az uralkodó elé fogják azokat beadni. 
A sérelmi kérvényt a két evangélikus egyház nevében br. Prónay 
Gábor és Vay Dániel vitték Bécsbe. Minthogy azonban utasításuk 
értelmében mindenekelőtt a pesti és budai zsinatok végzéseinek 
megerősítését kellett kieszközölniök s csak azután nyújthatták be a 
sérelmi folyamodványt: ezen folyamodvány beadása elmaradt, mert 
a kánonok jóváhagyását nem sikerült kinyerniök. 

A sérelmek azonban napról-napra nőttek. Midőn 1799-ben elhatá
rozták az egyház vezetői, hogy újból küldöttséget menesztenek a Felség
hez ós sérelmeiket végre-valahára a kánonok sorsától függetlenül az 
uralkodó elé terjesztik: a Vay József által kidolgozott s a kerü
letenként összegyűjtött bizonyítókokkal felszerelt sérelmi kérvény 
60 i ro t t ívre terjedt. 2 Br . Zay Imre Vitéz és Soók bécsi vallásügyi 
ágensek kíséretében adta át j u l . 17-én a folyamodványt a Felségnek, 
kitől biztatást nyer t a panaszok megvizsgálása felől. 

Azonban a nagy apparátussal készített kórvénynek nem l e t t 
semmi eredménye. A király, kinek minden idejét és összes tehetségét 
az újból fellángoló háború foglalta le, nem igen ért rá arra, hogy a 
magyar protestánsok bajaival foglalkozzék. Még más, fontosabbnak 
tar to t t belügyi kérdéseket is engedett fo lyni a maguk útján. A hely
tartótanács pedig folytat ta tovább is a maga egyházpolitikáját, mely
ben még kevesebb kíméletet tanúsított, mióta a római egyházat 
fejében, V I . Pius pápa személyében, oly kegyetlenül meggyalázta a 
forradalom. 

Ezután egymást érik a sikernélküli panaszok és folyamodások. 
1801-ben Balogh Péter, Vay József, Osztroluczky Lajos, Lónyay 
Gábor és pólyi Nagy Istvánból álló küldöttséget választott a két 
egyház egyetemes közgyűlése, hogy a Felségnél harmadéve benyúj
to t t , de el nem intézett, valamint az újabban keletkezett sérelmek 

1 Friederich. J. v. m. 
a Berzeviczy i . m. 89. 



orvoslását sürgessék.1 Hogy a küldöttek kísérlete sikerrel járjon, 
még 1801-ben küldöttség útján felkeresték a király két tanácsosát, 
Kolowra th belügyminisztert és Somogyi államtanácsost, hogy őket 
előre informálják. E g y másik küldöttség, mely Prónay G-ábor ós 
Vay Józsefből állott, a nádort kereste fel, hogy a t i z év óta meg
alkotott kánonok jóváhagyásának és sérelmeik orvoslásának ügyé
hen támogatását kieszközöljék. 

A kinevezett küldöttség 1802-ben kereste meg az uralkodót. 
A kihallgatásnak épp oly kevés eredménye lett, min t az 1803., 1804., 
1806. években felküldött követségek eljárásának. A király a panasz
iratokat a tényállás kiderítése s véleményezés végett a dicasteriumok-
hoz tette le. Ezek viszont az egyes konkrét esetekre nézve a poli
t i ka i s egyházi hatóságoktól kértek felvilágosításokat. A rengeteg 
papírba és tentába kerülő leiratok, rendeletek, utasítások, nyomozások, 
jelentések, felterjesztések özönében aztán az egész ügy annyira elpos-
ványosodott, hogy a protestánsok érdemleges feleletet soha sem 
kaphattak. 

I l y körülmények között meggyőződtek a protestánsok, hogy 
hasztalanul terjesztik sérelmeiket ismételt izben a királyhoz. A gya
kor i folyamodással azt a látszatot keltenék, hogy az uralkodót zaklatni 
kívánják. Azért tehát tűrtek és szenvedtek, amíg lehetett ós csak 
a francia forradalom lezajlása s a bécsi kongresszus után gondoltak 
arra, hogy sérelmeik orvoslása ügyében újabb lépéseket tegyenek. 

A helytartótanács pedig annál kitartóbban folytat ta eretnek
zaklató s pusztító munkáját. Rendeletei ebben az időben hangban, 
szenvedélyben sokkal türelmetlenebbek. 1806-ban rendeli el a pro
testáns lelkészek által állítólag illetéktelenül összeesketettek ismételt 
összeesketését (recopulatio). Ekkor intéz támadást a protestáns tan
ügyi autonómia ellen. Eljárása oly kíméletlen volt , hogy a vármegyék 
is megsokalták. A recopulatio ügyében Turóc, más kérdésekben 
más vármegye írt fel hozzá, de épp oly kevés eredményt értek el, 
mint az egyes protestáns egyházkerületek e nemű fel i ratai . 2 Az ellen
kezés még jobban felbőszítette. A legsérelmesebb ós legtöbb rende
lete éppen az 1798 — 1817. évek közt kelt . 

A m i n t a francia forradalmi háború vége felé közelgett, a pro
testánsok mindinkább reménykedtek állapotuk jobbrafordultán. 
Azonban a helytartótanácsnál semmi sem mutatta, hogy az ő egyház
pol i t ikai irányzata kedvezőbbre fordult volna. í g y aztán a két 
evangélikus egyház egyetemes gyűlése 1815-ben elhatározta, hogy 

1 Haan L . i . m. 21. lap. Bauhoffer i . n i . 536. 1. 
8 Bauhoffer i . m. 540. 



a Felséget megkeresi, s az 1792., 1793., 1799., 1802., 1804., 1806. évek
ben felterjesztett sérelmeinek orvoslását kéri. A küldöttség tagjaiul 
br. Podmaniczky József, br. Zay Imre, gróf Teleky László ós Domokos 
Lőrinc választattak meg. 1 Majd midőn ekkor a kihallgatást kiesz
közölni nem sikerült, 1816-ban Balogh Péter egyetemes felügyelő 

vezetése alatt új küldöttség állít
tatott össze, mely 1817 áprilisá
ban csakugyan a felség elé ju to t t . 

Balogh Péter és gr. Teleky 
József a két egyház egyetemes 
gondnokai, mindenekelőtt József 
nádornál készítették elő a k iha l l 
gatás sikerét, előadván panaszai
kat s feltüntetve a szomorú álla
potot, melyben a protestánsok s 
az őket védő törvény vannak. 
Majd Bécsben gróf Wrbna fő-
kamarás segítségével ápril 17-én 
magánkihallgatást nyertek a k i 
rálytól. A kihallgatás sok érdekes 
dolgot hozott napvilágra, amelyek 
a királyra és környezetére j e l 
lemző fényt vetnek. 

A király kijelenté, hogy ő 
vallásáért senkit sem gyűlöl, csak 

L Ó N Y A Y GÁBOR. tastsa meg vallása szabványait. 
A németországi protestánsok ked

vesek előtte, hanem a magyarországiak már nem annyira, mivel 
a római katholikusokat üldözik s a hivatalokból kizárják. Majd 
azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy — amint látja — a 
magyar protestánsok több pártatlanságot várnának a német minisz
terektől, min t honfitársaiktól, pedig a magyarok között vannak 
derék férfiak. A lefoglalt bibliákról lévén szó, megjegyezte, hogy 
»ő nem szereti a sok bibliaolvasást, mert a rosszakaratú emberek 
minden gonoszt abból igazolnak; hogy a németországi mindkét 
hittvallású evangélikusok már csaknem teljesen hitetlenek s éppen 
azért sok tekintélyes férfiú, k i hitsorsosai közt lelke megnyugvását 
nem találja fel, róm. katholikussá lesz«. 

A Metternich hercegnél nyert kihallgatáson a kancellár meg
erősítette a követeknek azt a meggyőződését, hogy a királytól távol 

1 Haan L . i . m. 36—39. 



áll minden, vallási türelmetlenség és üldözési szándék. A sérelmek 
orvoslásának nehézségét a kancellár egyenesen a magyar alkotmány 
rovására írta, mely a császár parancsoló befolyásának útjába nehéz
ségeket gördít. 

A két főgondnok felkereste még gróf Zichy Károlyt ós herceg 
Koháry magyar udvari kancellárt is és az utóbbitól azt a kedve
zőtlen bizalmas értesítést nyerték, hogy a protestánsokra oly kedve
zőtlen rendeletek, éppen úgy ahogy kiadatnak, egyenesen a legfel
sőbb kabinetből jönnek a magyar kormányszékekhez.1 

A kihallgatás eredményeinek ellensúlyozása végett a helytartó
tanács megújította az 1806-ban megindított kísérletet a protestáns 
tanügyi autonómia ellen és minthogy ezen támadása is sikertelen 
volt , megtil totta, hogy a két evangélikus egyház jövőben közös 
egyetemes gyűléseket tartson. 2 

Azonban ezen kihallgatásnak mégis lett némi sikere, mert 
ennek lehet betudni, hogy a protestánsok engedélyt nyertek a 
reformáció 300-ados emlékünnepélyének megtartására, amellyel a 
sok üldözés, zaklatás után is bebizonyították, hogy »megfogyva 
bár, de törve nem,« élnek. Élnek az istenországa, a haza szent 
ügyének előmozdítására és munkálásában. 

A restauráció hatása. — Szervezet i 
küzdelmek. 

A m i n t a francia forradalom hullámai lezajlottak, a protestán
sokat élénk reménység hatotta át, hogy a külháboruktól megsza
badult uralkodónál végre-valahára meghallgattatást és sebeikre 
orvoslást fognak találni. A z 1817. évi küldöttség fogadtatása és a 
reformáció háromszázados jubeliuma megünneplésére k inyer t enge
dély még fokozta bizakodásukat. De azért reményeikben erősen 
csalódtak. 

A szent szövetség, melytől Európai népei a rég óhajtott béke 
és nyugalom helyreállítását várták, a patriarchális absolutismus 
főtámaszává és a reactionárius törekvéseknek kiindulási pontjává 
let t . És az a reactió, mely a restaurátiónak nyomában járt, teljes
séggel nem volt alkalmas arra, hogy a protestáns vallás szabadságá
nak, törvényekben és békekötésekben biztosított egyenjogúságának 
kivívását előmozdítsa. H a netalán némi valószínűség vol t is arra, 

1 Bauhoffer i . m. 541—546. lap. 
a Bauhoffer i . m. 539. lap. Haan L . i . m. 39 —40. lap. 



hogy a bécsi kongresszus után szabadabb szellők lengedezzenek, a 
karlsbadi, laibachi és erfur t i kongresszusok minden i lyen mozgalmat 
elfojtottak az egész kontinensen, tehát hazánkban, mely a reactio-
nárius pol i t ika főintézőjének, Metternich hercegnek, teljesen a keze
ügyébe esett, még kevesebb valószínűség mutatkozott szabadelvű 
belső reformokra s így a vallásügyi kérdés kielégítő megoldására. 
A z eddigi állapot ta r to t t tehát tovább is. A helytartótanács intéz-
vényeit csak olyan szellem hatja át, min t az 1792. évet követő idők
ben. A róm. kath. egyház indulata sem változott barátságosabbá,. 

habár a romanticizmus 
eszméi keblében némi 
kedólyváltozást okoztak 
is. És maga a magyar 
Protestantismus éppen 
olyan szétszóródott álla
potban, egyesítetlen és 
szétforgácsolt erőkkel 
állott az egyenetlen küz
delemben, min t megelő
zőleg. Sőt helyzete any-
nyiban még szomorúbbá 
változott, hogy hitélete, 
a rationalismus hatása 
alatt, nagyon is elernyedt 
és csupán a reá háramló 
kemény csapások ós a 
szervezeti kérdések kö
vetkeztében fennálló 
összműködési törekvések 
ereje tudta pótolni némi

leg a belső fogyatékosságokat. A protestánsok vallásügyi helyzetét 
semmi sem jellemezheti hívebben ebben az időben, mint a reformatio 
háromszázados jubileumának a megünneplése. Megülték ennek az 
eseménynek százados, kétszázados évfordulóját is atyáink ebben a 
hazában. A z első ünnepélyen még Magyarország túlnyomó nagy 
része vet t részt. Nemzeti ünnep vol t az. A második ünnepélyen 
az üldöztetés és nyomorgattatás sanyarú állapotában dicsérték 
Istent atyáink, hogy sokat szenvedett, drága Sionát annyi meg
próbáltatások között is fenntartja. Ez az ünneplés már az elnyomottak 
ünneplése volt . De mind a két esetben megtartották szabadon. 
Senkitől sem kértek reá engedélyt. Ellenben most a X I X . század 
elején, a felvílágosodottság és a francia forradalom nagy emberi 
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eszméinek diadalútja, 1790—1. évi 26. t .-cikk után, királyi engedelem 
vo l t szükséges ahhoz, hogy szivök örömének, Isten iránti háláj oknak 
nyilvánosan kifejezést adhassanak. 

Az ausztriai protestánsok ércben akarták megörökíteni ezt a 
gyászos körülményt. Azonban szerencsére az uralkodónak utazásai 
s az idő rövidsége mia t t nem lehetett k inyern i az engedélyt, hogy 
a jub i leumi emlékéremre a császári kegynek megnyilatkozása fe l 
vétessék.1 

Augusztus 26-án kel t a fejedelem engedélye, mellyel az 
ünnepély megtartása megengedtetett. A magyarországi két evang. 
egyháznak szept. 1. 2. napjain tar tot t közös értekezlete nem foglal
kozott az ünnepély részleteivel. Azonban ugyanezen napokban az ág. 
h i tv . evangélikusok külön egyetemes gyűlése egy körlevelet intézett 
az összes hitsorsos gyülekezetekhez, melyben azokat felhívta, hogy 
november 2-án tartsák meg mindenütt az ünnepélyt. Bizonyos rész
leteket is tartalmazott a körlevél, de különösen arra fektetett súlyt, 
hogy az esemény komoly méltóságának az ünnep is megfelelő legyen, 
tehát zene, vigalom, üdvlövések, pompa stb., a reformatio puritán 
szellemével ellenkező dolgok, mellőztessenek. 

Az ünnepély az ág. h i t v . ev. egyházban impozánsan is sikerült. 
Az együttes ünneplés, az öntudatosság és erő kifejezése, mely benne 
megnyilatkozott, igen nagy hatást tet t a róm. kath. világi elemre 
s felemelőleg hatott magának az egyháznak híveire s lelkészeire 
egyaránt.2 Több rendbeli alapítványok tesznek amellett bizonyságot, 
hogy nem üres ceremóniákból, hanem a sziv és lélek benső áhítatá
ból s hálájából állott az ünnepély. 

A helv. hitvallású testvérek már nem jártak el i l y egyöntetűen. 
Úgy látszik, mintha késő határozták volna el magukat az ünneplésre. 
Az egyes kerületek külön-külön ós igen eltérő időre állapították 
meg az ünnepélyt és ami még igen jellemző: az istentisztelet módját
rendjét úgy előírták a lelkészek számára, hogy csak nagyon kevés 
szabadon kidolgozott egyházi beszéd tartása engedtetett meg. Mintha 
féltek volna egyes lelkészek túlbuzgóságától s az ennek nyomába 
léphető kellemetlenségektől. A dunamelléki és dunántúli egyház
kerület nov. 30-án, a tiszáninneni egy egységes ünnepélyen, a sáros
pataki kollégiumi közvizsgák alkalmából már j u l . 13-án, majd ismét 
a mezőkeresztesi egyházkerületi gyűlésen okt. 12-ón, végül gyüle-

1 Glatz Jakab, az ausztria csász. k i r . birodalomban 1817-ben tartatott 
Beformátió harmadik százados örömünnepének előadása. Ford. Marton József. 
Bécsben 1818. 71—72. lap. 

2 Bauhoffer i . m. 554. lap. 



kezetekónt tar to t t imával nov. 2-án, a tiszántúli kerület dec. 7-én 
Debrecenben az egész kerület számára egységesen s azonkívül ugyan
ezen napon számos gyülekezetei külön-külön, végül az erdélyi ág. 
h . evangélikusok dec. 28-án, a reformátusok pedig 1818 jan. 11-én 
tartották meg a jub i l eumi ünnepélyt.1 

A reformatio jubiláris ünneplése azonban nemcsak kedvező és 
felemelő eredménnyel járt a magyar protestánsokra nézve, hanem 
egyúttal kapcsolódó pontot képezett a kormánynak protestánsellenes 
mul t - és jövendőbeli törekvései között. Ezenfelül kiinduló pontot 
képeztek a róm. kath. egyháziaknak a protestánsok ellen irányuló, 
e g y újabb actiójához is. 

Azok az események, melyek Németországban a wit tenbergi és 
war tburg i reformátió-ünnepélyekhez csatlakoztak: a reformatio szü
lötte földjét a forradalmi, sőt anarkista szellem talajának tüntették 
fel az osztrák kormány előtt. A németországi reformátiót csakugyan 
egynek vette a revolutióval. Mivel megvolt arról győződve, hogy 
Sand Károly hazájában a magyarországi protestáns ifjú is Sand 
Károly és társai szellemét szívja magába: a kormány egyszerűen 
beti l totta a magyarországi protestáns theologusoknak a külföldi, 
főleg a német egyetemeknek, a lázadás melegágyainak látogatását. 
Az 1818 nov. 24- iki és 1819 máj. 4 - ik i helytartótanácsi intézmé
nyek a t i la lom okául azt a »bizonyos po l i t ika i ós egyszersmid vallási 
fanatismust« jelölik meg, »mely még a professzorok között is elter-
jedt« . 2 Mikor pedig a protestánsok küldöttsége a királynál panaszt 
emelt az 1790—91 évi 26. t .-cikk világos rendelkezésének i lyen 
sérelme ellen, a király arra hivatkozott, hogy ő, min t protestáns 
alattvalóinak is jó és gondos atyja, nem engedheti meg, hogy ezen 
alattvalói az eltévelyedés és veszedelem útjára térjenek. 

Az atyai jóindulat megmutatása végett a kormány csakhamar 
nevezetes lépéseket is tett . Ha bezárta is a határ sorompóit a 
prot. theologus i f jak előtt, azért nem akarja az ő tudományos 
kikópeztetésöknek útját állani. Megígérte és azonnal munkába is 
vette, hogy a monarchia, t . i . Ausztria és Magyarország összes ós 
mindkét hitvallású evang. theologusai számára állami költségen 
egy theológiai tanintézetet állít fel — Bécsben. Már 1819-ben az 
előkészítő lépések megtétettek és 1821-ben a tanintézet két első 
tanára, a késmárki Grenersich és a nagyszebeni Wenrich, ápril 2-án 
az előadásokat is megkezdette. 3 

1 Lásd Glatz J . i . m. 
2 Rauhoffer i . m. 556. lap. 
« Lasd Fr id r ich J. i . m. 191—203. lap. 



De a hazai protestáns közvéleményt lehetetlen vo l t ebben a 
kérdésben megtéveszteni. A 26. t.-c. 5. §-a ny i l t an és világosan meg
mondotta, hogy a protestáns tanulóknak »tanulmányozás okáért a 
külföldi akadémiákra is, minden akadály nélkül, szabadon kimenniök 
ós a számukra ot t alapított ösztöndíjakat felvenniök megengedtetik«. 
Es csak a. vak nem látta, hogy az egész tanintézet nem tudomá
nyos, hanem pol i t ika i célokat szolgál. Az ifjak ellátása is lehető 
legszegényesebb vol t a bécsi tanintézetben a külföldi akadémiák 
gazdag stipendiumai mellett. Ezenfelül az egész intézet nem csak, 
hogy nem haladta túl a hazai, főleg a református theol. akadémiák 
szinvonalat, sőt bizonyos tekintetben az alatt maradt. 

Nem az első kísérlet v o l t ugyan ez arra, hogy prot. theologu-
saink elől a külföld elzárassék, mert a napóleoni háborúk idejében 
egészen 1813-ig szintén tilos vol t a külföldre menetel ós ugyancsak 
ezen időben, 1806 tájban a bécsi fakultás eszméje is fenyegetett; 
de akkor a háború mindent megmagyarázott és elfogadhatóvá tet t . 
Ellenben most teljes béke vo l t egész Közép- és Észak Európában, 
különösen pedig azokban az országokban, amelyeknek egyetemeit 
a magyar i f jak fel szokták keresni. 

A reactiót más téren is megérezték a protestánsok. Igaz ugyan, 
hogy az iskolai autonómia ellen intézett kormány-támadás 1818-ban 
megszűnt, de az áttérések, a vegyes házasságok, a gyermekek vallása 
kérdésében a régi in t imatumok mind fenntartattak és ujakkal sza-
poríttattak. 1793 óta a protestánsok egyetlenegy folyamodása sem 
nyert elintézést, egyetlenegy sérelme sem orvosoltatott. 

Az erőszak folytatását csak néhány eset is elég világosan szem 
elé tárhatja. Egy Spannagel Napoleon nevü ifjút, k i prot. szülők 
gyermeke volt , de akinek anyja az atya halála után katholizált, 
róm. katholikussá akartak tenni . Rokonai azonban egy nagybátyjá
hoz, a bulkeszi ev. lelkészhez vitték, hol az atyja vallásában nevel
tetett, Pyrker róm. kath. püspök rendeletére a fiút a nagybátyjától 
erőszakkal elvették ós a kalocsai piaristák kollégiumába vitték, 
1819 dec. 30-án. A fiú azonban innen elmenekült és br. Podmaniczky 
János pártfogása mellett, atyja hitében felnevelkedhetett s idővel 
vadkert i (Pest m.) lelkésszé lett. — Hasonlóképpen hurcolták el 
Szokol Andrást, Baranyai Sámuelt, G-eszner Jánost és másokat 
egyik vagy másik püspök rendeletére, vármegyei hajdúk támo
gatásával. 

A róm. kath. egyháziak és a helytartótanács erőszakos üldö
zéseit s a protestáns kitartást legjellemzőbben a Puchó-völgyi lakosok 
esete mutatja fel előttünk. E völgy néhány falujának (Puchó, Laáz, 
Ozor) tót lakosai egykor, a X V I I I . század elején, I I . Rákóczy 



Ferenc jobbágyai és evangélikusok voltak. Majd a gróf Forgáchok 
•és Mattyasovskyak birtokába ju tva , erővel a római katholikus 
egyházhoz csatoltattak, anélkül azonban, hogy evangélikus meg
győződésük megtöretett s megszűnt volna. í g y éltek e szerencsét
lenek a türelmi rendeletig, amikor nyi l tan vissza akarván térni atyáik 
hitére, I I . József 1785-ben egy plébánost rendelt hozzájuk Laázba, 
hogy minden egyessel a hat heti oktatást végezze el. A plébános 
belátván oktatása sikertelenségét, egyszerűen odahagyta őket még 
a hat hót lefolyása előtt. A lakosság pedig evangélikusnak tartá 
magát s 1792-ig nem is háborgattatott. Azonban ekkor a helytartó
tanács szept. 25- ik i rendeletének hatása alatt megindult ellenök az 
üldözés, a zaklatás. 

M i v e l némelyek, már I I . József alatt, áttérési engedélyt nyertek 
közülök, a többiek is óhajtották ezeket követni. De a helytartó
tanács 1792-ben fejenként 1 fr t 46 kr . taksát követelt tőlük az 
engedélyért s mert ezt — több százan levén — nem tudták meg
fizetni, az engedélyt sem kapták meg. Ezután a vármegyei hatóság 
róm. kath. istentiszteletet erőszakolt reájuk. Az ellenszegülőket bebör-
tönöztette. A plébánosok faluról-falura járva a gyermekeket igye
keztek a szülőktől elszedni. A felnőtt if jakat katonaságba hurcolással 
fenyegették s megtörtónt, hogy ha valamelyik közülök a hat het i 
oktatásra jelentkezett, rögtön a katonakötelesek közzé ikta t ta tot t , 
majd befogatott. 

Br . Kal i sch már 1793-ban feltárta ezen szomorú állapotot az 
uralkodó előtt, k i a vármegye erőszakoskodását őrjöngésnek nevezte 
s megigérte, hogy kancellárja által tüstént betil tatja ezt az eljárást. 
De bizony ez t a r to t t tovább is, — 32 éven keresztül. Olykor-olykor 
megyei biztosok jelentek meg, máskor plébánosok, egyedül, vagy 
hajdúk kíséretében és a lakosságot félelem felkeltésével akarták a 
római egyházba visszavinni. így 1816-ban egy vegyes bizottság járt 
köztük, mely megrendelte, hogy a gyermekek, mive l törvény szerint 
róm. katholikusoknak tekintetnek, a plébánosnak kiadassanak. Már 
1811-ben is odarendeltettek ugyan, de akkor megszöktek. Tehát 
most nagyobb vigyázat lesz reájuk. Majd 50 házaspárt, k ike t evang. 
lelkész esketett össze, erővel a róm. kath . templomba vi t tek , hogy 
a plébános őket recopulálja. Az ellenszegülők börtönbe kerültek, a 
többiek pedig botrányos jelenetek között csakugyan tömegesen újra 
eskettettek. — Ápril 16-án kellett volna a gyermekeket a plébános
nak kiszolgáltatni, de akkorra minden gyermek eltűnt a faluból. 
Majd máj. 11-ón egy vármegyei esküdt a plébánossal és hajdúkkal 
újból megjelent Laázon, de csak négy gyermeket kaphattak, a többi 
az erdőségbe rejtetett el. Május 20-án éjnek idején támadtak a 



szegény jobbágyokra vármegyei bracbiummal, amely elől, aki tehette, 
ismét az erdőségbe menekült. Ekkor két áldott állapotban levő nő, 
k i t a szülés az erdőben, menekülés közben ért el, újszülöttjével 
együtt o t t veszett el. 

Ezen barbár »hittérítés« miat t hányszor fordultak a protes
tánsok panasszal a Felséghez, de hiába. A helytartótanács véleményes 
jelentése szerint a panasz nem vol t indokolt . Midőn 1818-ban József 
nádor gróf Illésházy trencséni főispánt bizta meg az ügy megvizs
gálásával, a főispáni jelentés szerint is a Puchó-völgybeliek 
nem vallásuk, hanem engedetlen makacsságuk miat t büntettettek. 
H o g y az engedetlenség és makacsság abban nyilvánult, hogy követ
kezetesen megmaradtak evangélikus hitükben, hogy gyermekeiket 
a plébánosoknak nem akarták apostasiára kiszolgáltatni: ezt a nemes 
gróf is elhallgatta. A z ellenszegülés mia t t ügyészi kereset alá vettet
tek a szerencsétlenek. 1820-tól fogva az ág. h i tv . evangélikusok 
egyetemes gyűlésén állandó jelentéseket olvashatunk a szegény 
laázi hitsorsosok ügyének állapotáról. Az egyetemes gyűlés ismételt 
ízben fordul t ügyükben a Felséghez s végre 1824-ben elérhette azt, 
hogy viszontagságaik végokhoz közeledtek. Bár a róm. kath. egyház 
még te t t kísérleteket a puchov-völgyi evangélikusok zaklatására, 
de elvégre mégis megszabadultak, sőt V . Ferdinánd király 1836-ban 
»különös kegyelemből és minden ebből vonható további következ
tetések nolkül«, Laáz, Puchó ós Ozor ev. lelkészeinek és kántorainak 
három évre, évenkint egyre-egyre 100—100 f r t kegyadományt rendelt. 

A tűrhetetlen állapotok ismét arra kényszerítették a protes
tánsokat, hogy a királynál keressenek a helytartótanács és a róm. 
kath. klérus ellen oltalmat. 1819-ben Kiss János püspök és Berze-
viczy Gergely keresték fel a Felséget Bécsben az ág. h i tv . ev. egye
temes gyűlés megbízásából. Küldetésük, min t elődeiké is, kevés 
sikerrel járt, bár a fogadtatás ellen nem vol t ok panaszolni. A kül
földi egyetemek látogatását megtiltó rendeletről azt mondta az ural
kodó, hogy »a külföldi egyetemek látogatását éppen azért nem enged
hetem meg, mivel alattvalóimat szeretem; különben a német 
tartományaimban lakó evagelikusokat jobban szeretem, min t a 
magyarországiakat, mert ezek mind ig zaklatnak«. A bécsi theolo-
giáról úgy nyilatkozott, hogy az csak ideiglenes és addig tart , míg 
Németországban a rend helyreáll. A zsinati törvényekkel szemben 
azt jelenté k i , hogy ő uj szervezetet akar a protestánsoknak adni . 
A z evangélikusok sérelmeiről azt állítá, hogy azok nincsenek hite
lesen igazolva; különben pedig az evangélikusok is intoleránsok.1 

1 Bauhoffer i . m. 558. lap. 



A protestánsokra nézve igen lehangoló vol t a kihallgatás 
eredménye. Hiszen folyton zaklattattak, bántalmaztattak, az o l ta l 
mukra hozott törvényekben és azok végrehajtóiban semmi oltalmat 
nem találtak: és mégis ők tüntettettek fel az uralkodó előtt ok nélkül 
panaszkodóknak, intoleránsoknak, sőt hallaniok kellet t a király 
szájából, hogy panaszolkodásukat rossz néven veszi, zaklatásnak 
nevezi. Dacára az uralkodó kedvezőtlen nyilatkozatainak, mégis 
mikor Ferenc király 1822-ben Magyarországon utazott, a két prot, 
egyház küldöttsége, mely gróf Teleki László vezetése alatt br. Prónay 
Sándor, Szilassy József, Báthory Gábor ée L o v i c h Ádám tagokból 
állott, Budán kihallgatásra járult eléje, általa el is fogadtatott . 
Gróf Teleki németül üdvözölte a királyt ós élénk szinekkel ecsetelte-
a prot. hitsorsosok szenvedését. A király azt válaszolta, hogy »&• 
nagy barátja a fennálló törvényeknek; ő semmiben sem hibás ós ha 
valódi okok vannak a panaszra, mind ig kész az evangélikusok szoron
gatot t állapotán segíteni. De egyúttal nyíltan meg kel l mondania,, 
hogy az evangélikusokat kath. polgártársaik azzal vádolják, hogy 
amely megyékben erősebbek, ot t a róm. katholikusokat a hivata
lokból kizárják, ahol pedig versenyben gyengébbek, ott t i t k o n súr
lódásokat okoznak«. A z áttérések körüli erőszak kérdésében keményen 
kinyi la tkozta t ta , hogy »minden proselyta-fogdosás — disznóság^. 
O örül, ha minden felekezet igaz hithűsógében él, de a németországi 
indifferentismusnak ellensége. A »Sonnenblume« című róm. ka th . 
lapnak protestánsokat szidalmazó cikkei t pasquillusoknak nevezte 
s kijelentette, hogy ezt a hangot nem tűri és csakugyan a k i r . 
cenzorok meg is kapták a megfelelő utasítást. A király elismerte 
azt is, hogy Magyarországon a róm. kath. papság az üldözés lelke, 
panaszló és biró egy személyben. Ennek a magyar alkotmány az 
oka. Ausztriában hasonló helyzet nem fordulhat elő. A budai és 
pesti zsinatok kánonainak megerősítéséről nem nyilatkozott határo
zottan, hanem megígérte, hogy Bécsbe visszatérve, a magyar protes
tánsok egyházi szervezetének kérdésével foglalkozni fog, mert »meg
van győződve, hogy m i g ezek az ügyek nem rendeztetnek, az evan
gélikusok panaszai soha sem szűnnek meg«. Nyugodtan meghallgatta 
a küldöttség ama kijelentésót, hogy a magyarországi két hitvallású 
evangélikusok a főkormányszékek iránt nem viseltetnek bizalommal,, 
valamint azt is, hogy a protestánsok csupán olyan egyházi elöljáró
ságban tudnak megnyugodni, melyet maguk választottak maguknak-
A 3 / 4 órás kihallgatásról a küldöttek a legjobb reménységgel távoztak 
s nyilvánvalóvá lett, hogy a prot. egyházak alkotmányügyének 
rendezését az uralkodó komolyan óhajtja. 



De a rendezés még sem következett be, banem ehelyett ismét 
egy más nemű támadás indult meg a protestánsok ellen. Edd ig a 
kormány, a közigazgatási hatóságok és a róm. kath. klérus az 
eró'szak fegyvereivel küzdöttek, most azonban a klérus egy szelidebb 
eszközzel tet t kisérletet örök céljának egy csapással való elérésére. 
Az unió vagy inkább reunio gondolata vol t az, amely felmerült és 
egy ideig élénk mozgalomban tar tot ta a kedélyeket. Külsőleg a 
romanticizmus eszméinek fényét tükrözi vissza a kisérlet, de oda 
bent, lelke mélyén, nem volt egyéb, min t a protestantizmus henyé
lésének, a romanizmusba való elsülyesztésónek kisórlete. 

A francia forradalom lezajlása után felébredt a romanticismus 
melynek egyházi téren a porosz vallási unió le t t az eredménye. 
Az ágostai ós helvét hitvallást követő egyházak 1817-ben egyesültek. 
Egyes rajongóbb romantikusok most már lehetőnek tartották, hogy 
a protestánsok és a róm. katholikusok is egy egyházban egyesül
jenek. Hogy m i l y fokú naivság vo l t szükséges ezen eszme komoly 
tárgyalásához abban az időben, mikor a pápaság a jezsuita szerzet
rendet újból életre hívta, arról most ne legyen szó. De meg ke l l 
jegyeznünk, hogy annak az uniónak sokkal több barátai voltak a 
római egyház kebelében, min t a protestánsok között. Egyúttal n y i l 
vánvaló lesz az is, hogy az uniót a róm. katholikusok úgy fogták 
fel, hogy a protestáns egyház mondjon le 300 esztendős múltjáról, 
tagadja meg, árulja el eszméit s térjen vissza az egyedül üdvözítő 
egyház kebelébe. Nyilvánvaló tehát, hogy ennek a kérdésnek csupán 
annyi köze van a romanticismushoz, hogy az illető róm. kath. 
férfiak egyházuk hajdani fény óért, egységeért, egyetemességeért 
rajongtak; azt kívánták helyreállítani. De már eszközeik nagyon is 
reálisak voltak, midőn a másik féltől az életről való lemondást 
kívánták s maguk semmiféle áldozatra nem vol tak hajlandók. 
Min thogy pedig az anyagi s erőszakos eszközökkel folyó küzdelem
ben is csak erre a célra tört a hazai róm. kath . klérus: tehát a 
hasonló irányzatú, de a szelidebb, szellemi fegyverekkel v ivo t t harcok 
tulajdonképpen egy és ugyanazon törekvés különböző fázisai. 

A róm. katholicismus, mely a keresztény tolerantia eszméjétől 
roppant vereségeket szenvedett, melyet a francia forradalom ós 
császárság úgy megalázott: a restaurátió korában teljes mohósággal 
látott régi hatalma és eszméi helyreállításához, uralomra juttatásá
hoz. A forradalom szabadelvű eszméit gyűlölő reakció szívesen 
sietett támogatására ezen célok elérésében, mert hiszen mindkettő
nek főelve az absolut földi tekintély elvének megszilárdítása volt . 
A felvilágosultság és a rationalismus hatása alat t megrendült pro
testáns vallás ós h i t , mely igen szánalmas képet nyújtott, kész 



zsákmánynak kínálkozott a róm. egyház régi fénye után sóvárgók 
előtt, k i k a Péter sziklájának emlegetésével igen sok művelt egyént 
tévedésbe ejtettek ebben az időben. Azonban jött Schleiermacher 
fellépése, a protestantismus újjászületése, a reformatio 300-ados 
jubileuma, a porosz egyházi unió, melyek egyfelől keresztülhúzták 
a róm. kath. egyháziak számításait, másfelől pedig úgy tűntek fel 
előttük, min t egy ellenük intézett kihívás, melyet szó nélkül nem 
hagyhattak. 

Eleinte a j ub i l eumi ünnepélyek ócsárlása vo l t a cél, a protes
tantismus bírálata kapcsában. Hazánkban a Budán megjelenő 
»Sonnenblume« című, német nyelvű róm. kath. folyóirat járt ebben 
elől s oly hangon foglalkozott a protestántismussal, hogy a király 
emiatt megintette, mire két évi fennállás után meg is szűnt. A pro
testánsok irodalmilag is felvették a harcot és egy 1818-ban meg
jelent anonym védelem, mely »készült a szelídség országában ós 
nyomtat tatot t az alázatosság betűivel,« a jubi leumot fólreértőket tájé
koztatta és a porosz vallási uniót megvilágította. 

Ugyancsak 1818-ban egy csehországi róm. kath . káplán, H i l l e 
Ágoston, egy röpiratban azt a kérdést vetette föl, hogy »fennmarad
jon-e még továbbra is a közfal, mely a katholikusoktól a protestán
sokat elválasztja ?« Es ezzel a bírálati irány az unió gondolata 
menetébe terelődik. A munka alapgondolata az, hogy a felvilágo
sultság korában sokkal szebb, jobb ós illendőbb dolog le t t volna a 
reformatio, tehát a vallásbeli szakadás, ünneplése helyett a reunio, 
azaz a különböző vallások egyesülésének az ünnepét ülni meg. 
Az egyesülés a róm. kath. egyházba való beolvadás, olyan görög-
katholikus unió mintájára let t volna keresztülvihető. 

A magyar kath . egyház uj prímása, a tevékeny Budnay Sándor 
és más püspökök, így br. Szepessy Ignác, ak ik különben az újra 
éledő ultramontanismusnak voltak hívei, kapva-kaptak az eszmén. 
H i l l e munkáját Bácz András esztergomi káplán magyar nyelvre is 
lefordította s 1822-ben Esztergomban kiadta. Szepessy püspök a pro
testánsokhoz felhívást is intézett, hogy térjenek vissza a római egy
házba és egyesüljenek azzal. 

Azonban ezen törekvésekkel egyidejűleg több oly dolog törtónt, 
melyekre méltán mutathat tak reá a Szepessy felhívását visszautasító 
protestánsok, ezek között pedig éppen a sárospataki kollégium 
professzorai, mondván »vestigia terrent.« Már H i l l e Ágoston mun
kája is telve vol t a protestánsok ócsárlásával, de csakhamar meg
jelent Hohenegger Lőrinc kroisbachi plébánosnak egy »Zeichen der 
Zeit« című munkája, melynek főcélja volt a németországi rationalista 
protestáns theol. irodalomból kimutatni , hogy az evangélikusok már 



régen szakítottak hitvallásaik alapelveivel, eszméik forradalmiak, 
istentelenek és ők maguk nem méltók arra, hogy az állami 
hatalom oltalmába fogadja őket. Bársony György ós padányi Biró 
Márton eszméi támadtak fel hamvaikból a nemes plébános könyvé
nek lapjain, melyek a fent i gondolatokat kifakadó szenvedélyesség 
és gyűlölet hangján tárták az olvasók elé. így aztán meglehetősen 
furcsán hangzott az a javaslat, hogy egyedüli menekvést a róm. 
ka th . egyházban találhatnak a protestánsok. 

GR. SZÉCHENYI ISTVÁN. 

Jordánszky Elek kanonok 1822-ben a magyar átok-forma kér
désével foglalkozott, melyet 1821-ben a königsbergi egyetem húsvéti 
programmjában dr. "Wald te t t vo l t közzé. A nevezett kanonok 
munkája nemcsak felháborodással utasította vissza a költöttnek 
állított átok-formát, hanem emellett a legszenvedélyesebb modorban 
támadta magát a protestantizmust is. 

Mire 1822 szept. 8-án a magyar róm. kath. egyház pozsonyi 
nemzeti zsinata összeült, jóformán úgy lehetett tekinteni a reunió 
ügyét, min t amely teljesen meghiúsult. Maga a zsinat is csak min t 
eretnekeket emlegeti a protestánsokat és több rendbeli reactionárius 
intézkedése (p. o. a könyvvizsgálat ügyében) világosan mutatja, hogy 
most már nem szép szavakkal, hanem a régi módszerrel kívánnak 
élni a - róm. kath. atyafiak protestáns testvéreikkel szemben. 
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Azonban mikor a reunió már hivatalosan mintegy a letárgyalása 
felé közeledett, csak akkor veszi kezdetét egy nagyobb szabású 
irodalmi vi ta , mely a kérdést felszinen kivánja tartani, egyfelől 
azért, hogy a protestánsokat óvja, más oldalról pedig, hogy őket 
csalogassa. 

Azoknak a kisérleteknek ellensúlyozása végett, amelyekkel a. 
protestánsokat a római egyházba való visszatérésre édesgették, 
Báthory Gábor, a dunamelléki ker. püspöke, 1822 január havában 
két egyházi beszédet tar to t t a pesti református templomban s aztán 
Szilassy József udvar i tanácsos, septemvir ós fŐgondnok költségén 
azokat k i is nyomatta. A munka czime, mely tartalmát is eléggé 
megvilágítja, a következő: »Az evangéliomi keresztyén tolerantzia. 
Két pródikatziókban elől adva, melyek közül az elsőben az muta t ta t ik 
meg, hogy a keresztyéneknek vallás dolgában egy értelemre való 
jutások lehetetlen. A másodikban, hogy a vallások közt levő különb
ségek ellent nem állván, a hazafijak nyugodalmasan, tsendesen és 
boldogul élhetnek együtt.« A két prédikáció tulajdonképpen állás
foglalás a reunió ellen, de egyúttal a róm. kath. egyház erőszakos 
térítéseinek elítélése is. 

A tolerantia-prédikációk igen nagy érdeklődést támasztottak. 
Bövid pár hónap alatt már negyedik kiadásuk is nehezen vol t kap
ható. A protestánsok ós a szabadelvű róm. katholikusok osztatlan 
tetszéssel olvasták s taglalták azok eszméit, ellenben a hivatalos 
róm. egyház hívei s a kormányszékek haragra gyúltak fel ellenök. 

Nem lehet tudni , hogy a magyar klérus tagjai vártak-e komoly 
eredményeket a Hille—Bácz-féle munkától, br. Szepessy Ignác fe l 
hívásától s Hohenegger piszkolódó művétől: de az tény, hogy a 
Báthory prédikációi nagyon érzékenyen érintették őket. Érzelmeik 
méltó visszhangját a helytartótanács amaz intézkedése képezte, rnely-
lye l a névtelenül megjelent könyv szerzőjének kitudása és megbünte
tésére az eljárást megindította. Báthory Gábor, k i egyúttal a duna
melléki kerület egyházi cenzora is vol t , megrovásban részesült, mive l 
saját művét »imprimatur«-ral látta el, holott ez olyan dolgokat 
tárgyal, melyek a szorosabb értelemben vet t szimbolikus könyv és 
ájtatossági irodalom körét túllépik. »Meg nem fontolt és önkényes* 
eljárása a felség nevében rosszaltatott s jövőre óvatosságra intetet t . 
A helytartótanácsi intézményt gróf Báday Pál kerületi főgondnok 
utján közölték a püspökkel.1 

A hatalom-szó mellett sokkal szebben hangzott a nagyművelt
ségű pannonhalmi szerzetes, Guzmics Izidornak szelid és meggyőzés 

* Sárospataki füzetek. 1861. 616 s köv. lap. 



erejével hatni kivánó támadása, mely a felekezeti különállás ellen 
irányul s » A keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről i ro t t levelek« 
-cím alatt a római katholikus anyaszentegyház nagy tekintélyét, 
hatalmát stb. dicsőíti. A végkövetkeztetés nem más, minthogy a 
protestánsok lássák be tóvelygésöket s térjenek vissza az egyedül 
üdvözítő egyház kebelébe. 

Midőn Báthory Gábor, Guzmics álláspontjával szemben, egy 
újabb prédikációt bocsátott a világ elé, melyben azt tárgyalja, hogy 
»Lehet-e, van-e egyedül üdvözítő ekklézsia ? ha lehet s van, hol 
van s mely ik az ? « , a v i ta igen széles mederben indult meg. Maga 
Báthory ugyan többet nem szólt a vitába, hanem annál élénkebben 
polemizált Guzmics Izidor, kinek Fejér György, Ágoston János, 
Kovács Mátyás, Cseh László s másokban társai, Vámosi Pap István 
s Szikszay Beniaminban pedig némileg ellenfelei támadtak. Vámosi 
Pap István » A vallási egyesülés ideája s ezen idea realizál tatásának 
eszközei« című müvében valami egyesülési formát is ajánlott, míg 
Szikszai Beniamin az uniót már is fennállónak s a kölcsönös becsülós 
és szeretet által fenntartandónak mutatta fel. 

A. kérdés 1827-ben újból felelevenedett az »Elet ós Literatura« 
•című folyóirat hasábjain. Kölcsey Ferenc, Guzmics Izidor és Szontag 
•Gusztáv foglalkoztak néhány cikkben az üggyel, de már ekkor 
igen kevés figyelem és érdeklődés j u t o t t osztályrészükül.1 Az az 
idealismus és a művészetért való ama rajongás, mely a protestáns 
Kölcseyt a római katholicismus dicséretére ösztönzé, nemkülönben 
a hithű, tudós szerzetesnek, a maga egyháza kiválóságáról zengett 
hangzatos dicsőítései, már-már belefuladtak annak a nagy mozgalom
nak a zajába, mellyel a felébredt nemzeti szellem a tétlen szen
vedés, a színtelen érzelgés teréről a nemzeti állam kiépítésének 
munkamezejóre lépett. Az élet, a maga milliónyi változatos alak
zataival, melyek mindenikének külön alapja, külön létjogosultsága 
van, át meg átjárta a nemzet zsibbadt tagjait. Az életnek nyomába 
lépő munka, a munkának száz- ós ezerféle eredményei, az egyéniség 
hódító ereje: a reunió gondolatát, m i n t üres phantomot, egyszerre 
•elfútta az emberek gondolatából. Az álmodozás idejét a tettek kora 
váltotta föl. A z ideák helyére a pezsgő, az eleven életerő alkotásai 
lépnek s ezek a protestantismus létjogosultságának bizonyságaivá, 
de egyúttal biztosítékaivá is válottak. 

Különben nem szabad azt sem felednünk ezen irodalmi vitá
nál, hogy mialat t a »literaturaban« a római katholikus részről a 
vallási egyesülés lehetőségét, az unió realizálásának magasztosságát 

1 Sárospataki Füzetek. 1860. 481., 631. s köv. lap. 



tárgyalták s míg egyes lelkes, de túlságosan ideális gondolkozók a 
protestánsokat az uniónak meg akarták nyern i : az alatt odakívül az 
» életben « zavartalanul folyt tovább a zaklatott hajsza az áttérések,, 
a reversálisok, a vegyes házasságok, a gyermekek vallása körük 
Működtek a hajdúk, a szolgabirák, a plébánosok, a püspökök ós a 
helytartótanács, hogy a keresztyén tolerantiának igazi alapjául szol

gáló keresztyéni sze
retet hiányáról senki 
ne kételkedhessek. — 
Még ha a pápa primá
tusában, a neki köve
telt isteni jogokban 
áthághatatlan korlát 
nem léteznék is a Pro
testantismus és a római 
katholicismus között: 
az uniót i l y viszonyok 
mellett mégis lehetet
len lett volna létre 
hozni. 

Míg a hazai róm. 
katholikus egyház a 
reunió eszméjével a 
protestánsokat magá
hoz akarta csalogatni^ 
azalatt ezek megfeszí
te t t igyekezettel d o l 
goztak azon, hogy egy
házaik belső függő kér
déseit, ezek között, 
pedig leginkább a szer-

D E Á K F E R E N C vezet ügyét rendez
zék. Régóta érezték,. 

tudták már, hogy bajaiknak egyik főforrása a szilárd, egységes
szervezetnek hiánya. De hiába vo l t minden igyekezetük: a budai 
és a pesti kánonok megerősíttetésót nem tudták kieszközölni. M i k o r 
a nagy európai háborúnak vége lett, azt remélték, hogy szenvedéseik 
is véget érnek. Ebben azonban alaposan csalódtak. A király nem 
az ő érdekükben vol t informálva s így a meghallgattatásnál küldött
ségeik egyebet sem tudtak kieszközölni. A folytonos küldöttségek 
és folyamodványok már az uralkodót is kihozták türelméből. 0 is 
óhajtotta a protestánsok egyházalkotmányának ügyeit rendezni, de 



úgy, hogy ezáltal a tróntól nagyobb függésbe jussanak. Viszont a 
protestánsok is óhajtották a fejedelem ezen szándékát saját érdekük
ben felhasználni, csakhogy egyházaik szabadságának lehető' meg
óvásával. 

Azonban a budai és pesti zsinatok óta sokat tett a két evangélikus 
egyház arra, hogy a régi szétszakadt állapot megszűnjék, hogy a 
kánonok hiányát statútumokkal pótolják. Erre az egyházi belső bajok 
is mintegy reá szorították őket. A hierarchia ós küriarchia harca nem 
aludt k i teljesen. Némely helyt csak lappangott, másutt pedig némi 
utóhangok voltak észlelhetők. A nagy zsinatok után a győztes világ
nagyon is akarták éreztetni hatalmukat. A papsággal igen lealá-
zólag bántak. Vol t eset, hogy a földesúr a papot megütlegelte. 
Máskor a felügyelők és gondnokok a pap vagy esperes híre nélkül 
gyűléseket tartottak. Az egyházközség vagy egyházmegye pénzét 
önkényesen kezelték. A nyakasabb papok -'ellen a papmarasztás 
gyakorlatát, melyet a pesti zsinat alapján még az ág. h. evangélikus 
egyházba is becsúsztattak, boszúállólag felhasználták. A papság 
pedig ot t és úgy adta vissza a kölcsönt, ahol ós amikópen tudta. 

Nem vol t tehát felesleges a statútum-alkotás, mellyel egyes 
egyházmegyék és kerületek saját kebelükben rendet igyekeztek 
teremteni. A nógrádi evangélikus esperességben 1796-tájt, a tiszai 
kerületben, a kitűnő jogtudós, Berzeviczy Gergely kerületi felügyelő 
munkájára, 1815-ben, szabályrendeletek alkottattak. A reformátusok 
a régi kánonokat szedték elő s kerületi statútumokkal pótolgatták 
azok hiányait.1 

Eontosabb vol t ezen kerületi statútumoknál az, hogy 1791-től 
1818-ig sikerült mind a két protestáns egyházban a pesti és budai 
kánonoknak alkotmány-szabályozó részleteit az egyházközségekben, 
egyházmegyékben és egyházkerületekben, sőt még részben a kon
venten is életbeléptetni. Azonban ezen rendezés — nélkülözvén a 
kánonok a felség jóváhagyását, — nem b i r t államjogi megerősítéssel 
s így az egyházaknak úgyszólván nem volt hivatalos és törvényes 
képviseltetésük. 

Éppen ez a hivatalos képviseltetés vol t a jogerős szervezetnek 
a legnagyobb akadálya. Az uralkodó maga szerette volna azt, ő 
tőle függőleg, vagy legalább oly alakban beállítani, mint az erdélyi 
reformátusoknál már a X V I I I . században fennállott, vagy ugyan
csak Erdélyben az ág. h. evangélikusoknál, királyi jóváhagyással 
1807-ben rendeztetett. A főkormányszókek tagjainak i lyen egyház-

1 Lásd Széki B. Egyháztörvénykönyv. Pápa 1867. 81—101. lap. Polgár M . 
Egyházi törvények. Pest. 1864. 161—203. lap. 



igazgató hatalma a magyarországi protestánsoknak nem tetszett. 
A fejedelem pedig a demokratikus zsinat-presbiteri rendszert, a 
szabad választással kapcsolatban, nem találta elfogadhatónak. 

A z 1817., 1819. és 1822. évi küldöttségek fogadtatásánál elejtett 
fejedelmi kijelentések arra mutattak, hogy a kormány a magyar
országi protestánsokat a konsistoriális szervezetbe akarja belekény
szeríteni. És a sokat zaklatott hitsorsosok, különösen látva azt, hogy 
védelmet egyedül a királytól remélhetnek ós látva azt az osztrák 
protestánsok példájából, hogy e védelem hatásos, már-már hajlandók 
let tek a konsistoriális egyházszervezet elfogadásába belemenni. 

Berzeviczy Gergely az 1819. évi kihallgatásról visszatérve, 
a magyarországi protestánsok helyzetéről írt s 1822-ben kiadot t 
munkájában azon meggyőződósének ad kifejezést, hogy »a magyar 
állam jelenlegi állapotában alig van más mód az evangélikusok 
jogainak megvédelmezésére, mint ha összes egyházi ügyeik egy királyi 
bizottmány által igazgattatnának, mely a klérustól és a főkormány-
székektől szabadon müködnek«. »Ez a királyi bizottmány Bécsben 
üléseznék, világi római katholikus és evangélikus tagokból állana ; 
csak a császár és királytól függene, közvetlenül neki referálna s a 
parancsokat tőle venné, mindent az ő nevében igazítana. Az ország
ban szükséges vizsgálatok vegyes küldöttségek által teljesíttetné
nek. A királyi bizottmány venné a jelentéseket, vezetné és rendezné 
az ügyeket. Csak így volna Magyarországnak ez a 300 éves baja a 
köz javára biztosan és törvényes úton orvosolható.« 

Ezen kétségbeesésből származott tervezet a magyar alkot
mányba ütközött. De hát a magyar alkotmány szerinti kormányköze
gek vol tak a vallási törvényeknek lábbaltiprói. Az életfenntartási 
ösztön kezdett a tartalom nélküli üres formák felé kerekedni. Ez t 
bizonyítja az 1822. évi küldöttség tagjainak a Felség előtt tet t ama 
kijelentése is, hogy ők a magyar kormányszékekben nem biznak ós 
szívesen látnák, ha a király az ő ügyeiket egy különös udvar i 
kamarára bizná, melyben néhány protestáns is volna és amely 
szabadon terjeszthetné az uralkodó elé véleményét. 

Azonban szerencsére az uralkodó nem sietett a királyi bizott
mány, az udvar i kamara, azaz tehát a főkonsistórium felállításával. 
Hanem ehelyett a református egyházban egy nevezetes esemény 
történt, mely nem rendes úton történt királyi beavatkozás folytán, 
a budai kánonok egyenes megerősítése nélkül is jóváhagyta az ot t 
körülírt szervezetet és a konventnek megadta a királyi elismertetést. 

Ugyanis a tiszántúli kerületben 1818-ban nagy meghasonlás 
keletkezett Póchy Imre főgondnok s a világiak, másfelől pedig 
Benedek Mihály püspök ós némely egyháziak között, amely utób-



biakhoz sorozták a később püspökké választott Budai Ezsaiást és 
Szoboszlai Pap Istvánt is. A meghasonlás oka az vol t , hogy Péchy, 
a püspök és számos esperes s pap ellenzése dacára is, a kerületi 
gyűlés többségével életbeléptettette a kerületben a budai kánonok-

BÁRÓ W E S S E L É N Y I M I K L Ó S . 

ban tervezett szervezetet. Formailag igaza vol t a püspöknek és társai
nak annyiban, hogy a budai kánonok kötelező érvénynyel nem birnak, 
de más oldalról a kerületek, saját autonom jogkörükben, szabadon 
hozhattak olyan rendelkezéseket, amelyek a budai kánonokkal te l 
jesen összhangzásban vannak. így cselekedett már több évvel előbb 
mind a három más ref. egyházkerület. 



A papság azonban, melyben a régi hierarchikus irányzatok 
újból életre keltek, külön gyűlésből folyamodott a Felséghez,, 
hogy a budai kánonokat valahogy meg ne erősítse s egyszersmind 
Péchy Imrét, ak i királyi tanácsos, alnádor s kerületi főgondnok 
volt , a kánonok életbeléptetése miat t felségsértéssel vádolták a 
király előtt. 

A király a folyamodványt és panaszt, saját hatáskörben való
elintézés végett, a helytartótanács útján, a négy kerület egyetemes 
konventjéhez tette le. És így a konvent a kormány által legfőbb 
egyházi hatóságnak ismertetett el a magyarországi református egy
házban. Még világosabban kitűnik ez a helytartótanácsnak egy 
másik intézvényéből, melyben holmi egyházi peres ügyeket u ta l t a 
konvent elé elintézés végett ós egyúttal meghagyta, hogy hasonló 
ügyeket jövőre is lásson el. De viszont a kormány ugyanezen alkal
makat arra is felhasználta, hogy a fejedelem részére törvényileg 
biztosított legfőbb felügyeleti j og határán túl, magának befolyást 
biztosítson az egyházi ügyekbe. így a Benedek—Péchy ügy elinté
zéséről jelentést, s az összes személyi peres ügyekben a hozzá való 
felebbezés megengedését kívánta meg. Sőt az egyházi bíráskodás 
fórumait is előírta, »vilagosan fennhagyatván a mindezen székek 
végzéseivel meg nem elégedő félnek azon szabadsága, hogy sérelmét 
a nagyméltóságú magyar királyi helytartótanácsnak vagy szinte 
magának a Felségnek is eleibe terjessze«. 

A tiszántúli egyházkerület belviszályaval foglalkozó 1821 — 22, 
évi generálkonvent a Péchy-féle íVjításokat helybenhagyta. Jegyző
könyve pedig a helytartótanácshoz felküldetvén, az ottan jóvá
hagyatott s így a benne foglalt intézkedések is megerősíttettek. í g y 
tehát a budai kánonokban előirt szervezet kerülő úton mégis meg
nyerte a felső jóváhagyást, s ettől fogva a református egyházban 
mindenütt életbe lépett. Kivételt csupán a konvent képez, mely 
rendesen működik.ugyan és úgy tűnik fel, mintha az egyházban 
valósággal az volna, min t amivé a budai zsinat tervezte, t . i . leg
főbb egyházi közigazgatási és birói hatóság, de mégis ebbeli minő
sége csak a kerületek megegyezésén épült fel és a kerületek auto
nómiájával ellentétben nem állhatott. 

Bár kétségtelen, hogy az 1821. és 1822. évi generál konventek, 
a Felségtől nyert mandátumnál fogva, úgy viselik magukat, min t az 
egyház legfőbb közigazgatási hatósága, és bár több éven át számos 
jelenség található működésében, amelyek arra mutatnak, hogy ezen 
jellemvonást fenn kívánták tar tani : mindazonáltal a konventnek 
i lyen szereplése nem az egyház törvényes szervezetéből, nem auto-
nomikus tevékenységéből, hanem egyfelől a fejedelmi megbízásból, 



másfelől pedig a vezető személyek erélyes egyéniségéből fakadt-
A z egyház törvényes, régi autonom hatóságai a generál konventet 
csak ideiglenes szervezetnek tekintették, mely az ő szemükben nem 
vol t egyéb, m i n t »a királyi Felség által is helybenhagyott egyesítő 
pont az 1790—1: 26. törvénycikkben megígért regulázó konzisztórium-
nak felállításáig«, amelynek »vallásos dolgainkban való jóltevő-
befolyását« a kerületek elismerték.1 

A konvent tehát így nem let t főkonsistóriummá, dacára, hogy 
léte a kormány által is elismertetett. Az egyházkerületek jól látták,, 
hogy egy »regulázó konsistorium«, ha az a helytartótanácstól fog 
függeni, csak veszedelmére fog az egyháznak válani. Azért azon 
igyekeznek, hogy a generál konvent a kerületi autonómiát agyon 
ne nyomhassa. A református egyházban sikerült is a kerületeknek, 
hogy a konvent hatáskörét a kerületi autonómiával megszorítsák. 
De hogy az ág. h i tv . evangélikus egyházban sem vol t ez különben, 
azt látjuk az egyetemes gyűlés tevékenységének folyamából, a 
szervezetének megállapítására irányuló törekvésekből. Minden fonto-
sabb ügy, melyet az egyetemes gyűlés előkészít, a kerületekhez 
küldetik le véleményezésre. í gy az 1824-ben elrendelt és 1828-ban 
elkészült szervezet is a kerületek elé terjesztetett s azokon múlott, 
hogy életbe nem léphetett. 

Minden lépésnél látjuk, hogy a hazai két protestáns egyház 
mennyire óhajtaná, hogy szabatosan megállapított szervezete legyen, 
de egyúttal m i l y óvatossággal kerül egy oly intézményt, mely 
szabadságát, önkormányzatát veszélyezteti. A királyi bizottmányt sem 
főkonsistóriumnak óhajtotta, hanem csupán oly testületnek, mely 
által vallásügyei a helytartótanács köréből kivonatnának. Ezen 
rendezetlenség, ezen bizonytalanság, amelyből ők zsinati törvény
hozás útján megalkotott kánonok segélyével akartak kibonyolódnir 

tulajdonképpen ez az oka a magyarországi protestáns egyházak 
autonómiája fennmaradásának. Mert szilárd és határozott szer
vezethez ebben az időben csakis úgy ju tha t t ak volna, ha zsinat
presbiteri törekvéseiket feladva, consistoriális szervezetet fogad
tak volna el. 

Hogy az uralkodó és kormánya csakugyan ide akarta a 
protestánsokat kényszeríteni, azt a későbbi események világosan 
megmutatták. Gr. Reviczky Ádám kancellár komolyan munkába 
vette, hogy a protestáns egyházalkotmány ügyét rendezze s a protes
táns egyházak kormányzását a helytartótanácstól függetlenül, egy 
a királynak közvetlenül alárendelt főkonzisztóriumra bízza. 1829 tájt 

1 Széki B . i . m. 103. lap. 



több protestáns tekintélyes férfiút felszólított,1 bogy a budai és 
pesti kánonokról mondjanak véleményt. A Felség hajlandó azokat 
jóváhagyni, de egyúttal szükségesnek tartja, hogy a meghozataluk
tól eltelt több min t 30 óv tapasztalatai felhasználtatván, a kor 
kívánalmainak megfelelően átalakíttassanak. 

Több kiváló férfiú véleményét ismerjük ezen korból, melyek 
gr. Reviczky felszólítása folytán adattak. Gr. Teleky József nyi la t 
kozatából látjuk, hogy az uralkodónak az vol t a terve, hogy a 
beérkezett vélemények alapján a kánonokat átdolgoztatja, aztán 
jóváhagyja s így küldi le — 40 óv után — a protestánsoknak. 
Éppen ezért oly véleményt kért a kancellár, amely után »többe 
semmi későbbi felterjesztésekre ne legyen alkalom és szükség«. 
Felhívta a megkérdezett egyének figyelmét »az evangélikus konsis-
tóriumoknak külföldön, az újabb korban, különböző, igen hasznos, 
rendszeres szervezéseire«, a hazai mindkét hitvallású evangélikusok 
állapotára s ezek változásaira stb. Gr. Teleki azonban nyíltan kije
lenti , hogy a Felség által tervbe vett szervezet nem lehet megfelelő, 
mive l a vallásügyi 26. t.-c. 4. §-a szerint ebben a kérdésben zsinat
nak ke l l dönteni. A hazai protestánsok múltbeli egyházalkotmányára 
röviden rámutatván, magát a kancellárt hívja fel annak a megíté
lésére : »mennyiben alkalmaztathatnak Magyarországra az evangélikus 
konsistóriumok újabb szervezései külföldön«. Véleménye szerint a 
»zsinati munkálatok lényegében, általában helybenhagyhatok és 
csak közönségesen a gyűlésekre és illetőleg konsistóriumokra utasított 
tárgyakra ós a házassági ügyek első folyamodású törvényszékeire 
nézve lennének nagyobb szabatossággal kifejezendők, illetőleg meg-
vál toztatandók « . 2 

Hasonló szellemben nyilatkozott br. Podmaniczky Károly és 
dr. Szeberényi János is és a többiek, azzal a különbséggel mégis, 
hogy Szeberényi a pesti zsinat kánonait alapos és részletes bírálat 
tárgyává tette és azok szervezeti fogyatékosságait s célzatos voltát 
is k imuta t ta . 3 

Miután így gr. Reviczky kísérlete, mely a németországi főkon-
zisztóriumok mintájára felállítandó magyar protestáns főkonzisztórium 
alkotására célzott, — nem talált kedvező fogadtatást és miután a budai 
és pesti kánonok ellen mindenfelől kifogások emeltettek: a protestáns 
egyházak szervezésének kérdése boldogabb időkre halasztatott el. 

1 Gr. Teleky József, Radvánszky Antal , Schedius Lajos, Ambrozy Lajos, 
br. Podmaniczky Károly, br. Prónay Sándor, Izsák Sámuel, T ibany i Tamás, 
Péchy Imre, Szilassy József. L . Bauhoffer 569. lap. 

8 Sárospataki Füz. 1860. 365, 366. lap. 
8 Bauhofer i . m. 569. lap. Szeberényi A. i . m. 272—298. lap. 



Hasonló sors érte az erdélyi református egyház ama törek
véseit is, melyek fennálló consistoriális szervezőtök újjáalakítására 
irányultak. A z a szabadabb irányzat, melyben a reformok megindultak r 

élénk visszahatást keltet t az egyház kebelében s a kormánynál is. 
Ugyanis arról vo l t szó, hogy a főkonzisztóriumnak a X V I I I . század
ból örökölt régi határozatlan alakját szedjék rendbe s egyúttal 
küszöböljók k i belőle azokat az elemeket, amelyek a kormánynak 
illetéktelen befolyást szereztek az egyház belügyeibe. 

Az erdélyi református főconsistórium 1709-ben nagyon is hatá
rozatlan formában állítattott vol t föl. 1713-ban rendszeresebb alakot 
nyert ugyan, mivel tagjainak száma 50-ben állapíttatott meg, de idővel 
megint az 1709-iki alapra tért volt vissza. Eszerint tagjai vol tak 
az összes »patronusok«, ami a gyakorlatban oda vezetett, hogy min
den református nemes született tagjává let t a főconsistóriumnak. 
De tagjai vol tak és pedig éppen vezetői, min t főkurátorok, a kormány
széki és közigazgatási hivatalnokok is, m i által az egyház független
ségét veszté el. Sőt a gyakorlatban kifejlődött az állandó és népes-
főkönsistórium alakja, amely mellett az egyház állandó kormányzata 
a református vallású kormányhivatalnokok kezébe került és a népes 
főtanács-ülések, a maguk bizonytalan szervezetével, még biztosították 
az állandó főtanács uralmát. 

Mindjárt a X I X . század elején hangok emelkedtek vo l t már, hogy 
ezen tarthatatlan állapotokon segíteni kel l . 1819-ben egy bizottmány 
is küldetett k i , hogy a szervezet ujjáalkotására tegyen javaslatot. 
A javaslat elkészült ugyan, de a főkonzisztóriumi elnökség kérdésé
ben kitört viszály mia t t hosszasan nem kerülhetett napirendre.. 
Ugyanis a főkonsistórium elnöke addig mindig a kormány-hivatal
ban legmagasabban álló református hitsorsos volt . Midőn id . Bánffy 
László eddigi elnök, főkormányszéki tanácsosi állásáról nyugalomba 
vonult, főkonsistóriumi elnöki tisztét meg akarta tartani . Azon
ban Kenderessy Mihály, k i mostan a főkormányszóknél legmagasabb 
polcon levő református hivatalnok volt, a főkonsistóriumi elnökséget 
is igényelte. A harc közöttük elült ugyan, de a főkonsistóriumi 
szervezésének kérdése 1827-ig nyugodott. 

A mondott évben Katona Zsigmond főkonsistóriumi elnök, 
több református főúrral egyetértve, újból felvette a szervezés mun
káját, de mive l az 1709. évi határozatlan alakú főkonsistóriumnál 
maradtak, egyebet a l ig végeztek, min t hogy »a főkonsistórium ren
des elölülője mellé segédül« még három főkurátort választattak. 
Minthogy tehát a »patronusok« határozatlan fogalma miat t az 
1827-ből rendszeresített népes főkonzisztórium több visszásságra nyúj
to t t alkalmat: 1830-ban egy másodikbizottmány küldetett k i javaslat-



tételre, hogy ez a fogyatkozás orvosoltassék. A bizottságnak 1833 
április havában elfogadott javaslata a főkonsistórium tagjainak szá
mát 300-ban állapította meg. A külső fő- és utána való magistrá-
tusok s az egyházi személyek hivataluknál fogva voltak tagjai, 
míg a patronusok egyházmegyénkónt választattak. 

Minthogy ezen szervezetet a főconsistorium az alsóbb fokú 
hatóságok és a köz-szent-zsinat megkérdezése nélkül mintegy oktro
jálta ós mivel így a patronusok egy tekintélyes tömege eddigi 
jogától elüttetett s végül mivel még jobbágy-rendűek is megválasz
tathattak főkonsistóriumi tagokká: ezen szervezet miat t az egyház
ban igen nagy elégedetlenség támadt. A kormány azért haragudott, 
mert az új alkotmányra nézve meg sem kérdeztetett és mivel némi 
képviseleti elv alkalmazása mellett hivatalnokai a főkonsistóriumi 
•elnökségben korlátoltattak. Az 1833. évi augusztus havában tartott 
főkonsistóriumi nem vol t hajlandó Sebes Anta l , főkormányszéki 
tanácsost elnökéül elismerni és gr. Bethlen János személyében egy 
olyan főkurátort is választott, aki semminemű kormányhivatalt nem 
viselt. 

A kormány beleavatkozott ezen, az egyházban is egyenetlen
séget keltő, szervezeti kérdésbe. Br. Wlassich Ferenc királyi biztos, 
királyi rendelet alapján, az új organisátióra vonatkozó iratoknak 
hozzá beszolgáltatását követelte. Az iratok ő Felségéhez felterjesz
tettek s általa, 1836. május 1. kelt rendeletével, a főkonsistórium 
ríj szervezete megsemmisíttetett s az 1833 előtti állapot állíttatott 
vissza. Az új főkonzisztórium összes intézkedései semmiseknek jelen
tet tek k i . 1 

így hiúsult meg az erdélyi egyházi szervezkedés, melynek 
létesítésénél hibák is követtettek ugyan el, de amelyre mégis égető 
szükség volt . Foglalkoztak ugyan még tovább is a szervezeti ügy
gyei az erdélyi reformátusok, de eredmény nem lépett nyomába. 
Salamon József »Erdelyi Prédikátori Tár« című folyóirata a bel-
és külföldi, főleg a westphaleni egyházi szervezetet bőven ismer
tette és az általa i r o t t egyházjog2 is arra a célra szolgált, hogy az 
egyházalkotmány képviseleti alapokon újjászerveztessék, de mégis jó 
25 év telt el, míg az alkotmányátalakítás sikeresen munkába 
vétethetett. 

1 Szilágyi Ferenc : Egy lap Erdély legújabb történelméből. Pest, 1867. 
37—63. lap. 

2 De statu ecclesiae evangelico-reformatae i n Transsilvania Commentatio 
theologico-bistorica. Kolozsvár 1840. 



A vallás ügye az országgyűléseken. 
Nemzeti eszme és Unió. 

Az 1790/1. évi országgyűlés óta a protestánsok minden követ 
megmozdítottak, hogy az ő javukra hozott vallásügyi törvény becsü
letesen végrehaj tassék. Fáradozásaik csak azt a régi, még a X V I I . 
századból származó tapasztalatukat eró'sítettók meg, hogy amit nekik 
az országgyűlés adott, azt a kormány mind ig visszavette. Nem vár
hattak semmi jót még a királytól sem, mert a hozzá való köze
ledés útja a kormányon vezetett keresztül. Egyedül csak az ország
gyűlésekben vo l t már reményük. De hosszú időn keresztül még ez 
a reménység is megcsalta őket. 1791 óta csak futólagos ország
gyűlések tar tat tak az európai nagy események miatt. Pénz, katona
ság és élelem megszavazása merítette k i az összes tárgyalásokat. 
És amidőn Napoleon Szent-Ilona szigetére került: még az i lyen 
országgyűléseknek is végok szakadt. 

De a kormány elvégre még sem térhetett már k i az ország
gyűlés-tartás elől. És amidőn 1825-ben ezeknek egy dicső sorozata 
vette kezdetét, hazánk hamarosan oly eseményeknek színhelye lett, 
melyek a protestánsokat a jövő iránt a legszebb reménységekkel 
töltötték el. A sűrű egymásutánban tar to t t országgyűlések az alkot
mányos ós nemzeti eszmének hatása alatt állottak. A szabadelvüség 
mind határozottabban hódította meg az egész nemzet lelkét. A kor
mány lépésről-lépésre veszíti lábai alól a talajt s erejének hanyat
lásával fogy rekatholizáló szenvedélye is. Ellenben a szabadelvű 
eszmék odairányozzák a figyelmet a méltatlanul oly sokat szenvedett, 
az alkotmány ós a nemzeti eszme szolgálatában élő-haló ós ezért 
elnyomott protestantizmusra is. A szabadelvű állampolitika a protes
tantizmust, ez viszont amazt emelve, támogatva, végre 1848-ban 
el jutot t hazánk odáig, hogy a protestantizmus X V I I . századbeli 
•dicső alkotását, a magyar nemzeti államot újból megalapítja s 
ebben a protestáns egyházaknak is megadja az őket megillető helyet. 

Midőn 1823-ban már híre kelt, hogy a király rövidesen ország
gyűlést fog összehívni, a protestánsok, ak ik már 1796 óta oly sok 
ízben fordultak folyamodásaikkal és küldöttségeik útján a Felséghez, 
de akiknek panaszai eddig soha nem orvosoltattak, most neki álla
nak, hogy sérelmeiket összeszedjék s az országgyűlés elé terjesszék. 
Az országgyűlés elérkeztekor azonban még sem nyújtották be sérel
meiket, hanem mindjárt a megnyitás után, a protestáns követek 
római katholikus vallású követtársaik között számos példányban 
terjesztették el a sérelmek lajstromát s igyekeztek őket felvilágosí-



t an i afelől, hogy a kormány, mely az alkotmányt oly sok részben 
megsértette, miképpen bánt el az 1790/1. 26. törvénycikkel is. Ez 
eljárással azt akarták elérni, hogy vallásuk ügye a felekezeti panaszol -
kodás köréből kivétetve, mint az alkotmány tartozéka, kerüljön az 
országgyűlés asztalára megvitatás végett. 

B E Ö T H Y ÖDÖN. 

Minthogy még ekkor az országgyűlési követek vallásügyi 
utasításokkal el nem láttattak, a vallás kérdése sem le t t törvény
hozás tárgya, de a hangulat a protestánsok ügyében igen kedve-
zőleg alakúit. A protestánsok és a görög keletiek között kötött vegyes 
házasságok ügyének szabályozása végett javaslattételre egy országos 
bizottmány küldetett k i és a Felséghez egy felterjesztés intéztetett,. 



hogy a protestáns theologus ifjaknak a külföldi egyetemek látoga
tását engedje meg. 

Az országgyűlés hangulatának a protestánsok iránt kedvező 
alakulása nem tévesztette el hatását a kormányra sem. Nem szűnt 
ugyan meg a régi ellenszenv, a zaklatási törekvés, de mégis sokat 

PALÓCZY L Á S Z L Ó . 

szelidült az irányzata. A változott viszonyoknak kel l betudnunk, 
hogy gr. Reviczky Ádám kancellár a protestáns egyházi szervezet 
rendezésével kezd foglalkozni s evégből a protestánsokkal érintkezésbe 
lép. A király is megengedte, hogy theologus ifjaink a külföldi — 
egyelőre ugyan csak a berl ini — egyetemeket látogathatják. A kor
mány elrendelte, hogy a lelkészek és tanítók díj levélben megállapí-



t o t t pénzfizetését nem váltó-, hanem ezüstpénzben kel l kiszolgáltatni. 
Egyházi hivatalos levelezéseinkre a portómentesség kedvezménye 
kiterjesztetett. A z olaszországi ezredekhez protestáns tábori lelké-

Az ORSZÁGHÁZ POZSONYBAN. 

szek is alkalmaztattak, kiknek felajánlása végett a kormány a pro
testáns konventeket kereste meg. 

Azonban a kormány alaphangulata a protestánsok iránt csak 
a régi maradt. A protestáns gyermekeknek szüleiktől való elszedése 
s erőszakkal római katholikussá neveltetése (Grörgey Szilárd, Kemény 



Mihály stb. esete)1 az eleunchusok, valamint a vegyes házasságok 
körüli eljárás fenntartása stb., ezt világosan mutatja. I l y e n jelenség 
az is, hogy a római katholikus családoknak csakis királyi engedelem 
mellet t vo l t szabad protestáns nevelőt t a r t an i ; ~- hogy az angol 
bibliaterjesztő társulat által ajándékozott több ezer bibl ia lefoglal
t a to t t s k i nem adatott; —• hogy a vadosfai gyülekezetnek 1751. évi 
zendülése miat t még most sem engedtetett meg, hogy augusztus 20-án 
templomát kinyithassa s o t t istentiszteleten megjelenjen; —• hogy a 
borostyánköveknek a nagypénteken való harangozás e l t i l ta to t t stb. 

AZ ALSÓ TÁBLA ÜLÉSE. 

Az 1830. évi országgyűlés alkalmával már több törvényhatóság 
utasította követeit, hogy a vallásügy méltányos megoldásán mun
kálkodjanak. A királyi proproziciók ugyan nem emlékeztek meg a 
vallás ügyéről, de Bihar vármegye követe, Beöthy Ödön, mégis 
talált alkalmat arra, hogy a 29-ik ülésben a vegyes házasságok, a 
gyermekek vallása ós az áttéréseknél alkalmazott hat he t i oktatás 
körül előforduló visszaélések s az idevonatkozó kormányrendeletek 
ügyében felszólaljon. Felszólalásának hatása alatt az alsó tábla fel
i ra to t is intézett a Felséghez, melyben az 1827. április 3 - ik i felirat 
3. pontjára hivatkozva kérte, hogy a vallásügy rendezése érdekében 
tegyen előterjesztést és addig is intézkedjék a visszaélések meg-

1 Haan L . i . m. 52. lap. 



szüntetése felöl. A király kitérő válaszával nem voltak ugyan & 
rendek megelégedve, de az országgyűlés a kolera és a pórlázadás 
miat t feloszolván, a kérdés tárgyalása is abban maradt. 

Az országgyűlés alkalmával a két protestáns egyház konventje 
is fel i rat ta l fordult a királyhoz, melyet egy küldöttség nyújtott át, 
de egyéb eredményt nem érhettek el azon Ígéreten kívül, hogy 
panaszaik majd az országgyűlés bezárása után tárgyalás alá fognak 
vétetni. í g y a protestánsok sérelmeinek orvoslása folytonosan »ad 
graecas calendas« halasztatván, régi helyzetük változatlanul fenn
maradt. Azonban ez nem vált ügyüknek hátrányára, mivel így tör
vényes követeléseik nem csak úgy félbe-szerbe kormányzati úton r 

hanem országgyülésileg rendeztettek. 
A m i n t az 1832/6. évi országgyűlés összehivatott, a két egyház 

kiküldöttei szeptember 9-én közös ülésben megbeszélték a követenda 
eljárást. Sérelmeiket összeállították, hogy ha szükségesnek látszik,, 
az országgyűlés elé terjeszthessék. Választattak egy állandó bizott
mányt is, amely az országgyűlési eseményeket figyelemmel kisérjo 
és a szükséges teendők felől gondoskodjék. Majd a november h a v i 
közös tanácskozáson abban állapodtak meg, hogy ne kérvény alakjá
ban vigyék az ügyet az országgyűlés elé, hanem egy országgyűlési 
képviselő tegye meg ez irányban az indítványt. A felszólalásra 
Beöthy Ödön vállalkozott s 1833 január 9- ik i felszólalására az alsó
tábla csaknem egyhangúlag fogadta el azt a határozatot, hogy a 
vallásügyben törvényjavaslat készítésére bizottság küldessék k i . 

A bizottság hamarosan elkészült munkájával, melyben tizenkét 
pontba foglalta össze a lelkiismeret szabadságára vonatkozó javas
latokat. A főbb pontok a következők vo l t ak : »minden törvényesen 
bevett vallás gyakorlata szabad; az áttérést egy vallásról másra 
bármikópen akadályozni t i los ; a hat he t i oktatás s a vegyes házas
ságoknál a gyermekek katholikus vallásbani neveltetését illető divatos 
kötelezvény a múltra nézve is érvénytelen s eltöröltetik; az 1791. évi 
26-ik törvény azon pontja, mely a protestánsoktól a lakás és birtoklás 
jogát Horvátországban megtagadja, érvényteleníttetik; a protestáns 
ifjúság a külföld bármely egyetemét minden megszorítás nélkül 
látogathatja; katholikus szülék gyermekeiket protestáns iskolákba 
járathatják, protestáns nevelők által taníttathatják ; minden magyar 
sorezredhez protestáns tábori pap is alkalmaztassák; a protestáns 
céhbeliek a katholikusok ünnepeinek megtartására nem kötele
sek stb.« 1 

1 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. I I I . k iad . 
Pest, 1886. I . köt. 321. lap. 



A z alsó tábla ezen törvényjavaslatot nagy többséggel elfogadta. 
El lene jóformán csakis a római katholikus papi követek emeltek 
szót. Azonban a főrendi tábla erőteljesen ellentállott a törvény
javaslatnak, dacára annak, hogy br. "Wesselényi Miklós, gr. Széchenyi 
István, gr. Eszterházy Mihály és a többi liberális főrendek lelkesen 
küzdöttek mellette. A reversálisokat hajlandók ugyan a jövőre 
nézve megszüntetni, azonban minden más kérdésben vagy meg
tagadták a hozzájárulást, vagy pedig különböző ürügyek alatt félre
tolták azokat. Hét rendbeli üzenetet váltott egymással a vallásügy
ben a két tábla, de ezeknek jóformán semmi eredményök sem let t 
s végre is a követek elállottak a kérdés erőszakolásától, a későbbi 
időkre hagyván a megoldást. Beöthy Ödönnek az a kijelentése, hogy 
»addig fogok trombitálni, m ig Jerikó falai össze nem omlanak«, 
•éppen úgy jellemzi az alsó tábla hangulatát, min t a másik, melyet 
-a törvényjavaslat fólretételónól mondott : »nem halt meg a leányzó, 
csak aluszik«. 

Hogy mi ly izzó vol t a közhangulat, azt m i sem mutatja annyira, 
m i n t azok a pásztorlevelek, melyeket Scitovszky János és br. Szepessy 
Ignác püspökök hiveikhez kibocsátottak, melyekben a protestantis-
mus ócsárlásától sem tartózkodtak s kíméletlenül elítélték az ország
gyűlésen a vallásegyenlőség érdekében tett kísérleteket. 

Ennek a nagyfokú türelmetlenségnek csak az le t t a következ
ménye, hogy olajat öntött a tűzre. A követek és számos szabad
elvű főrend annál erélyesebben állott a protestánsok s a vallás
szabadság oltalmazásában. 

Bár az országgyűlés alatt már nyilvánvalóvá lett, hogy maga 
az uralkodó, a nádor s az egész kormány óhajtja a vallásügy szabad
elvű rendezését, azért a helytartótanács még sem szakított teljesen 
a maga eddigi egyházpolitikájával. A z áttérések ugyan könnyebben 
és simábban mentek, de p. o. párbér-ügyekben a protestánsok még 
m i n d i g a rövidet húzták. 

A római katholikus klérus az 1832/6. évi országgyűlés után 
teljes erejével a vegyes házasságokra vetette magát azzal a célzattal, 
hogy a reversálisokat mindenesetre fenntartsa. Scitovszky János 
rozsnyói püspök az 1790/1. 26. t.-c. és az ennek alapján keletkezett 
50 éves gyakorlat ellenére megti l tot ta egyházmegyéje papjainak, 
hogy a reversális nélküli vegyes házasságokat megáldják. Sőt tovább is 
megy, amennyiben az 1790/1. évi 26. törvénycikket érvénytelennek, 
a protestánsokat eretnekeknek nevezi s a két protestáns egyház 
nagy reformátorai és követői ellen igen kemény és gyalázó kifeje
zéseket használ. — Még nagyobb feltűnést keltett azonban Lajcsák 
Eerenc nagyváradi l a t in szertartású püspöknek 1839 március 



14-én kibocsátott pásztorlevele, amely nem vol t ugyan olyan szen
vedélyes, m i n t rozsnyói tiszttársáé, de azon levélváltás, mely annak 
következtében a püspök és Beöthy Ödön biharvármegyei alispán 
közt keletkezett ós Biharvármegyének ez ügyben a királyhoz inté
zett felirata országosan ismert és köz üggyé tette. 

Azon püspöki pásztorlevelek V I I . Pius pápának arra a brévó-
jére támaszkodtak, amelyek Németországban a Drost Kelemen 
kölni érsek nevével összefüggésben álló nagy vallásügyi vitát idézték 
elo éppen a vegyes házasságok megáldásának a kérdésében. De kiada
tásukra okul boszúérzet szolgált, mive l az 1832/6. évi oszággyűlós-

hatása alatt a legtöbb vármegye
megtagadta a püspökök azon át
iratának végrehajtását, hogy a 
reversálisoknak erővel is érvényt 
szerezzenek. A vármegyék a rever
sálisokat törvénybe ütköző do l 
goknak kezdették tekinteni s azok 
érvényesítéséhez hozzá nem járul
tak. És bár a Scitovszky—Laj-
csák-fóle pásztorlevelek követ
keztében a reversálisok ereje egy 
hajszálnyival sem lett több, — és 
ezt maguk az illető püspökök is 
beláthatták: — azoknak kiadását 
egyedül a megtorlási vágy indo 
kolhatta. Eredményük a valóság
ban épen ellenkező lett, m i n t a-
hogy várták, mert a közvéleményt 
egyenesen a római katholikus 

egyháziak ellen ingerelték s a vármegyék egyenesen úgy t e k i n 
tették azokat, min t amelyek által a vegyes házasságok elé akadály 
gördíttetik, holott ezt az 1790/1791. évi X X V I . törvénycikk egye
nesen t i l t j a . 

A protestáns egyházak elöljárói sem hagyták szó nélkül a 
dolgot, annyival kevésbbé pedig, mivel a püspökök példáján fe l 
buzdult plébánosok összes türelmetlenségüket előszedték a vegyes 
házassági ügyekben és egyesek, min t Krámer János bábaszéki plé
bános és Bekeházy Ince, a királyi cenzúra jóváhagyása mellett , 
oly könyveket bocsátottak k i , amelyek a protestantismus gúnyo-
lásával ós ócsárlásával valóságos sportot űztek. Vo l t még ezeken 
kívül számos, újabb időből keletkező sérelmük is és ezeket m i n d 
összeszedve, a Felséghez felterjesztették. 

F E L S Ő B Ü K K I N A G Y P Á L . 



M i n t h o g y a kormány a bekövetkező országgyűlés előtt le 
akarta némileg csillapítani az országban uralkodó izgatott hangu
latot, azért, bár a protestánsok az uralkodótól semmi választ nem 
nyertek, egy, 1839 április 30-án kelt királyi leirat az illető 
püspököket mégis rendreutasította ós tudtára adta a püspököknek, 
»miképen az ágostai és helvét vallástótelüek egyházi viszonyairól 
alkotott régibb törvényeket s így az 1791-iki 26-ik t . -cikkelyt is 
pontosan megtartani szándékozván, mindazt, m i ezen már törvényes 
szokás által is szentesített szabályoktól eltér, jóvá nem hagyhatja; 
s határozottan kívánja ő Felsége, hogy ama törvények iránt min
denki oly engedelmességgel viseltessék, minőt azoknak szentsége 
követel. A püspököket, különösen ama törvények megtartására azon 
hozzátétellel i n t i ő Felsége, hogy buzgalmukat legfelsőbb kivánatai 
teljesítésében ama készség szerint fogja mérlegelni, mellyel e köte-
lességöknél megfelelendenek«. 

Az 1839—40. évi országgyűlés megnyitása előtt ezen királyi 
leirat igen jó hatást tett , azonban mive l nyilvánvaló volt, hogy 
Scitovszky és Lajcsák pápai rendelkezésre támaszkodtak és így 
példájukat jövőre a többi főpapok is követni fogják, az izgatott 
közvélemény követelte, hogy a kérdés gyökeresen megoldassók. 

A vallásügyi vitában főleg a reversálisok kérdése felett folyt 
a legtöbb szó, úgy az alsó, mint a főrendi táblán, de azért a többi 
ügyek sem mellőztettek. A reversális ügyben az alsó tábla azt 
az álláspontot foglalta el, hogy a reversálisok úgy a múltra, min t 
a jövőre nézve töröltessenek, mig a főrendek csakis az utóbbit vol 
tak hajlandók elfogadni. A követek táblájának legkitűnőbb tagjai : 
Klauzál Grábor, Palóczy László, gr. Péchy Manó, Deák Ferenc, felső
bükki Nagy Pál stb. a teljes viszonosság mellett küzdöttek, de a felső 
tábla ellentállását nem tudták megtörni. Több sikertelen üzenetváltás 
után végre az alsó tábla ezt a kérdést elejtette. Azonban a l e lk i 
ismeret szabadsága ügyében, a főpapság ellenzése dacára is közös 
megegyezés jött létre a két tábla között, melyet, m i n t törvény
javaslatot szentesítés végett a király elé terjesztettek. A javaslat 
létrejöttében igen jelentékeny része van a főrendiházban ezen 
országgyűlés alatt gr. Batthyány Lajos, br. Eötvös József és gr. 
Teleki László vezérlete alatt szervezkedett ellenzéknek, de különö
sen a konzervatívok legkitűnőbb vezéregyéniségének, gr. Dessewffy 
Aurélnak, kinek állásfoglalása dönté el a kérdést. 

A törvényjavaslat főbb pontjai a következők vo l t ak : A gyer
mekek m i l y vallásban való neveltetéséről eleve kiadott reversálisok 
érvénytelenek. A k i 18-ik életévéig evang. vallásban neveltetett, 
annak vallása többé kérdés alá nem jöhet. A vegyes házasságok, 



melyek bár egyházi megáldás nélkül, de kath. pap jelenlétében 
köttettek, törvényesek. A vegyes házasságokból született gyermekek 
ezentúl atyjok vallását követendik. Az evang. templomoknak más 
vallásbeliek általi látogatása miatt , ha csalogatás közbe nem jött, 
az evang. papokat kereset alá fogni nem lehet. Ka th . gyermekek 

K L A U Z Á L GÁBOR. 

járhatnak evang. iskolába, csak a vallásban taníttassanak saját 
papjok által. Az evang. és kath. ifjúság minden megszorítás nélkül 
látogathat külföldi egyetemeket. Ka th . szülék tarthatnak gyerme
keik mellett evang. tanítókat, csak a vallásban nyerjenek oktatást 
kath. tanítótól. Az evangélikusok elemi iskolákat, hol szükségesnek 
tartják, mindenütt állíthatnak. E g y i k felekezetbeliek sem kötelez
tetnek a másik felekezet papjai s tanítói díjazásához s templom-



építéséhez hozzájárulni. A közhivatalok betöltésénél nem lehet 
vallásra tekintet . Vallás tekintete miat t b i r tok- s lakási j o g szer
zésétől e l t i l tani , mestersége gyakorlatában gátolni senkit sem szabad. 
Ott, hol eddig elkülönzött temetők nincsenek, a létező közös. 
A magyar ezredeknél evang. tábori papok is alkalmaztassanak stb. 1 

Ezen javaslat, mely, min t látható, majdnem mindazokat a 
sérelmeket felöleli, melyek mia t t a protestánsok már félszázad óta 
panaszolkodtak, eléggé konzervatív szellemben van ugyan tartva 
ós távol áll a vallásegyenlősóg fogalmától, de azért a róm. kath. 
klérust k i nem elégítette. Miután a főpapság nem tudta megaka
dályozni az országgyűlésen az elfogadtatását, megkísérelte a szente
sítés elhalasztását. Tudtára adta a kormánynak, hogy a vallási 
viszály lehető kiegyenlítése céljából Rómába kiküldöttet meneszt, 
hogy ott tájékozást szerezzen az engedékenység lehető határairól. 
Viszont a kormány ezen bejelentés hatása alatt tudatta az ország
gyűléssel, hogy a törvényjavaslatra adandó válaszát a jövő ország
gyűlésre halasztja. így a szentesítés csakugyan elmaradt. 

Az országgyűlés berekesztése után tehát a róm. kath. felső 
klérus a kiegyenlítés útjának megtalálása végett Lonovich József 
csanádi püspököt Rómába küldötte, hogy Magyarország számára egy 
o ly bróvét eszközöljön k i , aminőt X I V . Benedek Hollandia és 
Lengyelország számára kibocsátott s amelynek értelmében a prot. 
lelkészek előtt kötött vegyes házasságok is érvényeseknek tekin
tendők a kánoni j o g szempontjából. Ez annál könnyebben megtör
ténhetett, mive l Magyarország tekintélyes részében s Erdélyben a 
t r ident i zsinat házassági szabványai k i nem hirdettetvén, kötelező 
erővel úgy sem birtak. Maga a püspöki kar, a pápa válaszának 
megérkeztéig, közös jDásztorlevólben utasította a, lelkészkedő pap
ságot, hogy a reversális nélküli házasságok megkötésénél csupán 
passiva assistentiával szerepelhetnek. 

A pápa a püspöki kar eljárását helyeselte s ide vonatkozó brévé-
jében ennek kifejezést is adott. A vegyes házasságok megkötésére 
nézve pedig csakugyan megtette azt a kijelentést, hogy a prot. 
lelkészek előtt kötött i lyen házasságok is érvényeseknek tekinthetők. 

Miután az 1790/1. 26. t .-cikk 15. §-a még mindig érvényben 
volt , s így a vegyes házasságokat róm. kath. plébános előtt kellet t 
kötni, és miután az ős időkből származó magyar szokás el sem 
tudta képzelni a házasságot ünnepélyes megáldás nélkül, de kivált
képpen mive l a róm. kath. klérus eljárása a legnagyobb mértékben 
türelmetlen és szűkkeblű volt , mikor a pápai döntés előtt a passiva 

1 Horváth M . i . m. I I . köt. 176—7. lap. 



assistentiára utasította a papságot: ezért az ország közvéleménye
igen elkeseredett a róm. katk. papság ellen. Már régóta nem a protes-
tantismus ós a róm. katholicismus ügye vol t ez a kérdés, hanem a sza-
badelvűsógó és a reactióó. A nemzet közvéleménye az előbbit kép
viselte, m i g az utóbbi mellett a kormány és a róm. kath. klérus állott. 

A vármegyék vették fel a harcot a főpapság ellen. Pest 
vármegye, abból az alkalomból, hogy a közös pásztorlevél erejénél 
fogva egyik pesti plébános Kossuth Lajos és Meszlényi Teréz 
házasságától az egyházi áldást megtagadta, az 1647. évi 14. t .-cikkre 
hivatkozással az illető plébános és minden hasonlóképpen eljáró 

indított kereseteknek. Azokra nem kaptak választ,ezek pedig felül
vizsgálat végett a kancelláriába felkérettek s ott rekedtek. De azért 
már lehetett látni, hogy a következő országgyűlés ebben az ügyben 
végleges rendelkezést fog hozni és hogy a protestáns vallásszabadság 
kérdésének éppen nem válott kárára a kormány és a főpapság ellen
szegülése, mert a hozandó törvény annál szabadelvűbb fog lenni. 

Az 1843—44. évi országgyűlés, az előzmények után, egészen 
más auspiciumok alatt nyi t ta to t t meg, min t a korábbiak. A követek 
táblája már hallani sem akart a vallásügy olyan rendezéséről, m i n t 
aminőt a mul t országgyűlésen maga javasolt, hanem gyökeres 
reformokat óhajtott úgy a vegyes házasságok, min t az áttérések 
kérdésében. Sőt ha csak rajta áll, a »szabad egyház— szabad állam
ban« eszméjének azon szép alakja, melyet a r i tka szabadelvű győri 

társai ellen, 600 f r t büntetést 
állapított meg s ügyészét a-
keresetek megindítására utasí
totta. Minthogy az említett 
pásztorlevél valamennyi bíró
sághoz megküldetett, az ország 
valamennyi vármegyéjében 
nagy ingerültség támadt s azon 
egynehány vármegyét kivéve, 
hol papi főispánok voltak, a 
többiek felírtak a királyhoz, 
kérvén, hogy a törvényellenes 
egyházi rendeleteket semmi
sítse meg s a főpapokat uta
sítsa a törvény tiszteletben 
Íj £1 rij £1S EUTBI • 

B Á R Ó EÖTVÖS JÓZSEF. 

A vármegyei feliratok
nak éppen úgy nem le t t hatá
suk, min t az ügyészeik által 



kanonok, Vnrda Károly fejtegetett, az alsótábla kezdeményére tör
vénnyé is lehetett volna. De ez az eszme Magyarországon még ma 
is kora szülött volna. 

A király nevében, a mnlt országgyűlési javaslatra válaszképen, 
egy javaslatot terjesztett be a kormány, mely a bevett vallások 
egyenjogúságát és viszonosságát hangoztatta ugyan, de attól v a j m i 
messze állott. Legjellemzőbb része az, a mely a jegyesek szabad 
akaratára kivánta bizni a gyermekek vallásos neveltetésének a 
megállapítását, és ezt az egyezséget a polgári szerződések jogere
jével óhajtotta felruházni. Miután mindkét fél, úgy a szabad
elvűek pártja, m i n t a római 
kath . papság elégedetlen 
vo l t a javaslattal, a király 
egy újabb leiratot küldött 
az országgyűléshez, melyet 
Lonovich A n t a l csanádi 
püspök fogalmazott, mely 
aztán törvénnyé is lett . Ez 
az 1844. évi 3. törvénycikk, 
mely a reversálisokat kerülő 
vVton érvénytelenné teszi, 
midőn kimondja hogy azok, 
k i k 18 éves ko ruk ig evan
gélikus vallásban neveltet
tek, vallásuk végett többé 
kérdés alá ne fogassanak; 
a vegyes házasságok köté
sére az evang. lelkészeket is BAJZA JÓZSEF. 
felhatalmazza, sőt e tekin
tetben visszaható erőt állapít meg 1839 márc. 15-ig; és végül a prot. 
vallásra való áttérést, minden zaklatások mellőzésével, szabaddá teszi. 1 

Bár a királynak és a kormánynak hangulata igen megvál
tozott már a protestánsokkal szemben s az 1844: 3. t .-cikk oly 
kedvezményeket biztosított, amelyek a zaklatást kizártnak mutatják, 

1 A felébredt alkotmányos szellemet az erdélyi protestánsok is felhasznál
ták, hogy számos sérelmeikre orvoslást nyerjenek. M i n d a három egyház fel
terjesztő sérelmeit az 1837. évi országgyűléshez, mely készségesen pártfogásába 
is vette a panaszosokat, a Felséghez felterjesztette kérvényeiket. Azonban 
valamint egyéb ügyekben, úgy ebben sem kisérte siker ennek az országgyűlés
nek a működését és így a panaszlott sérelmeket csak a korszellemmel válto
zott kormányzati irány szüntette meg némileg, de törvény orvoslásukra nem 
hozatott. 



azért a protestánsok még sem élhettek egészen nyugodtan, mert a 
kormányban még mind ig vol t a régi róm. kath. hajlandóságokból. 

Midőn Wimmer, a felsőlövői ev. tanintézet nagynevű alapítója, 
a calwi egyháztörténetet terjesztette, ellene éppen úgy, min t Dierner 
pesti leányiskolái tanár ellen, k i egy prot. egyháztörténetet adott 
k i , a helytartótanács keményen lépett fel, mivel ezek a munkák 
nem éppen mindenütt hízelegtek a róm. katholicismusnak és a 
pápáknak. 1846-ban 1 az 1844: 3. t.-cikknek az áttérésre vonatkozó 
részeit a helytartótanács úgy magyarázta, hogy az csak olyanokra 
vonatkozik, k i k már 18-ik életévöket betöltötték; azonban meg
engedte, hogy a róm. kath. vallásra áttérő szülék 7 éven felüli és 
a lu l i gyermekeiket vihessék magukkal az új vallásra. A z 1844: 3. 
t . -cikk a katonai határőrvidéken még 1847-ben sem hirdettetett k i . 
Egyes protestáns lelkészeknek, min t a korponainak és beszterce
bányainak tisztán egyházi ügyeiben a "világi hatóságokat vizsgá
la t ta l bízta meg s őket ezek elé rendelte. Az iskolai autonómiát 
sértőleg bizonyos rovatos kimutatások készítését és felterjesztését 

meghagyta. A protestánsokra reá 
írt, hogy superintendenseiket 
jegyzőkönyveikben se merészel
jék püspöknek címezni. A velen
cei tengerészeti iskolánál elnézte, 
hogy ott a belépni szándékozó 
prot. ifjaktól apostasiát követel
jenek. A Morvaországban és G-ali-
ciában állomásozó magyar ezre
dekhez nem akart prot. tábori 
lelkészeket rendelni stb. 

A protestánsok egyetemes 
gyűlései s konventjei mindezen 
sérelmek ügyében határozott ál
lást foglaltak el s mindannyiszor 
felfolyamodtak a királyhoz. Az a 
szomorú tapasztalat, hogy sérelmi 

VAJDA PÉTER. folyamodványaik többnyire fele
let és orvoslás nélkül maradtak, 

nem gátolta meg őket abban, hogy egyházaik igazait rendületlen 
kitartással védelmezzék. Es ezen védelem mellett o t t látjuk a belső 
építés, erősítés munkáját, o t t azokat a nagybecsű törekvéseket és 
alkotásokat, amelyekkel egyházunk a nemzeti állam kiépítésében az 

« 1846 máj. 27. 19237. 



országgyűlésnek, az egész magyar társadalomnak szép eredménnyel 
segédkezett. 

Az a nagy nemzeti ébredés, mely az 1825/7. évi országgyűléssel 
bekövetkezett, nem csak bogy érintetlenül nem hagyta a prot. egy
házat, mely elveinél s múltjánál fogva is a nemzeti eszmének egyik 
támasza, sőt éppen elsőrangú vezérszerepet jelölt k i neki, midőn 
intézményeinek nemzeti szellemben való kiépítésével, a nemzeti 
művelődés elősegítésére ösztönözte. 

A harmincas éveknek még kissé hűvös levegője inkább csak 
a teljesen belkörű intézkedések ós rendezésekre vol t alkalmas. Ezek 
között egyházi és művelődési szempontból egyik legfontosabb az 
ág. h i tv . egyház egyetemes levéltárának szervezése és gyarapítása, 
mely egészen az 1811-ik évig megy vissza és attól kezdve mind 
nagyobb és szebb sikereket képes felmutatni. Előkelő urak családi 
levéltáraikból, nagynevű tudós kutatók gyűjteményeikből kész szív
ve l adták át az egyetemes levéltár részére azokat az okmányokat, 
adatokat, melyek az egyház történetére vonatkoztak s fontossággal 
bírtak. A Prónayak, Gréczyek, Kubinyiak, Radvánszkyak, Zayak, 
Schuleck, Jankovics, Gramauf, Tessedik, Dobay, "Wolfel, Mayer stb. 
sok becses kincset halmoztak abban össze. 

Es mintha ezen régi okmányokkal az ősöknek dicső szelleme 
is újból megelevenedett volna! Egymást érik a különböző ado
mányok, alapítványok, melyek egyházi, de különösen iskolai célokra 
rendeltettek. A gyűjtés, hagyományozás és ajándékozás mind nagyobb 
mérveket ölt, úgy, hogy midőn a nemzeti élet fellendülése különös 
nagy feladatokat rótt az iskolákra, ezek anyagilag biztosítva voltak 
és akadálytalanul felelhettek meg magasrangú hivatásuk betöltésének. 

Nem csekély fontosságú jelenség az sem, hogy az ág. h i tv . 
evangélikusok mennyit munkálódnak az egyházi és tanügyi iro
dalom felébresztése és terjesztése körül. Elméleti és gyakorlat i , 
történelmi ós szervezeti, szorosabban vett egyházi és iskolai pálya
kérdéseket tűznek k i egyesek és maga az egyetem is, hogy a 
szellemi életet e tekintetben magas színvonalra emeljék. A refor
mátusoknál nem tapasztalható ez a lázas, siető tevékenység. Okét, 
k iknek zöme meglehetősen csoportosan élt, s így az ellenállásban 
nagyobb erő kifejtésére vol tak képesek az elnyomatás korszakaiban, 
nem viselte meg annyira a mul t . Nem is vol t annyi mulasztásuk, 
annyi pótolni, helyrehozni valójuk. Éppen azért működésük egyen
letesebb, nyugodtabb. Ügyeiket is inkább az egyes autonóm szervek, 
mintsem valamely központ végzi. 

Az ág. h i tv . ev. egyház oktatásügyét az egyetemes gyűlés 
szabályozta. Ennek sikeresebb végezhetése szempontjából az egye-



temes felügyelő mellet t külön iskolai felügyelő is választatott, és a 
fanügy összhangzatos vezetésére egy központi állandó iskolaügyi 
bizottmány őrködött. Az 1809-ben elfogadott Sckedius-Lovick-féle 
tanterv 1836-ban revisió alá vétetett s 1837/9. években letárgyal-
tatván, 1840-ben életbe léptettetett a megújított alakban. Azonban 
az új tanterv nem elégítvén k i a közvéleményt, Zay Károly, egye
temes felügyelő, az egybáz kiváló tanügyi féríiait 1842-ben zay-
ugróci kastélyába megbíván, ezek által i t t szerkesztetett meg az 
iigynevezett »zay-ugróci tanterv«, mely aztán az 1842 július 15-re 
•összehívott egyetemes gyűlés által elfogadtatván, mindazon isko
lákra kötelezővé tétetett, melyek az egyetemes egyház segélyezésé
ben részesültek. A fokozatos életbeléptetésre hét évi idő rendeltetett. 
A tanterv, mely tulajdonképpen az egész tanrendszert felölelte, 
még fegyelmi szabályokkal volt ellátandó, m i az 1846-iki egyetemes 
gyűlés meghagyásából 1847-re el is készült, de előbb a kerületek
hez tétetvén le véleményezés végett, életbeléptetését a bekövetkező 
nagy események meggátolták. — A református egyház egyetemes 
konventje nem foglalkozott így a tanüggyel, egyetemes tanügyi 
bizottsága sem vol t még ebben az időben, hanem az egyes kerü
letek rendezték, m i n t eddig is, saját területükön tovább a tanügyet. 
A korszellemnek megfelelő átalakításokat mindegyik kerület meg
tette a maga főiskolájánál, melyektől aztán terjedt tovább a kisebb 
iskolákra is. A tiszáninneni kerület 1837-ben, a tiszántúli 1841-ben, 
az erdélyi ref. egyház pedig 1835, 1842 és 1847-ben dolgozták át 
tanterveiket. Mindenikben a nemzeti nevelés vol t a főcél, amit 
meg is valósítottak. 

A magyar nyelvnek az oktatás tárgyai közé való felvétele a 
protestáns iskolákban jóval előbb megtörtént, mint a róm. kath. 
tanintézetekben. A tiszáninnen 1818-tól, a tiszántúl és Erdélyben 
1833 óta a magyar nyelv egyenesen az oktatás nyelvóvó is tétetett. 
Mióta Bacsányi, Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, Szemere 
Pál, Döbrentei, Vörösmarty, Bajza stb. nyelvújító s irodalmi mun
kássága nyelvünket a tudományos használatra is alkalmassá tette, 
csak kevesen akadtak már, k ik az oktatásügy szinvonalat féltve, 
a la t in tannyelv mellett buzgólkodtak. 

Az 1840. óv tájban minden téren tapasztalható szabadabb 
mozgás és élénk szellemi élet a protestáns egyház kebelében két 
igen fontos és egymással kapcsolatban álló mozgalomnak adott 
-életet, illetőleg táplálékot. Az egyik a nemzetiségi kérdés, mely 
különösen az ág. h i tv . ev. egyháznak szerzett igen sok kellemet
lenséget, mive l po l i t ika i törekvéseit az egyházi autonómia köpe
nyével takargatta. A másik pedig a két testvér evangélikus egy-



háznak uniója volt , amely főleg a panslavismus leküzdése végett 
indíttatott meg, s így nemzeti jelentó'ségüvé is válott. 

A nemzetiségi kérdés, min t ismeretes, már a X V I I I . század 
vége felé megszületett hazánkban, sőt kormánycélokra is felhasz
náltatott. A X I X . század első felében, a magyar nemzeti szellem 
fellángolásával kapcsolatosan és külföldi fontos pol i t ika i esemé
nyek által is ápolva, nagyra növekedett. Azonban láthatóvá csu-

GRÓF ZAY KÁROLY. 

pán akkor lett , midőn a magyar nemzeti eszmének erőteljesebb 
lüktetése s talán kissé kellő tapintatot nélkülöző érvényesítése, 
a különböző nemzetiségek, főleg a tótok jeleimét s így ellen
szenvé tis felköltötte. 

Ugyanazon egyetemes gyűlésen (1821), amelyen az ág. h i tv . 
ev. egyház ezen legfőbb képviselete kimondotta, hogy senki iskolai 

javadalomban nem részesíthető, k i öt óv múlva a magyar nyelvben 
kellő jártasságot felmutatni nem tud, történt az is, hogy Sramko 
Pál klenóci lelkész, k i tót b ib l ia i lexikonát kiadásra az egyetemes 



gyűlésnek félajánlotta, folyamodványában a következőleg beszól: 
»Kórlek, ne szégyenkezzetek a tót nemzet és nyelv miat t . Hiszen 
többnyire tót eredetűek vagytok és többségtekben tót nyelven 
dicséritek Istent. Né 1 is hozzon ti teket zavarba a mostani magyar 
láz, mellyel a tótokból magyarokat akarnak csinálni. M i vagyunk 
ebben a hazában az örökösök, a magyarok pedig csak jövevények. 
A tótság ennek az országnak a lelke, amely nélkül a magyarok 
m i t sem tudnának, mire sem volnának kepesek«. Ez a hang mutatja 
a szellemet, mely ot t benn az egyház kebelében, ennek autonómiája 
leple alatt forrongott és tilos utakra tévedt, midőn a természetes 
önvédelem határain túl, pol i t ikai irányzatokat is felölelt. Majd 1827 

ós 1832-ben megjele
n ik Kollár János, pesti 
evang. lelkész »Slawy 
dcera« című eposza,, 
mely nagy izgalomba 
hozza az összes pán-
sláv törekvéseket. 

Midőn a Felség 
a helytartótanács út
ján 1828-ban elren
delte, hogy a közép-
és felső iskolákban a 
magyar nyelv kötelező 
tantárgyként taníttas
sák : ez még egyáltalá
ban nem okozott za
varokat. A dunántúli 

FÁY ANDRÁS. kerületnek azt az indít
ványát, hogy az egye

temes gyűlésnek jegyzőkönyvei magyarul szerkesztessenek, a gyűlés 
1830 és 1832-ben nagy körültekintéssel elvetette, mivel a felsőbb 
megyék esperességei ezen jegyzőkönyveket meg nem értenék. Jellemző 
visszhang gyanánt legyen felemlítve az is, hogy 1832-ben a túróci 
esperesség a magyar nyelv terjesztése végett, egy magyar nyelvű 
felsőbb tanintézet létesítését határozta el, s e célra az egyetemes 
gyűléstől évi segélyt kért s 500 fr tot kapott is. A két fél, a magyar 
és a tót elem között még nyoma sincs ekkor bent az egyházban 
az ellentétnek. 1834-ben az egyetemes gyűlések jegyzőkönyveinek 
hasábosán, magyar-latin nyelven való szerkesztése kimondatván, 
mindkettő egyenlően hitelesnek jelentetett k i . 1838-ban, mikor a 
velegi és lajoskomáromi tót gyülekezetek arról panaszkodtak, hogy 



lelkészeik erőszakkal magyarosítják őket, az egyetemes gyűlés gon
doskodik sérelmeik orvoslásáról. 

Azonban az 1840. évi 6. t.-cikk, egybázi tekintetben pedig 
különösen ennek 7. és 8. L§§-ai kitörésre siettették a már eddig is 
lappangó nemzetiségi viszályt s reá zúdult az az ág. h i tv . evan
gélikus egyházra is. Ez az újítás, mely megfelelő előkészület nélkül 
jött létre és feledte azt, hogy a magyar nemzeti szellem' ébredé
sével lépést ta r to t t a nemzetiségi szellem is, — az ág. h i tv . ev. 
egyházban azonnal életbe léptettetett. A z 1840. évi egyetemes gyűlés 
elrendelte, hogy jegyzőkönyvének nyelve jövőre csak a magyar 
legyen, az anyakönyvek magyarul vezettessenek, az iskolákban a 
magyar tannyelv használtassák minden oly tárgyra nézve, »mely 
szövevényesebb terminológia nélkül előadható«. 

Az újítás a tótokat sem találta készületlenül. A felvidéki tan
intézetek egy része kezükben volt , más részében pedig az ifjúság »tót 
társaság«-okba szervezkedett s az önképzés ürügye alatt nemzetiségi 
kultúrát gyakorolt. Ezen tót társaságok közül a pozsonyi oly feltűnően 
viselkedett, hogy 1840-ben a nádor figyelmeztette az egyetemes gyű
lést azokra a kellemetlenségekre, amelyek a tanintézet ifjúsága között 
lábra kaphatnak, ha e társaságok túllépnek azon a határon, melyet a 
jövendő lelkipásztoroknak a tót nyelvben való kellő kiképeztetése előír. 

A papok, tanárok és az ifjúság körében mind világosabban 
és erőteljesebben fellépő pánszláv irányzat megfékezése sok gondot 
és fáradságot okozott az egyháznak. A politikusok figyelme is ide 
terelődött, mert hamarosan belátták, hogy a prot. autonómia igen 
erős bástya és a tótság most e mellé vonul. I l y körülmények között 
merült fel az a gondolat, hogy magában az egyházban ke l l a tót
ságot ellensúlyozni, ami azonban csak a túlnyomó részben magyarok
ból álló ref. egyházzal való Unió útján lehetséges. í gy került színre 
az Unió létrehozásának eszméje, mely különösen azóta nyomult job
ban előtérbe, amikor Zay Károly választatott egyetemes felügyelővé 
és Kossuth »Pesti Hirlap«-ja is magáévá tette az Unió előmozdítását. 

Az unió előkészítésére a pesti prot. főiskola ügye irányította 
a figyelmet. Ugyanis 1836 óta állandóan napirenden vol t a kér
dés, hogy a két prot. egyház, egyesített erővel, egy főiskolát állítson 
fel Pesten. Azonban egészen 1841-ig nem vol t e tekintetben semmi 
közös megállapodás, úgy, hogy ismét hol az egyik, hol a másik 
felekezet iskolai tervét látjuk előtérben. Gr. Zay Károly egyetemes 
felügyelővé választatása után a »Tarsalkodo« hasábjain 1841. febr. 
24-én »Néhány szó a Pesten felállítandó ref. főiskola ügyében« cím 
alatt felvetette a két test vérfelekezet Uniójának eszméjét s ajánlotta, 
hogy az Unióval kapcsolatosan oldassák meg a prot. főiskola terve is. 



A felvetett eszme mind a két egyházban élénk visszhangot 
keltet t s úgy az Unió, min t a pesti prot. főiskola ügyét a napisajtó 
is hatalmas támogatásába vette. A két egyház mindjárt 1841-ben 
megválasztotta az Unió előkészítő bizottságát, melynek programm-
jából azonban a dogmatikumok k i voltak zárva. A z Unió tehát 
elejétől fogva csak szervezeti Unió volt, aminőre a nemzetiségi ügy 
miat t éppen szükség vol t . 

Miko r az ágostai hitvallású evangélikus egyetemes gyűlés 
az Unió eszméjét magáévá tette, foglalkozott egyszersmind a nem
zetiségi kérdéssel is. A tót társaságok eltöröltettek, az általuk 
követett irány kárhoztattatott, az ez irányban elnéző tanárok 
hivatalvesztéssel fenyegettettek. Kijelentette emellett az egyetemes 
gyűlés, hogy a magyar nyelv terjesztésével senkit sem szándékozik 
anyanyelvétől megfosztani, de a püspököket e l t i l to t ta attól, hogy 
a magyar nyelvben kellő jártassággal nem bíró lelkészjelölteket 
lelkészekké felavassanak. 

Az egyetemes gyűlésnek a magyar nye lv mellett való mind 
erősebb fellépése s az Unió tervének elfogadása a tótokat igen 
izgatott hangulatba hozta. Közülök még a higgadtabbak is, k i k 
semmiféle hazafiatlan célokat nem ápoltak, nagy aggodalommal 
teltek el nemzetiségük szándékolt elnyomása miat t . Egyesek a 
művelt nyugat ítélőszéke elé terjesztették az ügyet, de oly hamis 
világításban, hogy a legtekintélyesebb hazafiak: Kossuth, Pulszky 
Ferencz, Henszlmann Imre stb. szükségesnek látták őket i t thon s 
a külföld előtt megczáfolni. Majd Jozefy Pál, a tiszai kerület püspöke 
egy küldöttséget vezetett ő Felségéhez, kitől tótnyelvü hitsorsosai nevé
ben, elnyomással fenyegetett nemzetiségük számára oltalmat kértek. 

Az 1842. évi egyetemes gyűlés helytelenítette a püspök és a 
küldöttség eljárását és egy bizottságot nevezett k i »oly célból, hogy 
ez úgy ezen, min t más rokonrágalmaknak úgy eredetök, m i n t kelet
kezésük, szóval egész lényegük és állapotuk iránt az egyetemnek 
kimerítő jelentést tegyen, hogy az egyetem a netalán alaj)OS pana
szokat orvosolhassa, ha pedig a panaszok nem méltányosak, azokat 
elenyésztethesse s így a bókét, melyre úgy egyházunknak, mint 
hazánknak annyira szüksége van, eszközölhesse«.* Csakhogy az i lyen 
határozatokkal nem lehetett az elégedetlenséget megszüntetni. Hiszen 
az Unió tervével szemben, a többnyire erős konfesszionális alapon 
álló tótság már dogmatikai okokból is erős ellenzéki állást foglalt 
el, mennyivel inkább tette pedig ezt, mikor tudta azt is, hogy 
annak éle főképpen nemzetisége ellen irányult. 

1 Haan i . m. 67. lap. 



A z Unió ügye pedig gyorsan haladt előre. Gróf Teleky József
nek erdélyi kormányzóvá kineveztetése után, 1842-ben maga gróf 
Zay Károly lett a bizottság elnöke, k i eszméje ügyében kettőzött 
buzgalmat fejtett k i . A bizottság szorgalmasan munkálkodott. 
A z Unió tervét kidolgozta s az eszmecserék is megindultak a n y i l 
vánosság orgánumaiban. A pesti főiskola céljaira a gyűjtés erősen 
fo ly t s lépések történtek, hogy a szervezetre vonatkozólag pályázat 
útján tervek készíttessenek. A közös protestáns főiskola sem tetszett 
a tótoknak. Éppen úgy féltek tőle, m i n t a bécsi theológiai fakul
tástól annak idejében a ma
gyarok. És pedig annál 
inkább vol t okuk tartani, 
m ive l a zay-ugróci tanterv
nek magyar nemzeti szel
leme már úgyis az alsóbb 
fokú tótnyelvű iskolák gyö
kerére vetette a fejszét. 

Kétségtelen dolog azon
ban, hogy a tótok nemcsak 
nemzetiségüket féltették, 
— ami önmagában még 
igen becsülendő dolog is 
volna, — hanem nemzetiségi 
po l i t i ka i ábrándjaik sorsa 
felől estek kétségbe. Az a 
röpirat, mely 1841-ben L i p 
csében » Protestantismus, 
Magyarismus, Slavismus« 
címen megjelent, valamint 
Hurbán János különböző 
i r a t a i és cikkeinek tartalma és hangja semmi kétséget nem hagy 
fel az iránt, hogy az egyházi érdek csak költött ürügy vol t valódi 
céljaik leplezésére. De viszont az egyházi vezetőség és különösen 
a gr. Zay Károly ellen intézett támadásokban mégis vol t annyi 
igaz, hogy az egyház nem elégedett meg a kebelében, az auto
nómia leple alatt folyó pol i t ika i cselszövények megakadályozásával, 
hanem az állam feladatait is magára vette, midőn saját, az anya
nyelv jogosultságát elismerő ós hangsúlyozó elvei dacára, a nemzeti 
eszmének túlzott hevü misszionáriusává vált. 

A z 1842-ben keletkezett s egyenesen az Unió eszméjének elő
mozdítására alakult »Protestans Egyházi és Iskolai Lap«, teljes 
erővel küzdött az Unió ügye mellett , éppen úgy, mint a legneve-
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zetesebb szabadelvű pol i t ika i újságok; ele egy bizonyos ponton túl 
azért még sem tudta v inni . Úgy ezt, min t a pesti közös főiskola 
ügyét, amelytől egy szabadelvű egyetem keletkezését várták a 
politikusok, megakasztotta a nemzetiségi viszály, a felekezeties 
szellem és református részről még az a körülmény is, bogy i t t nem 
vol t meg a rúgó, mely az Unió szükségének élénk érzetéből fakadt. 
Sőt némi anyagi kérdések miat t való féltékenység is munkált 
részükről az Unió megvalósítása ellen. 1 

így aztán az Unió s a pesti közös főiskola kérdése, al ig 3—4 
évi vajúdás után jóformán lekerült a napirendről, jeléül annak, 
bogy az eszme nem közszükségletből fakadt ós így nem is lebetett 
életképes. Azonban a nemzetiségi kérdést az Unió ügyének félre
tolása teljességgel nem oldotta meg, sőt ellenkezőleg eddigi bur
kából kifejlődve, teljesen a pol i t ika i terekre ment át s a bekövet
kező szabadságharc és az azt követő eseményekben mutatta meg 
igazi arculatát. 

A nemzeti eszme fellendülésével karöltve emelkedett a pro
testáns irodalom is. Már 1832-ben felvettetett a tiszáninneni egyház
kerületben, hogy egy protestáns »egyházi folyóirást« kellene meg
indítani. A szükséges anyagi eszközök az egyház kitűnő pártfogói 
által hamarosan biztosíttattak, azonban még ekkor nem találkozott 
eléggé elszánt és kellő bátorsággal biró férfiú, k i a szerkesztés 
fáradságát és gondjait, a még mind ig túlságosan rideg cenzúrával 
szemben, magára merte volna vállalni. A róm. katholikusok, k i k 
birták a cenzúra kegyeit, a protestánsokat megelőzve már két folyó
iratot is alapítottak 1832 ós 1833-ban. Nemsokára Erdélyben történt,, 
a reformátusoknál, egy nem minden dicsőség nélküli kísérlet, mely 
Salamon József kolozsvári theol. tanár szerkesztésében a 9 kötetben 
megjelent »Erdelyi Prédikátori Tár«-t hozta létre az 1832—39.. 
években. Csakhogy ez a folyóirat már természeténél fogva sem le t t 
azzá, amire a protestánsoknak szükségük volt , t . i . a nyilvános 
eszmecsere közlönyévé. Az egyházi beszéd- és ima- irodalom művelését 
tűzte k i feladatául és csak függelék gyanánt hozott történeti és 
egyházjogi értekezéseket, ismertetéseket. 

A negyvenes években hova tovább érezhetővé vált egy het i 
lapnak szüksége, főleg az Unió gondolatának megpendítóse után.. 
Már az egyetemes gyűlések is foglalkoztak az eszmével és különösen 
Kossuth Lajos buzdította az egyháziakat egy i lyen egyházi közlöny 
létrehozására. A mindenfelől felhangzó közóhajnak megfelelően 

1 Rácz Kálmán: Unió törekvések a negyvenes években. Prot. Szemle 
1897. 361., 441., 500. s köv. lap. 



1842-ben meg is indult a » Protestáns Egyházi és Iskolai Lap« 
Székács József, Török Pál és Taubner Károly szerkesztésében Pesten. 
A lapért szükséges óvadékot, 4000 frtot, gr. Zay Károly tette le. 

Ez a lap eleitől fogva az Unió és a magyar nemzeti eszme 
szolgálatában állott. Jelvényül az egymást tartó két kéz és jeligéül 

SZÉKÁCS JÓZSEF. 

a következő mondás szolgált nála: »Igazságot követvén szeretetben« 
(Ef. 4. 15.). És ezeknek megfelelően nemes kitartással védelmezte 
a prot. egyházak igazait mindenféle támadásokkal szemben. Ápolta 
a testvéri szeretetet s nagy melegséggel munkált azon, hogy akiket 
a mul t örömei és szenvedései lélekben annyira összeforrasztottak, 
egy testté váljanak az építő munkásságban is. Különösen három 
tárgy körül forgott az »Egyházi és Iskolai Lap« működése, t. i . az 



Unió s a vele kapcsolatos prot. közös főiskola, a prot. egyházalkot
mány rendezése és a prot. iskolaügy színvonalának emelése. 

A m i az egyházalkotmány kérdését i l l e t i : e téren a fennálló* 
viszonyoknál fogva, mind erősebb hangok hallatszottak, melyek a 
végleges rendezés megejtését s e célból a zsinatot sürgették. Ezen
felül az alkotmányosság körüli pol i t ika i küzdelmek is hatással vol tak 
az egyházra s arra törekedett, hogy abból a függőségi viszonyból,, 
melybe törvényes szervezet hiányában, a kormánnyal szemben 
ju to t t , minél előbb szabaduljon. A z alkotmány körüli alapgondolatok,, 
p. o. a képviseleti elv érvényesítése, élénk vi ta tárgyát képezte. 

A z ág. h i tv . ev. egyházban 1824-ben felmerült s az egyetemes 
gyűlés szervezetét, hatáskörét rendezni óhajtó törekvés gr. Reviczky 
Ádám kancellár 1829—30. évi kísérletei következtében egészen 
1836- i g pihent. A z 1824-iki bizottság munkálatát csak 1836. és 
1837- ben vették elő az egyetemes gyűlés és a kerületek, de már 
1838- ban újra félretették s a ref. testvérekkel együtt egyetemes 
zsinatért folyamodnak a királyhoz. Nem is kételkedtek abban, hogy 
hamarosan zsinattartásra kerül a dolog, amit bizonyít az, hogy 
1839- ben a bányakerületnek a paritás érdekében tet t ós különösen 
dr. Szeberényi János püspök által pártolt azon indítványát, hogy 
az egyház részére egyetemes püspök is választassák az egyetemes 
felügyelő mellé, min t zsinati tárgyat a zsinat elé utasítják. 

De a zsinatra az engedélyt minden reménykedés dacára sem 
nyerhették meg. így aztán komolyan hozzáfogtak, hogy az egye
temes gyűlésből hajtsák végre az egyház-szervezést. A z Unió ügye 
hátráltatta kissé a munkálatokat, mivel a megvalósulás esetén közös
szervezetet kellett volna alkotni. I lyenre is történt kísérlet. Blázy 
Lajos 1844-ben »mindkét felekezeti protestánsok számára« készített 
egy »Egyházi törvény« című dolgozatot, melyben az egyháznak 
az államhoz való viszonyára vonatkozó joganyag vo l t »tárgyilagosan 
kidolgozva«. Min thogy azonban az Unió ügye elposványosodott, az 
egyetemes gyűlés folytat ta a maga munkálatait s 1846-ban készen 
is vo l t a szervezeti javaslat, 1 mely magyar, német ós tót nyelven 
kinyomatta tot t s az egyházmegyékhez és kerületekhez alkotmányos 
tárgyalás végett beküldetett. A szervezetnek 1848-ban kellett volna 
életbelépni. 

A református egyház, a maga régi hagyományaihoz híven,, 
kevésbbó központosított, min t az ág. h . ev. egyház. Miután auto
nóm életének súlypontja a kerületekre esett, a kerületek pedig 
a budai zsinat után a presbiteri elvek alapján és 1821-től fogva, a 

1 Német szövegét lásd Bauhoffer i . m. 624—38. lap. 



paritás szemmeltartásával eléggé szervezve vol tak : éppen azért i t ten 
nem is merült fel a generál konvent szervezésének és a többi alsóbb 
egyházi hatóságokkal összhangba hozatalának a szüksége. Sőt a 

T Ö R Ö K P Á L . 

félig oktrojált generál konvent ezen jellemvonásait mindinkább 
veszíti és a fennálló alkotmánynak megfelelőleg az egyházkerületek 
közös delegációjává alakul át. Zsinatot i t t is óhajtottak, de ezen 
óhaj leginkább abból a törekvésből fakadt, hogy az egyház az 



országos törvényekben biztosított jogainak teljes élvezetébe lépjen, 
házassági bíráskodását visszakapja, a ius advocatiae-t igénybe vehesse. 
A z 1840. évi generál konventen a kerületek egyértelemmel nyi la t 
koztak a zsinattartás szüksége felől. Folyamodtak is érette az uralkodó
hoz, de azután részint az Unió ügyének függőben léteié, részint az 
egyházmegyék és kerületek előzetes tanácskozásaira szükséges idő
haladék miat t nem igen sürgették a késlekedő engedélyt. A tiszán
inneni kerület 1846-ban elkészítette a maga véleményét, megszer

kesztette a zsinattartás enge
délyét kérő felségfolyamod
ványt, átírt a testvér ref. és 
ev. kerületekhez.1 Azonban a 
többi kerületek nem készültek 
el idejében s az 1848. évi 
törvényhozás eredményei az 
eddigi készületeket halomra 
döntötték s azok helyett te l 
jesen újakat kívántak. 

A zsinati előmunkálatok 
i lyen menete mellett a refor
mátusoknál kisebb fontosságú 
kérdések foglalkoztatták a köz
véleményt. Az egyes vagy ket
tős elnökség kérdését az 1841. 
évi generál konventen vetet
ték fel először ós pedig csak 
a konventre vonatkozólag: 
»akar-e a konvent kettős el
nökséget ?« Nyomában rögtön 

heves e l v i v i ta indult , melyben a legkitűnőbb helyet Fáy András
nak »Óramutató« című dolgozata foglalja el. Ezen munka, mely 
Péterffy Albe r t nagyenyedi tanárnak »Egy szó a maga helyén« 
című s a »Szazadunk« 1841. évi 84. számában megjelent, a kettős 
elnökséget védelmező cikkére feleletül Íratott, a vitás kérdésben az 
egyes elnökség mellett tör lándzsát. De fontosságát nem ennek köszön
hette, hanem annak, hogy benne a ref. egyháznak dogmatikus állás
pontját, szervezetét és tanügyét, szóval egész belső életét alapos és 
beható k r i t i k a alá vette a szerző s egyúttal minden téren figyelemre
méltó irányeszméket jelöl meg. Áz egyházszervezetre nézve egy hatá
rozott programmot ad ugyan, de mégis abban a véleményben van, 

MÁRIA DOROTTYA, JÓZSEF NÁDOR NEJE. 

1 Révész J . : Figyelmező. 1877. 267. lap. 



hogy az eszmék még nincsenek megérve a zsinattartásra, bármennyire 
kívánatosnak lássák is ez. Felfogása meglehetősen általánossá is lett, s 
mint láttuk, a zsinat ügye nagyon vontatott lépésekben haladt előre. 

JÓZSEF NÁDOR. 

Vol tak egyes, az élet által felvetett és sok keserű vitára szol
gáló gyakorlat i kérdések is, p. o. a dunamelléki püspökválasztás 
ügye 1842-ben, melyek nagy mértékben elősegítették a közvélemény 
megnyilatkozását ós kiforrását több fontos és sarkalatos egyházjogi 



kérdésekben. Az említett választás alkalmával ugyanis az történtr 

bogy a beadott 233 szavazatból Polgár Mihály kerületi főjegyző 
120 szavazatot kapott ugyan, de ebból a szavazatbontó bizottság 
3-at, min t szabálytalant megsemmisített és az általános többség 
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FÁY »ÓRAMUTATÓ«-JÁNAK CÍMLAPJA. 

hiánya miat t új szavazást rendeltek el. Öt egyházmegye ezen 
eljárás ellen óvást tet t s az ügyet a többi kerületek elé] terjesz
tette, só't a helytartótanácshoz felebbezte. Minthogy a* szavazatok 
számbavételénél csakis világi egyének vol tak jelen s a felfüggesz
te t t és érvénytelen szavazatok ügyében csak a kerületi közgyűlés 



dönthetett volna, de ennek bevárása előtt az új választás mégis 
k i i r a t o t t : ennél a pontnál is akadt elég tisztázni való kérdés. Ide
járult még a többi kerületek bevonása ós a kormány segítségül 
hívása az elégedetlen egyházmegyék részéről, továbbá az egyház
megyék többségének vindikált bizonyos jogok. Mindezek felett 
bőséges, bár nem minden szenvedély nélküli v i ta indul t meg. — 
A kormányhatóságoknak az egyház belügyeibe bevonása a nagy 
többség által kárhoztattatott és a kormány azon eljárása, hogy a 
választás érvényessége kér
désében hivatottnak és jo 
gosítottnak érezte magát 
dönteni: alkalmul és okul 
szolgált arra, hogy későbbi 
időkben szigorúbban őrköd
jenek a hitsorsosok az auto
nómia érdekei felett. 

I l y körülmények, s a 
teendők megvitatása, az esz
mék tisztázása, a zsinati 
törvényhozás előkészítése 
körében találta a reformá
tus egyházat is az 1847/8. 
évi országgyűlés, mely az
tán szélesebb és nagyobb 
alapokat vető tevékenység 
kifejtésére hivta fel a két 
protestáns egyházat. 

Midőn az 1848. évi 
márciusi napok lázba, dicső 
mámorba ejtették a haza
fiakat és egy szebb jövendő KOSSUTH LAJOS. 
alapjainak a lerakásához fog
tak hozzá, a protestáns egyházak sem maradtak tétlenül. A tiszántúli 
kerület, a pesti 12 ponthoz hasonlóan, március 22-ón tartott gyűlésé
ben 10 pontban állította össze, terjesztette az országgyűlés elé ós osz
tot ta szét a hazában azokat a kívánalmakat, melyek a szabadság haj
nalának felderültével, min t az általános egyenlőség eszméinek megfele
lők, a protestánsok óhajait és jogos követeléseit foglalják magukban. 

»Elore bocsátván azon nyilatkozatunkat, miszerint m i jelenleg 
vallásügyünk tekintetében az országos rendek iránt határtalan bizo
dalommal viseltetünk, közóhajtásunkat a következő általános pontok 
alatt terjesztjük elő: 



1. Kívánjuk az általános lelkiismereti szabadságot, bitfeleke
zetek közötti teljes és tökéletes egyenlőséget és viszonosságot, követ
kezőképpen az uralkodó és bevett vallásoknak nevét, emlékezetét, 
eszméjét örökre megszüntetni kívánjuk. 

2. Kívánjuk, bogy minden vallásbeli felekezetek szükségeit 
az álladalom kincstára teljesítse, hivatalnokait az állam fizesse, 
nyugdíjazza, felekezeti népesség arányában. 

3. Protestáns katonák le lki szükségeinek teljesítése végett 
mindenütt protestáns tábori lelkészek tartassanak. 

4. Egyházi hivatalnokaink polgári állása, rangja határoztas-
sék meg. 

5. Ha ós hol valamely hitfelekezet képviseltetik, protestáns 
felekezetünk is aránylag képviseltessék. 

6. A protestánsok a magyar korona alatt mindenütt szabadon 
lakhassanak, vallási ós polgári jogokat szabadon élvezhessenek. 

7. A nevelés általános ügyét az álladalom felkarolván, elemi 
és reáliskolákban minden növendékek díj nélkül tanulhassanak: 
egyébiránt pedig minden felsőbb iskolák is minden hitfelekezethez 
tartozók előtt kölcsönösen nyi tva tartassanak. 

8. Minden hitfelekezetbeli iskoláknak közköltségeit, úgyszintén 
az azokban tanító egyének fizetését, nyugdíjazását az álladalom 
fedezze. 

9. A magyar nemzeti egyetem, nevének megfelelőleg, minden 
hitfelekezetre nézve minden tekintetben közös legyen. 

10. A hazában működő minden tanítóknak polgári állása, 
rángj a megállapíttassék.«1 

A z ismeretes 1848 : 20. t.-cikkben lényegileg mindazok a dol
gok bennfoglaltatnak, melyek a tiszántúli kerület ezen kívánságaiban 
előadattak. A teljes egyenlőség és viszonosság, az egyházi és iskolai 
szükségleteknek a közálladalmi költségekből való fedezése, az iskolák 
kölcsönös használatának joga, a tábori lelkészek alkalmazása a protes
tánsok kívánalmaival egybehangzóan állapíttatott meg. 

A vallásegyenlőséget megállapító törvényt kitörő örömmel 
fogadták mindenfelé, habár emellett nem hiányoztak a megfelelő 
k r i t i k a i észrevételek sem. Sokan az állami javadalmazásnak örültek 
legjobban és hosszas cikkekben értekeztek afelől, hogy m i lenne 
egy protestáns lelkész vagy tanítóra nézve a kongrua. Az állami 
költségekből fedezendő hiány kérdésével kapcsolatosan felszínre 
került az is, hogy a nép nagy része most már azt hiszi, hogy ő 

1 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848. 15. szám. Révész: Figyelmező 
1871. 66—7. lap. 



mindenféle egyházi és iskolai terhektől megszabadult. Voltak, a 
k i k vallásegyenlőség formális kimondásától vártak sokat. Evégből 

SZEMERE BERTALAN. 

az egyházi szervezet újjáalkotását sürgették és előkészületeket tet
tek a protestáns theológiai fakultásnak a-z egyetemen való beállí
tása iránt. — Nem hiányoztak azok az aggodalmak sem, amelyek az 



állami támogatás folytán szorosabban összefüződött egyházi és állami 
élet súrlódásából származható veszélyekre gondolásból származtak. 
A z ideálisabb lelkek a teljes egyenlőséget ós viszonosságot a »szabad 
egyház szabad allamban« elv alakjában szerették volna látni.1 

P Á Z M Á N D Y DÉNES. 

A z a mód, amellyel az első független s felelős magyar kormány 
az,egyházi és iskolai ügyek kezelését megkezdette, a vérmes remé
nyeket hamarosan eloszlatta, az egyház férflait komoly aggodalomba 
ejtette és így a kormány iránt előlegezett feltótlen bizalmat alaposan 
.megcsökkentette. 

A z új törvény 3. §-ának gyakorlat i keresztülvitele érdekében 

1 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848. 1578—82., 613—42., 678. lap. 



br. Eötvös József kultuszminiszter április 27-én hivatalos értesítést 
intézett az egyházkerületekhez, melyben »az egyházi és iskolai 
reformrol« tartandó értekezés helyéül Pestet, idejéül pedig augusztus 
1-ót tűzte k i s felhívta a kerületeket, hogy addig is az értekezlet 
tárgyait vitassák meg, adataikat készítsék elő s annak idején az 
•értekezletre küldjék el megbízottaikat oly számban, amint jónak ós 
célszerűnek tartják. — 
A protestánsok megüt
közéssel vettek tudo
mást arról, hogy a m i 
niszter úgy ezen kör
levélben, min t ama 
másikban, mellyel az 
értekezlet idejét szept. 
1-ére elhalasztotta, a 
törvény és közelebbről 
•ennek 3. §-a határait 
túllépve »egyházi és 
iskolai reformokról« be
szél. De azért az egyes 
hatóságok ' elvégezték 
nyugodtan az előkészü
leteket és csak a sajtó
ban taglalták a minisz
ter »toll-hibáját«, mely 
törvénybe ütköző ha
táskört igényel a m i 
niszternek, miután az 
országos törvények ér
telmében az egyházi és 
iskolai reformok az egy
ház ós nem a miniszter 
dolga. Még kellemetle
nebb meglepetést oko
zott egyházunknak br. Eötvösnek népoktatási törvényjavaslata, 
melyet az 1790/1. 26. törvénycikk 5. §-ában gyökerező jogainknak 
teljesen figyelmen kívül hagyásával úgy készített, hogy az egyház 
csak akkor vett róla tudomást, mikor már a ház asztalán feküdt. 
A miniszter az idő sürgető voltával védte magát, midőn Palóczy 
és mások is megtámadták a képviselőházban amiatt, hogy a protes
táns egyházakat meg sem kérdezte és azonfelül még hivatkozott 
arra, hogy néhány protestáns szakember véleményét előzetesen 

SZTEIILÓ ANDRÁS. 



TOMPA MIHÁLY. 

meghallgatta. Az alkotmányos 
kormány ilynemű törvényellenes 
eljárása igen lehangoló hatást 
gyakorolt, mert a lázas gyorsaság 
mellett, mellyel előre haladt, még 
az önvédelem lehetőségétől is 
megfosztá a protestánsokat. Úgy, 
hogy ezek némi megelégedéssel 
fogadták azután, midőn a fő
rendiház a rohanó haladást meg
állította s a közoktatási törvényt, 
bővebb és higgadtabb megfonto
lás okából, a napirendről levette. 
I l y előzmények után a protestáns 
egyházak már óvatosabbak let
tek a lelkesedésben, fukarabbak 
az örömnyilvánításban s bizal
matlanabbak a kormánnyal szem
ben. Eleinte gondoltak ugyan 

nagyobbszabású reformokra, de részint a kormány tényei, részint 
pedig a mindinkább bonyolódó pol i t ikai események, várakozásra, 
türelemre és higgadt előkészítésre utalta őket. — Az egyes protes
táns egyházak megállapították azon sarkalatos alapelveket, melyeket 
egyházi ós iskolai reform
j a i k kiindulási pontjaiul 
tekintettek, amelyekben 
kifejezést adtak annak, 
n o g y egyházi és iskolai 
autonómiájukat az al
kotmányos kormánnyal 
szemben is sértetlenül 
fenn kívánják tar tani s 
abból semmi állami dotá
cióért nem engednek.1 

Majd midőn az értekez
let napja elközelgetett, 
eleinte külön-külön, majd 
együtt állapította meg 
az ág. h i t v . evangélikus. 

1 Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 36. sz. 1001—5. lap. P E T Ő F I SÁNDOR. 



a helv. h i tv . evangélikus és az unitárius egyház, hogy tekintettel 
a haza szorongatott helyzetére, az egyházi és iskolai érdekek felett 
folytatandó érdemleges tanácskozás felfüggesztését fogják javasolni 
a miniszternek s most mindössze azt kérik tőle, hogy a földteher
mentesítés folytán jövedelmüket vesztett egyháziak segélyezéséről 
gondoskodjék. 

Azonban még egy kellemetlen csalódáson kellett átesniök. 
Ugyanis midőn összegyülekezvén a kiküldöttek, megtudakolták a 
minisztertől, hogy mely napon kívánja a protestáns egyházak 
bizalmi férfiaival a célba vett 
értekezletet megtartani, a m i 
niszter oda nyi latkozot t , hogy ő 
az értekezlet alat t azt értette, 
hogy a kerületek egymás között 
értekezzenek s megállapodásaikat 
hozzá írásban terjeszszék fe l ; de 
személyes érintkezésbe nem szán
dékozik velük lépni. Midőn aztán 
körlevele tartalmára s arra em
lékeztették, hogy éppen emiatt 
sereglett össze az egész ország
ból a protestánsok képviselete: 
végre hajlandónak nyilatkozott a 
bizalmi férfiakat fogadni, k iknek 
nevében Szoboszlai Pap István 
tiszántúli püspök adta elő s nyúj
tot ta át írásban a megállapodá- ARANY JÁNOS. 
sokat. A miniszter a rendelkezé
sére álló csekély anyagi eszközökre muta to t t reá s az iránt kért 
felvilágosítást, hogy a tizedet vesztett lelkészek számára m i l y összeg 
kívántatnék. Erre nézve csak az egyes egyházak adatainak összeállítása 
után lóvén válasz adható, az értekezlet eloszlott, a miniszter pedig 
szeptember 5-én kelt rendeletével felhívta azon egyházközségek 
híveit, hol a lelkészek tizedüket vesztették, hogy a tizedváltság 
rendezéséig belhivatalnokaik addigi javadalmát fizessék pontosan. 1 

Bármily keserű volt is a csalódás, mely az alkotmányos kor
mány első ténykedéseivel érte egyházunkat, ez még sem érinthette 
a hitsorsosoknak alkotmányos érzületét. Hiszen az az egyház, mely 
Aranyt , Petőfit, Tompát, Pákh Albertet , Jókai Mórt stb. szülte a 
hazának, a mely Kossuth Lajost, br. Wesselényi Miklóst, gr. Teleki 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 48. sz. 1191. lap. 



Lászlót, Szemére Bertalant, Pázmándy Dénest és oly sok kiváló 
kortársaikat dajkálta: az az egyház jó és balsorsban egyaránt egy 
vo l t a nemzettel, még ha áldozatot kellett is hoznia a nemzeti 
ügyért, még ha áldozatáért kellő elismerésben nem részesült is. 

Eközben a vészfellegek mind magasabbra tornyosultak hazánk 
felett s így a protestáns egyházi ügyek rendezése is teljesen meg
akadt. Helyökbe az állami lót, a közszabadság kérdései képezték 
az egyház és egyháziak tevékenységének tárgyát. November 6-án 
Polgár Mihály dunamelléki püspök, a honvédelmi bizottmány fel
hívására, lelkesítő körlevelet intéz kerülete papságához, hogy a 
híveket hazaszeretetre s a haza védelmében tényleges részvételre 
intsék. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1848-iki utolsó szá
mában Székács József ismerteti a Pest-városi közgyűlés azon hatá
rozatát, hogy a templomok harangjai ágyúöntósi célokra szolgáltat-
tassanak be s ehez fűzi ezen rövid lelkesítő szavakat, hogy miképen 
a harangok zúgása csak akkor szép, ha összhangzó, úgy »a vész
napokban a nemzet élete és működése, igyekezete, áldozatai is csak 
akkor szépek, ha összhangzanak. Tegye tehát félre k i k i privát érde
két, erről majd veszekedjünk, ha a haza megmentve lesz s győzzön 
akkor, ami jobb. De most egy gondolat egy cél, egy szent érzelem 
legyen mindnyájunkban: az ellenségek legyőzése s azzal ügyünk 
kivívandó diadala 

Az 1849. óv első felében még van némi egyházi élet, de csak 
az egyházkerületekben s egyházmegyéken. Konventnek, egyetemes 
gyűlésnek, kormánnyal folytatandó értekezleteknek se híre, se 
hamva. A függetlenség kimondása lázas örömbe e j t i az egyházat. 
A kormányt a kerületek, megyék, főiskolák nagy lelkesedéssel 
üdvözlik. A tiszántúli püspök, midőn az április 14-iki eseményeket 
közli lelkósztársaival, egyúttal hálaadó istentiszteletet rendel el. 
A heves-nagy-kvmsági egyházmegye május 31-iki gyűlésében meg
rója a karcagi lelkészt, k i a kormány által elrendelt általános bojt 
ellen t i l takozot t . 2 — A dunamelléki egyházkerület július 2-án tar to t t 
közgyűlése így rendelkezik: mivel nem tudhatni, hogy »mikor 
fogunk ismét közgyűlést tarthatni«, »püspök úr ezennel meg
kéretik és megbizatik, hogy az időközben jöhető változásokhoz 
és körülményekhez képest, az egész egyházkerületet kormányozni 
és ennek egyetemes ügyeire és érdekeire nézve, az idők kivánata 
és bölcs belátása szerint intézkedni méltóztassék«. . . . 3 

1 U . o. 1672. lap. 
* Czelder : Figyelő 1881. 432. lap. 
8 Török P. i . m. 5. lap. 



De gyorsan közeledett a kazára a végcsapás. Görgey Vilá
gosnál leteszi a fegyvert s az osztrák reakczió megkezdi gyilkos 
munkáját. A szabadságharcz vérbefojtátott. A győztes úrrá lett s 
hatalmat követelt még a lelkiismeretek felett is . . . 

. . . És szeptember 10-én Szoboszlai Pap István ünnepi isteni 
tiszteletet rendel el, az I . Ferencz József császár iránti jobbágy-
hódolat kifejezésére. 



X X I . 

A vaUásegyenlőség. 

Ostromállapot, provizórium és a pátens. 

A világosi nap után a szenvedések éjjelének sűrű, sötét leple* 
borúit a hazára s vele együtt jó- ós balsorsban hűséges osztályos 
társára: protestáns egyházunkra is. 

M i l y óriási változása az időknek! . . . 
Szoboszlai Pap István április 26-iki körlevelében örvendező s 

Isten iránti hálával tel t szívvel közli kerülete papságával az április 
14-iki függetlenségi nyilatkozatot, mely »az utóbbi három évszázad 
lassanként érett, most teljes érettségre j u t o t t gyümölcse, — meg
érdemelt keserű gyümölcse a számkivetett dinasztiára nézve fo ly
tonos hitszegéseinek, ármányainak és árulásainak« . . . Es nem egé
szen öt hónap leforgása után, »hivatali tiszténél, de királyi biztosi 
magas rendelet következtében is«, kötelességévé teszi papjainak,, 
hogy »ünnepélyes istentisztelet tartassék avégett, hogy I . Ferencz. 
József királyunk ő Felsége iránt egyházilag is nyilváníttassák, Is ten 
színe előtt, a jobbágyi őszinte hódolat« és elrendeli, hogy »a Felséges 
király és királyi házérti könyörgés egyik mellőzhetetlen alkatrésze-
legyén minden ünnep- és vasárnapi istentiszteletnek«.* 

A m i l y élénken vett részt egyházunk a szabadságharcz küzdel
meiben, éppen oly mértékben let t osztályosa a hazát ért elnyomatás
nak, megaláztatásnak is. És egyházunknak ez az elnyomatása,, 
megaláztatása egyfelől éppen azzal a kegyetlenséggel, másfelől ugyan
azon korlátolt együgyűséggel vol t keresztülvive, akárcsak a hazáé* 

Három evangélikus püspökünk, Haubner Máté, Pákh Mihály 
és dr. Szeberényi János, mindkét hitfelekezetünk számtalan lelkészei 
börtönbe vettettek. Voltak, mint Rázga Pál s mások, akik k i is 

* Czelder : Figyelő 1881. 431-2., 510-3. lap. 



végeztettek. A z egyház alkotmánya felfüggesztetett. Gyűléseket 
tar tani nem vol t szabad. Gr. Zichy Ferenc cs. k i r . teljhatalmú orszá
gos főbiztos szeptember 18-án közhírré teszi, hogy »az országban 
mindennemű gyűlések tartása tilos, így az egyházi gyűléseké is ; 
különösen pedig az évenként októberben ta r ta tn i szokott debreceni 
superintendentiális gyűlés«, hanem ehelyett »minden olyatén ügyek, 
melyek eddig az egyházi gyűlések előtt tárgyaltattak, elnökileg tár-
gyalandok«. Két nappal később jön a másik rendelet, mely szerint 
»a gróf ő excellenciája botránkozva látja, egyházi férfiaink között 
-elhatalmasodott világias külviseletet — bajuszt, szakált, színes, tarka 
•öltönyöket, szalaggal ós tol lakkal felcifrázott kalapok hordását. 
E visszaélések további folytatását a forradalmi szellem művének 
fogja tekinteni és mint i lyet büntetni; ellenben ilyenek letételét az 
-alattvalói hűségre visszatérés első tanujeléül veendi«. 1 

Az 1849. év utolsó harmada a cs. k i r . biztosoknak, felsőbb 
rendeletre történő intézkedéseivel van betöltve, melyek börtönök 
benépesítésén, adminisztrátorok beállításán, gyűlések betiltásán, a 
szabadságharc ala t t i jegyzőkönyvek megsemmisítésén, az istentisz
telet megrendszabályozásán, a lelkészi viselet előírásán át vezetnek 
az egyházi ostromállapot egyetemes kihirdetéséhez. 

Haynau tábornok s a magyarországi császári hadak főparancs
noka, a teljhatalmú császári polgári biztossal, br. Geringerrel egyet
értésben 1850.,február 10-én egy kilenc pontból álló rendeletet bocsátott 
k i , azzal a célzattal, — mint monda — hogy segítsen azon a szomorú 
helyzeten, melybe a magyarországi protestáns egyház, egyes elöl
járói hivatalos hatalmának pártcélokra való felhasználása ós a nép
nek lázadásra csábítása által ju to t t , és hogy a hitfelekezetek gyüle
kezeteinek lehetővé tegye az alkotmány által nekik biztosított jogok
nak, az ostromállapot alatt, az előírt feltételek betartása mellett, 
-eszközlendő gyakorlását. 

A Haynau-féle rendelet szerint: 1. az egyetemes és kerületi 
felügyelők s főgondnokok tevékenysége beszüntettetik; 2. a meg
üresedett superintendensi állások — az ostromállapot alatt semmi
nemű választás nem engedélyeztetvén — a főparancsnok által kineve
t e t t administrátorokkal fognak betöltetni. A kerületek ügyeit ezek 
fogják az esperesekkel s néhány világi bizalmi férfiúval együtt 
igazgatn i ; 3. a felügyelők és főgondnokok tiszte a superintenden-
:sekre száll, k iknek javaslatai s kivánatai, a kerületi hadbiztosság 
TÍtján, felsőbb helyre terjesztetnek; 4. az alapítványok kezelése 
végett szükséges tanácskozmányok, valamint az egyházközségi 

1 U . o . 514. lap. 



tanácsülések is, a kerületi hadbiztosság képviselője jelenlétében 
tar ta thatnak; 5. az ideiglenesen beállított administrátorok javadal
mazásáról a főparancsnok fog gondoskodni; 6. az administrátorok 
kinevezésükkel azonnal hivatalba lépnek s ezzel a superintenden
sek működése véget ér; 7. a hivatalaiktól felmentett superinten
densek, lelkészi hivatalukban tovább működhetnek; 8. a négy-négy 
egyházkerületnek az ország katonai beosztásához való közeledése 
minden oly törekvés, mely az egyházat az államhoz közelebb hozza, 
előzékenyen fog fogadtatni; 9. az ág. h i tv . ev, dunántúli super-
intendenciába W o h l m u t h Lipót, a bányaiba dr. Szeberényi János 
helyére Chalupka János, a tiszaiba Pákh Mihály helyett Reisz 
Sámuel neveztetnek k i administrátoroknak, k i k az esküt a kerületi 
hadbiztosok kezébe tartoznak letenni. 1 

Ez a rendelet, bár ideiglenes és az ostromállapot tartamára szóló 
volt , lidércként nehezedett a protestáns egyházakra. De azért még 
önmagában elviselhető le t t volna, min t amely a haza elnyomott 
állapotához képest aránylag kedvező helyzetet adott. Csakhogy nem 
járt egyedül. Nyomában következtek a kormánynak számos intéz
kedései, melyek arra vol tak hivatva, hogy a protestánsokat zaklas
sák és a római egyháznak kiszolgáltassák. Teljes tervszerűség nyi la t 
kozik meg a kormány intézkedéseiben, midőn az egyházaknak eddig 
is elég gyarlón, de mégis szabadon működő törvényes képviseletét 
megszüntetve, az elnökileg, sőt administrátorok által kormányzott 
egyházakra a rekatolizáló rendeletek özönét árasztotta. A római 
katholikus ünnepek megülése körüli eljárás szabályozása, a protes
táns püspököknek a püspöki cím használatát eltiltó rendelkezés, a 
vegyes házasságok kötése, a házassági bíráskodás, az áttérések 
körüli eljárás, a római katholikus ifjaknak az úrvacsorától való 
eltiltása, a római katholikusnak tekintendő egyéneknek a plébániá
hoz való bejelentése, az egyszerű házasságkötési eljárás körüli 
teendők, a vegyes házasságokból született gyermekek vallási oktatása 
stb. ügyében kibocsátott miniszteri rendeletek az I . Ferencz kora
beli vallásügyi állapotokat akarták visszavarázsolni. Csak termé
szetes tehát, hogy míg a protestánsok így mindenképpen gyötörtettek, 
addig a római katholikus egyháznak egy 1850 április 18.-án kelt 
császári rendelet oly előnyöket és jogokat adott, minővel az e hazá
ban sohasem bírt.2 Es azért a kormány hányszor adta a császár 
szájába, hogy a vallásfelekezeti egyenjogúságot mindenképpen sértet
lenül kívánja fenntartani. De hol volt ez a vallásszabadság, ez a 

1 Kuzmány K . : Urkundenbuch 350—52. lap. 
a Bauhoffer i . ' m . 640. lap. 



teljes egyenjogúság az életben? Hiszen a rendőrség még a biblia 
terjesztését is megakadályozta s az angol biblia-társaság pesti rak
tárát féléven át bezárva tartotta. Stromszky Sámuel dunáninneni 
püspököt, a Hurbán-csoportlioz tartozó pánszlávok hamis feladása 

RÁZGA P Á L . 

következtében, hivatalától elmozdították és így a négy ág. h. evan
gélikus egyházkerületet, az administrátorok útján, a cs. k i r . kormány 
igazgatta. A lelkészek oly beszédekért és cselekedetekórt, melyeket 
hivatalos kötelességből végeztek, m i n t gyanúsak, a rendőrség elé 
állíttattak. A protestantismus érdekében kelt legtárgyilagosabb 
iratok soha nyomdafestéket nem láthattak. 



Midőn a Haynau februáriusi rendelete az egyházzal és ennek 
alkotmányával végzett, rákerült a sor az iskolákra is. Egyelőre 
egy, br. Geringer által 1849 október 9-én kibocsátott, 14 szakasz
ból álló szabályzat foglalkozott az iskola-üggyel, mely némi jóindu
latot foglal még magában. Különbséget tesz ugyan nyilvános és 
magániskolák között s az utóbbiak számát korlátolni kívánja, de 
a népiskolát, az egyház birtokában, a nemzeti nyelvű tanítást a nép
iskolában meghagyja. A cs. k i r . iskolafelügyelői hivata l azonban 
már j e l z i az új irányzatot. A szabályzat 13. §-a főleg a protestáns 
gimnáziumok ós akadémiák ellen irányul, midőn azt mondja; hogy 
»Magyarországon a gimnáziumok ós akadémiák száma igen nagy ; ezek 
nagyobb részében az oktatás igen tökéletlen; csak veszedelmes po l i t i 
ka i agitátorok kerülhetnek k i belőlök. Ennélfogva a gimnáziumok közül 
némelyeket alreáliskolákká, másokat négy osztályú algimnáziumokká, 
az akadémiákat pedig nyolc osztályú teljes gimnáziumokká ke l l 
átalakítani.1 

Ezen átmeneti állapotot a következő évben már felváltotta 
a végleges rendezés megkezdése, midőn gr. Thun vallás- ós köz
oktatásügyi miniszter 1850 szeptember 7-iki rendeletével Magyar
ország összes középiskoláira nézve kötelezővé tette az 1849-ben, 
porosz és francia mintára készült osztrák tanrendszert, a közönsége
sen ú. n. »Organisations Entwurf«-ot. A törvényesség látszatának 
megőrzése végett, tekintet tel az 1790/1 : 26. t.-cikkre, nem paran
csolta reá egyenesen a protestánsokra az Entwurfot , hanem a n y i l 
vánossági j og feszegetésével, kerülő úton, akarta azt felerőszakolni. 
Ezért mondja a szeptember 7-iki rendelet, »hogy azon magyar
országi gimnáziumok, melyek az eddig fennálló törvények szerint 
nyilvánossági joggal b i r tak annyiban, hogy államilag érvényes 
bizonyítványokat adhattak k i , ezen jogot még az 1850/1. iskolai 
évre azon esetben is megtartják, ha szervezetük meg nem felel is 
a jövőbeli állami gimnáziumokénak. Azon gimnáziumok, melyek fenn 
akarják tartani, hogy jövőre is államilag érvényes bizonyítványokat 
adhassanak k i , kötelesek szervezetöket az 1850/1. év folyamán az 
állami gimnáziumokba bevezetendő szervezethez minden lényeges 
pontban alkalmazni«. 

A protestánsok iskolái ezzel, egy csapásra, magán tanintéze
tekké váltak. Teljes lehetetlenség volt , hogy oly körülmények között, 
mikor az egyház szabad mozgása rabbilincsekbe vol t verve, elő 
lehessen teremteni azokat a pénzösszegeket, amelyek az egyes isko-

1 Révész I . : Adalékok a magyar prot. iskolák autonómiájának történeté
hez. Sárospatak. 1869. 57—8. lap. 



Iáknak kellő berendezése és felszerelése végett szükségesek voltak. 
Egyes-egyedül a felső-lövői ág. I i . evangélikus algimnázium és 
alreáliskola, a nagynevű Wimmer Ágoston intézetei, tudtak a 
feltételeknek azonnal megfelelni és csak azok nyertek ezen időben 
nyilvánossági jogot. A többi iskolák érdekében is megtettek ugyan 

a protestánsok mindent, de egyelőre meg kellet t elégedniök a köz
oktatásügyi miniszternek azon, nem minden bumor nélküli bizta
tásával, bogy »csupán az illető jogosult testületektől és hatóságoktól 
függ, hogy megnyugtató szervezeti tervek készítése által, melyek
ben az előírt elvek szigorúan betartandók, iskoláikat a minisztérium 
előtt rehabilitálj ák«. 



A kormány azonban még ennyi nyomással sem elégedett meg* 
Már 1850-ben elkészíttetett egy 101 szakaszból álló törvény-tervezetet 
a protestáns egybázak számára, amely szerint az egész egyházi 
kormányzat teljesen konsistoriális szervezet által végeztetett volna. 
A z egyház meglevő, de átalakítandó szervei, hatóságai felett, felette 
a zsinatnak is, egy kilenc tagú főkonsistórium állott volna, mely
nek kezeiben az egyház a báb szerepét töltötte volna be. 

Még mielőtt ez a törvény terv kiadatott volna, a két protes
táns egyház legkiválóbb lelkészei, a világiakat teljesen mellőzve,, 
nehogy ezeknek csatlakozása a kormányban po l i t ika i törekvések 
érvényesülésének gondolatát támassza, folyamodványt készítettek 
és nyújtottak be néhai József nádor özvegyéhez, a magyar protes
tánsok nemes szívű patronájához, Mária Dorot tya főhercegnőhöz.1 

A főhercegnő könnyek között vette át a szenvedéseket ós 
elnyomatásokat hűen rajzoló folyamodványt és megígérte közben
járását. Általa a kérelem a császárhoz s innen a kultuszminiszter
hez ju to t t . A kérvénynek annyi jó hatása lett , hogy a már kinyo
matott és oktrojálandó egyházalkotmány fólretótetett; — de viszont 
meg lett az a rossz hatása is, hogy megti l ta tot t a protestánsoknak 
az előzetesen kikérendő engedelem megnyerése előtt a császárhoz 
folyamodni. 2 

Az 1851. év folyamán a református egyházkerületek is meg
mozdultak. Okét eddig mély lethargia ejtette karjaiba. Nem sújtattak 
ugyan annyira, min t a testvér ág. h. evangélikus kerületek, 
mert püspökeik megmaradtak, administrátorokat a kormány nem 
te t t a nyakukra: de azért Ők is csak úgy szenvedtek. Az »Organi-
sations Entwurf«, mely az egyház életfájának gyökerére vetette a 
fejszét, felrázta őket aléltságukból. Püspökeik közül Polgár Mihály, 
Nagy Mihály ós Apostol Pál tűntek k i leginkább az egyházi és 
iskolai autonómia védelmében. Gyűléseket tartottak, határozatokat, 
feliratokat fogalmaztak. A dunamelléki kerület 1851 május havá
ban egy önérzetes ós férfias nyíltsággal szerkesztett feliratban akart 
a császárhoz fordulni , de küldöttsége nem ju tha to t t el Bécsbe s 
határozatai Geringer főkormányzó által megsemmisíttettek. 

Nem maradt tehát egyéb hátra, mint hogy tűrés ós szenvedés 
között igyekezzenek megmenteni azt, ami még menthető; főleg pedig, 
hogy iskoláik számára a nyilvánossági jogot megszerezzék. A duna-

1 Lásd a folyamodványt: Das k. k. Patent vom 1. Sept. 1859 als Mys t i 
fikation des Protestantismus i n Ungarn. Hamburg. 1860. 37—50. lap. — 
Bauhoffer i . m. 638-643. lap. 

2 Bauhoffer. i . m. 617. lap. 



melléki kerület nagykőrösi gimnáziuma vol t az első, mely a város 
nagymérvű áldozatkészsége folytán abba a helyzetbe ju to t t , hogy 
1853-ban, min t teljes főgimnázium, a nyilvánossági jogot megnyer
hette. A legkitűnőbb tanerőket sikerült megszereznie s így az E n t w u r f 
következtében, valóságos »kis Athene« lett, melynek eme fénykora 
Arany János, Szilágyi Sándor, Jánosi Ferenc, Ács Zsigmond, Salamon 
Ferenc, Szász Károly stb. tanári működésével esik egybe. A tiszán
túliak debreceni főiskolája a nagytekintélyű tudós és diplomata püspök, 
Szoboszlai Pap István fáradozása ós a kerület gyülekezeteinek 
támogatása következtében 1853 augusztus 10-én nyerte meg a 
nyilvánossági jogot az 1853/54. tanévre. Ezen iskoláknak példáját 
aztán követték a többiek. Amely iskolát teljes főgimnáziummá k i 
nem tudott építeni a pártfogóság, az algimnáziumi rangra sülyedt. 
Egyedül a tiszáninneni kerület állott makacson ós sárospataki 
főiskolája számára csak azért sem szerezte meg a nyilvánossági 
jogot, habár berendezése s felszerelése már az Entwurfnak meg
felelő vol t volna is. Igen, mert ennek a nyilvánossági jognak nagy 
ára vol t ! A kormány magának tartotta fenn a tanárok ós az igaz
gató megerősítésének jogát. Ezen jogából kifolyólag nem egy tanárt 
mozdított el állásából. H i r i Ferenc ós Sámi László zi lahi tanárokat, 
poli t ikailag gyanús minőségük miat t a tanári szók elhagyására kény
szerítette. Hunfa lvy Jánost, Greguss Ágostot stb. bebörtönöztette. 
A tanári gyűlések jegyzőkönyveit csak német vagy l a t i n nyelven 
vo l t szabad vezetni. Csak a miniszter által approbált tankönyveket 
lehetett használni. A német nyelv tanítását már az első osztályban 
meg kellett kezdeni. Tanárok és felügyelők pol i t ika i je l lem és maga
viselet tekintetében állandó rendőri felügyelet alatt állottak. 

A középiskolák után a népiskolákra vetette magát a kormány. 
1851 óta egymást érik a különböző rendeletek, melyek a tanítók 
fizetésére, iskolaépületek emelésére, a tantermek berendezésére, a 
tanulók számára, a szorgalmi és szünidőre, a tankönyvekre és a 
különböző jelentésekre vonatkoztak. Emellett gondoskodott a kor
mány, hogy protestáns iskolákba római katholikus gyermek ne 
járhasson, a kiszabott tankönyvek használtassanak, a német nyelv 
már az elemi iskolában is taníttassók, hogy a tanítók — körszakált 
ne viseljenek. Egy 1852 október 5-iki rendelet »az iskoláknak az 
állammal való benső összefüggésénél fogva ós illendőségi tekintetek
b ő l meghagyja, hogy »az ú. n. körszakái mindenféle fajának hordása 
tilos, hanem az áll a száj szögletek irányában mindenesetre kiborotvá
landó. Bajusz és pofaszakái csakis a túlzás kizárásával viselhető«.x 

1 Kuzmány K . i . m. 438. lap. 



Ezen nyomasztó állapot, melynek enyhítése végett az ostrom
állapot alatt legalább is tíz különböző' egyházi küldöttség indul t 
siker nélkül a császárhoz, több mint öt évig, egészen 1854 július 
11-ig tar tot t . Ekko r Albrecht főherceg az ostromállapot felfüggesz
tésével Magyarország teljhatalmú polgári és katonai helytartójává 
neveztetvén k i , a Haynau-féle februáriusi rendeletet némely intéz
kedések fenntartásával hatályon kívül helyezte és egy hirdetmény
ben 11 §-ban körvonalozta a protestáns egyház önkormányzatára 
vonatkozó kormány-engedélyt. 

A kormányzó ezen hirdetményének bevezetésében a rendel
kezés jogalapja a császár részére az 1790/1 : 26. t . -cikk 4. §-ából van 
vonva s így rendeltetnek a következők: 1. a presbitériumok, lelkészi 
meghívásra, hatósági biztos jelenléte nélkül is, összegyűlhetnek. 
2—4. Az egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések 
a lelkész, esperes, illetőleg superintendens meghívására ós elnöklete 
alatt, hatósági biztos jelenlétében, megtartathatnak. 5. A hatósági 
vagy kormánybiztosok a tárgyalásokba bele nem avatkozhatnak, de 
felügyelnek arra, hogy a gyűlések az egyházi és iskolai ügyek 
körén beiül maradjanak. Eltérés esetén, ha az elnök, ügyelmeztetésök 
dacára sem terel i kellő mederbe a tanácskozást, a gyűlést feloszlat
hatják. 6. A kormánybiztos jelenléte nélkül tar to t t i lyen gyűlések 
a bűntetőtörvény megítélése alá esnek. 7. Az egyházi bíráskodás, a 
régi gyakorlat szerint, az egyházmegyei és kerületi gyűléseken 
folytattathatik. 8. A superintendens-választás módozatainak meg
állapításáig az adminisztrátorok, illetőleg a superintendens-helyettesek 
működnek. 9. A világi főfelügyelők és főgondnokok működése továbbra 
is felfüggesztve marad. 10. Minden pap- és tanítóválasztás a super
intendens által a helytartótanácsnak bejelentendő s az illetők csak 
akkor foglalhatják el állásukat, ha választásuk ot t helybenhagyást 
nyer, ami iránt hat hét alatt a helytartótanács választ adni tartozik. 
A megerősítés megtagadása miatt a minisztériumhoz lehet feleb-
bezni. Végre a 11. § szerint: »Legfelsobb elhatározás következtében 
& magyarországi mindkét hitvallású evangélikusok az 1790/1. 26. t.-c. 
4. §-a szerint, az egyházi ügyeiket illető legfelsőbb elhatározás 
céljából, még az 1854. óv folyamán k i fognak hallgattatni«.1 

Ezen hirdetmény, mely tulaj donképen a kultusminiszternek 
1854 július 3-án kel t ideiglenes rendelete, kétségtelnül sokat javított 
a protestánsok helyzetén. Most már, habár hatósági ellenőrzés alatt 
is, de legalább közgyűléseken tanácskozhattak ügyeik felett, gondos
kodhattak önkormányzatuk védelméről és így némileg a nyilvánosság 

1 Kuzmány i . m. 352. lap. 



ellenőrzése alá helyezhették az abszolút kormány részéről jövő 
merényleteket. 

A z ideiglenes szabályzat sem nyújtott sok biztatást a kormány 
jószándéka iránt. Sőt egyes időközi rendeletek, 1 p. o. az, amely a 
tanároknak az 1848/9. évek előtt, alatt és után tanúsított erkölcsi 
s po l i t ika i magaviseletének nyilvántartását és bejelentésót tárgyazza, 
— vagy amely a német nyelvet a középiskolákban tannyelvvé teszi: 
világosan mutatták, hogy a kormány az elnyomás és germanizálás 
politikáját szándékozik még ama, már jelzett és előzetes tanácskoz-
mány után kibocsátandó legfelső elhatározással is folytatni . A viszo
nyok tehát óvatosságra intettek. 

Az osztrák kormány nagy dolgokkal foglalkozott. A vallás
ügyet teljesen és gyökeresen akarta rendezni. A rendezési tervet 
az összbirodalom és az abszolút szellemű kormányzás eszméinek 
gondolata irányozta. Ezért indul tak meg az alkudozások a szent
székkel, hogy a római katholikus egyház államjogi helyzetének 
szabályozása egy egységes ausztriai birodalmi római katholikus egy
ház alapját vessék meg. Ezért akarták kihal lgatni a protestánsokat 
is, hogy így megnyerjék őket egy oly egyházalkotmánynak, mely a 
birodalom összes protestánsainak egységes kormányzatát lehetővé teszi. 

A protestánsok kihallgatása 1855-ben oly formában történt 
meg, hogy mindkét egyházból bizalmi férfiak hivat tak fel Bécsbe. 
Hogy ez nem felelt meg az Albrecht főherceg-féle hirdetményben 
foglalt ígéretnek: az az osztrák kormányt nem igen bántotta. Jelen 
voltak Toperczer, Osztroluczky, Pálfy, Kánya s Kuzmány az ág. h . 
evangélikusok ós Török Pál, dr. Ferenczi, Szoboszlai Pap István s 
dr. Szeremley a reformátusok közül. Kuzmány és Szeremley a bécsi 
protestáns theol. fakultás tanárai voltak. A tanácskozmány majdnem 
egy hónapot (május 21—június 18.) vett igénybe. A bizalmi férfiak 
elé terjesztett javaslat zsinatot nem ismert. Az egyház igazgatása 
a gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerületek gyűlései és konsis-
tóriumai, végül legfelső fokon a cs. k i r . főkonsistórium útján 
gyakoroltatott volna. 

A Zimmermann min. osztálytanácsos elnöklete alatt fo ly t 
tanácskozmányok különösen két sarkalatos kérdés körül forogtak, 
t. i . miképen lépjen életbe a törvény és m i legyen annak lényeges 
tartalma. Bár rendes körülmények között a tanácskozásnak meg
fordított sorrendet kel le t t volna követni, de most a kormány cél
zataira tekintet tel éppen az életbelépés módozata vol t a fontosabb, 
mert ezen fordult meg az egész autonómia élete. Kifejezést adtak 

1 1854. j u l . 28., 1855. jan. 1. 



tehát a bizalmi férfiak azon meggyőződésüknek, hogy az egyház 
mindenesetre előzetesen hivatalosan is megkérdezendő, »nehogy 
úgy láttassák, mintha egyházi törvényeket számunkra, mellőzésével 
egyházi törvényhozásunknak, az államfőhatalom akarna adni s ben
nünket hatalomszóval rendezni«. De még fontosabb kérdés vo l t az, 
hogy miképen kérdeztessék meg hivatalosan ? Tudjuk, hogy ebben a 
kérdésben a magyar protestantizmus később rendületlenül állott ui3g 
azon állásponton, hogy az egyház hivatalos nézetét csakis a zsinat kép
viselheti. Igen valószínű, hogy már a bizalmi férfiak értekezletén 
is adtak ennek az egyedül helyes felfogásnak hangot, de a kor
mányt legjobban Szoboszlai Pap Istvánnak az a nézete elégítette 
k i , hogy az egyházi törvénytervet a kerületekhez ke l l leküldeni, 
mivel a tervezet úgy tekintendő, mint a budai és pesti kánonokra 
az 1790/1 : 26. t.-c. 4. §-a alapján adott királyi válasz és mivel 
ha a kerületekhez küldetik le, az »olybá vehető, mintha akkor a 
zsinatnak adatott volna vissza«. 1 

A törvényterv tartalmát illetőleg a legfontosabb vo l t az 
a kívánság, hogy abba a zsinatot is bele ke l l foglalni, mely bizo
nyos időközökben, minden 5—6 évben, felsőbb engedély nélkül is 
összejöhessen. »Kell-e zsinat? — mondja Szoboszlai: — ez nem 
jöhet kérdésbe; mert akkor az lehet első kérdés: legyen-e hitfele
kezet, evangéliumi egyház ? Ke l l törvény: és így lenni kel l törvény
hozónak. Már pedig az evangéliumi egyház részére, hi telveink szerint, 
csak a zsinat adhat törvényeket, neki lévén adva Jézus által a 
potestas ecclesiastica.« A törvényterv többi részére is megtették a 
bizalmi férfiak megjegyzéseiket és már ott, a tanácskozások alkal
mával, az egész tervezet némi módosításokon ment keresztül. 

Miala t t a protestánsokra octrojálandó törvényterv a kormány 
konyháján készült, addig a szentszékkel folytatot t tanácskozások 
véget érvén, 1855 augusztus 18-án az ú. n. »osztrák concordatum« 
nyélbe is üttetett és benne a római katholikus egyháznak, a magyar 
közjog rovására, roppant szabadalmak biztosíttattak, csakhogy az 
egyház az összbirodalomhoz formáltassék. A konkordátum nagy 
mértékben érdekelte és érintette a protestánsokat is. Bár a kormány 
vallásügyi programmja hazugul mindig a vallásegyenlőséget hang
súlyozta, most világosan kitűnt, hogy tulajdonképeni célja a római 
katholikus egyházat tényleg uralkodó egyházzá tenni, hogy így a 
reactió diadalának biztosítására azt felhasználhassa. A római egy
háznak engedett korlátlan szabad mozgás és a protestánsoknak erő
szakos lenyügözése önként vonta maga után, hogy az utóbbiak az 

1 Révész J . : Figyelmező 1887. 429. s köv. lap. 



előbbinek teljesen kiszolgáltattattak. Elég legyen evégből a concor-
dátumnak az egyházi törvénykezésre, az oktatásügyre, a cenzúrára 
vonatkozó szakaszait felemlíteni. A vegyes házasságok a római egy
ház megítélése alá rendeltettek. Az egész állami tanügy római 
katholikus felekezeti üggyé let t . A római katholikus püspökök a jó 
•és rossz könyvek megbirálásánál, azok forgalomban hagyása, vagy 
onnan kivonásánál irányadó, döntő befolyást nyertek. A z egész 
világ előtt olybá tünt fel a kormány eljárása a kétféle mérték 
használatánál, mintha az 1848/9. évi eseményekért a protestánsokra 
hárítana minden felelősséget s így elnyomatott helyzetük épp úgy 
büntetés, mint a római egyház szabadalmai: ju ta lom volna az akkori 
viselkedésekért. Csak az vo l t szerencséje a magyar protestantizmus
nak ebben a nagy merényletben, hogy a concordátummal össze
függő egyházszervezeti rendezkedósek a magyar klérust a kormány 
ellen ingerelték. 

A magyarországi protestánsok számára a konkordátum után is 
készült, csak készült tovább a szervezet a bécsi minisztériumban. 
A z erdélyi reformátusokkal nem sokat törődött a kormány. 1852-ben 
a püspökválasztás kérdésében aggatódzott egy keveset, vissza akar
ván állítani a Geleji-féle 90. kánon rendelkezéseit; de aztán nem 
bántotta őket. Az erdélyi ág. h . evangélikus országos egyház, mely 
mindenkori lojális magatartása miat t az abszolút kormány kegyét 
bir ta , az 1855 február 27-én kelt miniszteri rendelet értelmében, 
»Provisorische Vorschrift« címen, egy ideiglenes, oktrojált szerve
zetet kapott. Ezen szervezet világosan mutatja, hogy a kormány 
enyházpolitikája határozottan protestáns-ellenes volt , mert még 
ezen, hozzá hű és mindig engedelmes egyházat is jónak látta súj
tani . Az egyház régi hatóságai meghagyattak, de a világiak befolyása 
csökken. Gyűléseik, min t eddig is, nélkülözik a nyilvánosságot. Nincs 
ugyan azokon kormánybiztos jelen, de az elnök nagy felelősség alatt 
áll. Jegyzőkönyveik hatósági felülvizsgálat végett felterj esztendők. 
Egyházi adókivetési joguknak gyakorlása a kormány jóváhagyásától 
függ, úgyszintén új egyházközségek alakítása is. Az egyházi tagjainak 
legfőbb kötelességök a császár iránti törhetlen hűséget megőrizni. 

M i g ez az egyház elég hamarosan megkapta a maga oktrojált 
szervezetét, addig a magyarországi mindkét hitvallású evangélikusok 
ügye függőben volt . 1856 aug. 21-én végre egy 192 §-ból álló 
törvénytervezet küldetett le egyes egyházkerületeikhez azzal a 
csodálatos szabadelvű meghagyással, hogy felőle a kerületek feltétlen 
Szabadsággal nyilváníthatják véleményüket.1 

1 A törvénytervet a kormány csupán német nyelven adta k i . 



A törvénytervezet az általános határozatok (1—10. §.) előre
bocsátása után a következő tizenkét szakaszra oszlik: Az első sza
kasz a gyülekezetről, presbitériumról és az egyházközségi gyűlésről 
(11—51. §.), a második szakasz az egyházmegyéről és képviseletéről 
(52—70. §.), a harmadik szakasz az egyházkerületről s képviseleté
ről (71—92. §.), a negyedik szakasz az összes egyházkerületek 
generál konferenciájáról, (93—108. §.), az ötödik szakasz a két egy
ház zsinatairól (109—131. §.), a hatodik szakasz az egyházmegyei 
tanácsról, (132—140. §.), a hetedik szakasz az egyházkerületi tanács
ról, (141—149. §.), a nyolcadik szakasz a cs. k i r . egyházi főtanácsról 
(150—459. §.) a kilencedik szakasz a lelkészek választásáról, jogai 
és kötelességeiről (160—175. §.), a t izedik szakasz az esperes válasz
tásáról, joga i és kötelességeiről (176—179. §.), a tizenegyedik sza
kasz a superintendens és superintendensi helyettes választásáról, 
jogai és kötelességeiről (180—189. §.), végül a tizenkettedik sza
kasz az egyházmegyék és egyházkerületeknek az államkincstárból 
való segélyezéséről szól (190—192. §.). 

A törvény te rv részleteiben igen sok helyes és jó dolgot tar tal
mazott, azonban alapelveiben merőben ellenkezett a protestáns-
principiumokkal, különösebben pedig a hazai két protestáns egyház 
törvényileg biztosított jogaival és érvényesen kifejlődött joggyakor
latával. Már kiadatása oly formában törtónt, mely teljesen elfogad
hatatlanná tette, mive l az egyház zsinatából kellett volna elfogadás 
és jóváhagyás végett a Felséghez fölterjesztetnie ós nem megfordított 
sorrendben a Felségtől a kerületekhez leküldetnie. — Tartalmában 
pedig az állami főfelügyéleti jog gyakorlása elviselhetetlen, zsar
noki módon terveztetett a cs. kir . egyházi főtanács felállításával. 
Ezen főtanács a tervezet 50. §-a szerint mindkét protestáns egyház 
számára külön állíttatott volna be, hogy min t legfőbb egyházi ható
ság, gyakorolja az állami legfőbb felügyeletet és legfelsőbb fokon, 
az egyházi bíráskodást. Öt-öt tagból állott volna, k ike t a császár 
életfogytiglan nevez k i ós akik, min t állami hivatalnokok, az állam 
által fizettetnek. A főtanács a lelkészválasztások megerősítésétől 
fogva fel a zsinaton hozott végzések jóváhagyásáig, minden egy
házi és iskolai ügyben a kormányzás le lke; ellene csak a zsinat 
tehet panaszt a kultusminiszternél. 

Az állami főfelügyelet ezen orgánumán kívül elveinkkel merő
ben ellentétes vo l t még a gyűlések zárt volta, a szavazatok ellen
őrzése, a zsinat korlátoltsága stb. 

A kultusminiszter felhívta a nyolc kerületet, hogy a törvény* 
tervre nézve még az 1856. év nov. l - i g , legkésőbb azonban nov.. 
végéig nyújtsák be véleményüket az illető helytartósági osztálynál* 



De hiába vo l t a siettetés; azzal különös célt nem ért el. A protes
tánsok már készen voltak a törvényterv fogadására. Már meg is 
jelent Révész Imre munkája: » A prot. egyházalkotmány alapelvei«-
ről, melyet »a X V I . századi főbb reformátorok, vallástételek és egy
ház szervezetek bizonyításai szerint« írt. 1 A protestáns alapelvek s 
a törvények a miniszteri törvény terv ellen szólottak. 

RÉVÉSZ IMRE. 

A négy református kerület, anélkül hogy részletes taglalásokba 
bocsátkozott volna, egész nyíltan ós nagy határozottsággal vissza
utasította az egész tervezetet, min t octroj áltat, és m i n t amely a 
prot. egyház alapelveivel s törvényes jogaival sarkalatos ellentót ben 
áll. Min thogy pedig egyházunk alapelvei szerint az egyházi törvóny-

1 Megjelent 1856 márciusban Szarvason. 



hozás joga kizárólag a zsinatot i l l e t i , kérték a Felséget, hogy az egyházat 
a reá eró'szakolt nyügöktó'l feloldva, engedje meg a zsinattartást. 

A z ág. h. evangélikusok már részletes megjegyzéseket tet tek 
a tervezetre, melyek közül a fontosabbak a következó'k: legyen 
kettős elnök; a főkonzisztórium csak a felségnek fenntartott fel
ügyeleti jogot gyakorolja, de kormányzati hatáskörrel ne bírjon; a 
gyűlések legyenek nyilvánosak; az eddigi kerületi beosztás marad
j o n fenn; a presbiterek számának megállapítása az egyházközség 
joga ; a választott képviselők utasítások által köttessenek; a pres
bitériumok egyházfegyelmi joga a lelkész kezébe tétessék; az egy
házak és iskolák szorosabb összeköttetésbe hozassanak; ne legyen 
meghatározott superintendensi szókhely; a házassági bíráskodás, 
miről a tervezet hallgat, szintén rendezendő; a protestánsok jogait 
biztosító alaptörvények felemlítendők; végül pedig zsinatot kérnek, 
mert az 1790—91 : 26. t.-c. 4. §-a szerint csakis ez hozhat végérvé
nyes szervezetet. M i n d a négy ág. h. ev. kerület a zsinattartás 
mellett nyilatkozott s a tervezet ellen foglalt állást. A tiszai kerület 
megfelelő tervezet készítésére bizottságot is küld k i , mely tervezet 
az esetleg engedélyezendő zsinat elé terjesztessék. A dunáninneni 
kerületben igen éles ellentétben álltak egymással szemben az egy
házmegyék, amennyiben az árvái, liptói, turóci és n y i t r a i egyház
megyék a terv mellett, a pozsonyvárosi, pozsonymegyei, mosonyi és 
trenosóni egyházmegyék a tervezet megrostálását ajánlva, az ellen 
foglaltak állást. Chalupka János administrator az utóbbi nézethez 
csatlakozván, ez a kerület is a törvényterv ellen nyilatkozott . 

A kormánynak számos embere és jóakaró támogatója volt 
ebben a merényletben, mellyel a prot. autonómiának nyakát akarta 
szegni. A Hornyánszky V i k t o r által szerkesztett »Prot. Jahrbücher«, 
mely 1854-ben és úgy látszik, hogy éppen ezen szervezeti mozgal
mak következtében s a kormány támogatására indult meg, — a kor
mány hivatalos közlönyei úgy i t thon, min t Ausztriában, — a német
országi sajtó: mindnyájan igyekeztek hangulatot kelteni az auto
nómia-ellenes törekvések mellett. Idehaza jobbára jelentéktelen 
emberek álltak a kormány mellett, de ott vo l t a pánszláv érzelmű 
papság tömege, mely szívesen fogadott Bécsből bármit is, ami a 
gyűlölt »magyarizmust« megtörheti. Annál inkább fájlalandó azon
ban, hogy Németországon, hol a magyar prot. autonómia természetét 
egyáltalában nem ismerték ós ahol a prot. egyházkormányzat a 
r ideg fejedelmi konsistóriumok kezén volt , a legkitűnőbb és ünne-
peltebb tudósok, dr. Hase, dr. Schenkel és mások alig bírtak k i fogyn i 
az osztrák császár magasztalásából, amiért i lyen szabadelvű egy
házalkotmányt hajlandó adományozni, saját jószántából, a magyar 



protestánsoknak. És nem értették meg, hogy a magyarok miért nem 
fogadják azt két kézzel. 

Az a fogadtatás, melyben a törvényterv részesült, felvilágosít
hat ta volna a kormányt a protestánsok kívánságairól és meggyőz-

•"äf"' 

TISZA KÁLMÁN 1861-BEN. 

hette volna afelől, hogy ők a törvényesség teréről lelépni, az 
absolutismus önkényes intézkedéseit hozzájárulásukkal elismerni 
nem fogják. 

Valóban érthetetlen is, hogy a kormány, mely a múltból jól 
ismerhette a magyar protestantismus és a magyar alkotmányosság 
összeforrott voltát, éppen a protestánsok által akarta elsősorban is 
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jóváhagyatni alkotmányellenes cselekvényeit. A nemzet még eddig 
nem kérdeztetett meg az absolut kormányzat működése felöl. És 
számításnak helyes volt , hogy ha a legalkotmányosabb érzületnek, a 
protestánsok, az önkény előtt fejet hajtanak, akkor az államban is 
bátran tehetnek kísérletet. Csakhogy Ausztria kormányférfiai félre
ismerték a protestánsokat úgy most, min t a múltban. És e téve
désük most végzetes le t t rájuk nézve. 

Minthogy a törvónyterv visszautasítása után a kormány egy 
ideig hallgatott , a protestánsok ebből reményt ós bátorságot merí
tettek. A z t hitték, hogy az egyhangú visszautasítás következtében 
a kormány letett már erőszakos terveiről és talán hamarosan zsinatot 
is fog összehívni. Ezen zsinatra való előkészület adott léteit I r i n y i 
és Révész Imre kitűnő két dolgozatának, melyek közül az egyik 
az 1790—91 : 26. vallásügyi törvény keletkezésének történetével 
foglalkozik, az utóbbi pedig különös tekintettel a jövő törvény
hozásra, véleményt mond a magyar prot. egyházalkotmány főpontjai 
fölött. De a protestánsok sem ismerték eléggé az absolutismust; 
ők is nagyot csalódtak a kormányban. 

Mindjárt a törvénytervre adott válasz felküldése után, a német 
nyelvnek és az Organisations E n t w u r f követelményeinek erőszako-
lása mia t t a tiszántúli és két dunai ref. egyházkerület gyűléseket 
tartva, arra határozta el magát, hogy a Felséghez küldöttséget 
menesztenek, tőle iskolai autonómiájuk visszaadását és ezen ügyek 
rendezése végett is zsinatot kérnek. A küldöttséget a Felség 1857 
ápril 20-án kegyelmesen elfogadta s kórésót meghallgatván, ezen 
szavakkal bocsátotta el maga elől: » Kórelmeiket figyelmesen meg
fontolván, látni fogom, mennyire teljesíthetem kívánságaikat. 
Legyenek meggyőződve, hogy én helv. hitvallású alattvalóimnak 
csak javát kívánom, ellenben elvárom, hogy Önök is nekem igaz 
bizodalommal és hü ragaszkodással megfelelnek.« 1 És bár e szavak 
semmi erősebb biztatást nem foglaltak magukban, de a kormány 
hallgatása némi reménységet keltet t egy jobb jövő iránt. 

Azonban a reménység az iskolai ügyek terén te t t kormány
intézkedések ós újabb rendeletek következtében hamarosan meg
csappant. A tiszántúli kerület 1857 augusztus havi gyűlésén már 
nyilván láthatni, hogy a kerület már nem várja a kormánytól a 
sérelmek orvoslását. Keményen és határozottan lép föl, midőn a 
szalontai egyházmegye segédgondnoka, Tisza Kálmán, indítványára 
kimondja, hogy az autonómiához feltótlenül ragaszkodik és »hogy 
a kormánynak bármiféle iskolaügyi rendeleteit csupán és egyedül 

1 Révész I . : Figyelmező 1872. 157—9. 1. 



indítványoknak tekinti.« Határozatát megtoldotta azzal, hogy egy 
hitvallásunk ós autonómiánknak megfelelő' tanrendszer készítését 
rendelte el, azonfelül pedig fe l i r t a kormánynak, hogy leiratai t ne 
a superintendenshez, hanem egyenesen a közgyűléshez ós ne német, 
hanem magyar nyelven intézze.1 Erre a határozatra a kormány azzal 
felelt, hogy a debreceni főiskola elvesztette nyilvánossági jogát s 
többé érettségi vizsgálatokat nem tarthatott . A tiszáninneni kerület, 
sárospataki főiskolájának nyilvánossága érdekében, 1856 június 14. 
s következő napjain értekezletet tartott a kassai cs. k i r . iskolai fel
ügyelőség kiküldöttével, de a felkónyszerített tankönyvek szelleme, 
a német tannyelv, az iskola kormányzatának átalakítása oly dolgok 
voltak, amelyeket a nyilvánosságért cserebe el nem fogadhatott. 2 

A dunamelléki kerületnek 1858-ban a tanári minősítés miat t gyűlt meg 
a baja a kormánnyal, mive l a miniszter a tanárokat államvizsga nélkül 
nem volt hajlandó megerősíteni. Ezért a kerület 1858-ban külön 
folyamodvánnyal járult a Felséghez.3 De ennek nem let t eredménye. 

I lyen szellemben folytat ta a kormány továbbra is a protes
tánsok »kezelését«, míg végre 1859 szept. 1-én kibocsátotta azt a 
cs. k i r . nyílt parancsot, mely közönségesen »Patens« név alatt 
ismeretes, ós amelynek az vo l t a rendeltetése, hogy a prot. egyházi 
ügyeket, hata lmi szóval végleg rendezze. Ha az 1856-iki törvény
tervet nem fogadták el önként a protestánsok, ehelyett 1859-ben 
kaptak egy »törvényt«. A n y i l t parancs után másnap, szept. 2-án, 
megjelent a miniszteri végrehajtási utasítás is. 

A m i n t az 1855-ben meghívott bizalmi férfiaknak bemutatott 
törvónyterv a zsinat beillesztésével javul t , úgy a pátensben meg
jelent egyházalkotmány is kedvezőleg módosult az 1856-iki tör-
vónytervvel szemben, amennyiben a főkonsistórium belőle kiha
gyatot t és azok a kifogások, melyeket 1856-ban az ág. h . ev. kerü
letek emeltek, csaknem mindannyian figyelembe vétettek. De azért 
az egyház autonómiáját még sem adta vissza a pátens, mert éppen 
természeténél, forrásánál fogva egyenesen az autonómia megtaga
dása volt . Emel le t t nem lehet mellőzni annak figyelembevételét 
sem, hogy a pátensben foglalt jogtiprás a concordátum után jött 
létre, az ebben megnyilatkozott egyházpolitika kiegészítése vol t 
olyannyira, hogy a vatikáni körökből is hirek szállongtak k i , 
mintha a pátens a pápa tudtával adatott volna k i . 4 

1 Révész I . : Adalékok 66. 1. 
a Sárospataki Füzetek 1857—58. 193. 1. 
* U . o. 1861. 537. 1. 
* Prot. Egyh. és Isk. Lapok, 1859. 1275. 1. 



A pátens kiadása nem egyéb, m i n t egy tollvonással való eltör
lése annak a báromszázados múltnak, melyet annyi vér és könny 
szentelt meg, — a legnagyobb igazságtalanság, mely a magyar
országi protestantismust 300 óv alatt érte. Ezért mondotta Tisza 
Kálmán a tiszántúli egyházkerület 1859. okt. 8 - ik i gyűlésén: »a 
már említett és köteles tisztelettel fogadott nyílt parancsnak már 
maga megjelenése, maga azon tény, melyszerint egyházunk számára 
törvény alkottatot t , egy oly sérelem, hogy ezen n y i l t parancsot és 
miniszteri rendeletet, ha szinte tartalma legtökéletesebb volna 
is, elfogadni s annak életbeléptetésére közremunkálni, lelkiismere
tünk erőszakolása, letett hivatal i eskünk megsértése s hitelveink 
megtagadása nélkül nem lehetne 

Már pedig a n y i l t parancs tartalma nem vol t tökéletes sem 
önmagában, sem a protestánsok eddigi jogviszonyaihoz képest. Azok 
a »magán észrevételek*, melyeket Révész Imre, egyházunknak e 
kitűnő oszlopfórfia, »tüstént a császári n y i l t parancs megjelenése 
után, leginkább saját tanulmányai öregbítése végett« papírra vetett, 1 

egyházunk múltban kife j le t t jogállapotának szempontjából lesújtó 
kritikát mond a cs. k i r . vallás- és közoktatásügyi miniszternek ama 
tájékozatlansága fölött, mellyel egyházunk múltját nem ismerve, 
jelenét ós jövőjét tönkretenni kész. Es ami ezekben a magán 
észrevételekben foglaltatik, nemcsak magán nézetek, hanem objektiv 
igazságok. 

A kormány és a protestánsok között, az egyházi törvényhozás 
jogalapját illetőleg, az 1790—91 : 26. t.-c. 4. §-ának értelmezésé
ben vol t a sarkalatos eltérés. A törvénynek kissé homályos szöve
gezése szolgált a lkalmul a kormánynak arra, hogy a legfőbb fel
ügyeleti jogot egészen a törvényadásig kiterjessze. Révész Imre 
tehát ezt teszi mindenekelőtt vizsgálat tárgyává ós tüzetesen k imu
tatja, hogy abból a 4. §-ból teljes lehetetlenség a fejedelem egyházi 
törvényhozási jogát levezetni, mivel o t t ez a j o g egyesegyedül az 
egyháznak van biztosítva, míg a fejedelem számára, a felügyeleti 
jogból kifolyólag csupán a jóváhagyás és megerősítés tar tatot t fenn. 
Meggyőzően mutatja k i , hogy milyen erőszakosan hozza a kormány 
összeköttetésbe a budai és pesti kánonokkal a n y i l t parancsot. 
Hiszen már 38 év óta maguk a protestánsok sohasem kérték ama 
kánonok jóváhagyását, sőt azok felől megkérdeztetve kinyi la tkoz
tatták, hogy azok már többé nem felelnek meg ós újabb törvények 
alkotása végett számtalanszor kértek zsinattartási engedélyt. De ha 

1 U . o. 1859. 1110. lap. 
2 Révész Imre Munkái a pátens korából. Budapest, 1900. 21—55. lap. 



még a két dolog összeköttetésbe volna is bozbató, a kormány a n y i l t 
paranccsal durván megsértette az 1790—91:26. t.-c. 4. §-ának rendel
kezéseit, midőn azokkal banyatt-bomlok ellenkező módon járt el. 

A n y i l t parancs tételes intézkedései is teljesen ellentótben 
állanak a prot. egybázak történelmi jogállásával. A gyűlések n y i l 
vánossága t i l t a t ik , a sajtóbeli ellenőrzést a cenzúra lebilincseli és 
a kormány mégis eltörli az utasítások rendszerét, amely egyetlen 
védelmi eszköz volna i lyen körülmények között. Hiszen a felsőbb 
egyházi testületekben túlnyomó számmal olyanok ülnének, k i k az 
államtól fizetést nyervén, többé-kevésbbé függő viszonyban volnának 
a kormánytól, tehát így az utasítások eltörlése a kormánybefolyás 
érvényesülésének előmozdítására irányul. A fejedelem a legfőbb fel
ügyeleti j o g némely, de nem részletezett, eseteit egyedül önmagá
nak tar t ja fenn, holott ezen jog, a vallásügyi törvény értelmében, a 
maga egész teljességében, a törvényes kormányszékek útján gyakor-
landó. A z iskolák felett oly mértékű felügyeleti jogot állapít meg, 
mely egyházunknak az 1790—91 : 26. t.-c. 5. §-ában körvonalozott 
jogaival , de a vallásfelekezetek sokat emlegetett egyenjogúságával 
sincs összhangban. Ugyanis amaz, eltekintve attól, hogy felsőbb 
tanintézetek felállítása a felség engedélyéhez van kötve, teljes 
autonómiát engedélyez; az utóbbinál pedig azt tapasztalhatni, hogy 
a konkordátum minden kormányi bizalmatlanságtól, rendelkezéstől 
és befolyástól menten, teljesen szabaddá teszi s a püspökök vezetése 
alá adja a róm. kath. tanügyet. Az egyházaknak történeti múlton 
alapuló beosztását megváltoztatja s az ország új po l i t ika i beosztásá
hoz szabva 6—6 egyházkerületet állít fel az eddigi 4—4 helyett. 
Ez jogtalan is, és a gyakorlat i k iv i te lben a legképtelenebb helyze
teket teremti meg. Azonfelül sérelmes dolog már az is, hogy ezen 
ívj beosztás csak a protestánsokra erőszakoltatik, míg a róm. kath. 
püspöki megyék régi határaik között sértetlenül megmaradhatnak. 
Az egyházi törvényhozásnál a kezdeményezést, megerősítést és vétót 
egyaránt a fejedelem kezeibe teszi le, tehát az egyháznak csak 
ho lmi kótesértékü indítványozási jogot hagy fenn, dacára annak, 
hogy országos törvények szerint j og i l ag csak az egyházat i l l e t i meg 
az egész törvényhozás, a fejedelmet pedig legfeljebb a vétó. 
A világi jellegű egyházi hivatalnokok, esperesek és espereshelyet
tesek választhatását az illető egyházvidékre korlátolja, ellenben a 
legfőbb egyházi hivatalra, a superintendenssógre az egész osztrák 
birodalomból lehet választani, holot t egy merőben idegen egyén 
megválaszthatása nemcsak az egyházi érdekekkel, de a józan ésszel is 
összeütközésben van. Az egyház végleges szervezetének, fejedelmi 
jóváhagyás mellett történő megállapítását a zsinatra bízza és 



ennek dacára a kész szervezetet már előzetesen is fel akarja erő
szakolni stb. 

A miniszter i rendeletre, mely némi változtatással megfelel 
az 1856-iki és mind a nyolc kerület által visszavetett törvényterv
nek, aránylag kevés megjegyzéseket tesz Révész, mivel annak főbb 
elvei úgyis bent foglaltatnak a pátensben s ennyiben már birálta 
is azokat, a többivel pedig nem tartja érdemesnek foglalkozni, m ive l 
szerinte a prot. egybáz, bárminő legyen is e rendelet tartalma, azt 
a pátenssel együtt semmi esetre el nem fogadhatja. 

Két dolgot ke l l még i t ten Révész Imre »észrevételeiből« fel
említenünk, t , i . hogy ő aránylag kevesebb ellentállást várt a két 
prot. egyháztól, min t aminőt később csakugyan kifejtett , és hogy 
már ekkor felemlíti annak szükségét, hogy a »Bécsben szókelő 
angol, porosz és hollandus követekhez, habár csak néhány tek in
télyes egyén által is, be kellene nyújtani egy oly memorandumot, 
mely a magyar prot. egyház államjogi viszonyainak s e viszonyok 
történeti fejlődésének alapján k imer i tői eg előadná mostani sérel
meinket, habár csak tudomásul vétel végett is«. A m i n t tudva van, 
a fennálló egyházkerületek mindannyian állást foglaltak a pátens 
ellen és egyik sem szervezkedett újjá. Ismeretes dolog az is, hogy 
a protestánsok sérelmeikkel felkeresték a külföldi protestáns hatal
masságok követeit, velők — főleg az angol követtel — gyakran 
érintkeztek s a pátens gyors visszavonását jó részben nek ik is 
köszönhetik. 

Yalóban érthetetlen, hogy m i vezette az absolut kormányt 
arra, hogy ebben az időben és éppen így akarja a protestánsok 
viszonyait rendezni. A villa-francai békekötés után, mely az óriás 
osztrák birodalom gyengeségét és tehetetlenségét megpecsételte, a 
császár népeihez intézett nyilatkozatában kijelentette ugyan, hogy 
most már a béke áldásait arra fogja felhasználni, hogy alattvalói 
boldogságát munkálja, birodalma belügyeit rendezze. De miért 
kel let t ezen boldogítást, ezen rendezést éppen a magyar protestán
sokon kezdeni, k i k a kormány szerint ugyan 1790 óta valóságos 
anarchiában éltek, de akik az absolutizmus adta ideiglenes és vég
leges szervezetek bilincseiből folyton visszavágytak abba az álla
potba, melyben 1848-ban voltak és amely állapotban aztán készek 
is voltak, — maguk kérték — hogy az 1790—91 : 26. t.-c. 4. §-a 
alapján berendezkedjenek. 

A protestantismusnak mindig nagy szerep volt fenntartva a 
gondviselés által a hazában. A szétdaraboltság idejében ő terem
tette meg a három országrész között az összekötő kapcsot: a nem
zeti eszmét. A reactió korában ő vo l t a nemzeti törekvések zászló-



hordozója, még akkor is, mikor földre t iportatot t , midőn létét az 
anyaföld és a szegény magyar jobbágyság és a kisnemesség tartotta 
fenn. És most, az alkotmány felfüggesztésekor, mikor a magyar 
állam felett meghúzták a vészharangot ós vele együtt a magyar 
Protestantismus is »a kihalás rovatába helyeztetett« Bach miniszter 
által,1 mikor egy 70 milliós birodalom állt őrt a retrográd eszmék 
felett: ismét csak a protestantismus vo l t az a kis kő, mely a 
hazugságokból felépített nagy kolosszusra, erre az » állóképre « reá 
esett, hogy aztán ez összeromolj ék. Ha az olasz hadjárat kimutatta 
az ausztriai birodalom erőtelenségét kifelé: a protestánsoknak a 
pátens elleni sikeres küzdelme megjelentette belső tehetetlenségét is. 

A m i n t a pátens ós a miniszteri végrehajtó utasítás megjelent, 
a protestánsok felszólíttattak, hogy azok szerint szervezkedjenek és 
egyházkerületi felügyelők, főgondnokok választása végett gyűléseket 
tartsanak. De miképpen? Hiszen a pátens a régi kerületeket meg
szüntette és a miniszteri rendelet mégis ezekhez küldetett meg. 
A rendelet szerint a gyűléseket a superintendens vagy helyettese 
hívhatta össze: úgyde a pátens által alkotott kerületeknek nem 
voltak szuperintendenseik. A k i k pedig szuperintendensi vagy helyet
tesi minőségben működtek, azok a régi kerületek által választattak, 
esküt is annak az igazgatására tettek. Őket sem a pátens, sem a 
miniszteri rendelet meg nem fosztotta eredeti jogállásuktól s át 
nem helyezte. Viszont az új superintendensek sem voltak beállít
hatók, mivel ezeket csakis a már szervezkedett kerületek választ
hatták, de a kerület meg csak a superintendens elnöklete alatt 
szervezkedhetett. 

A kormány, mely intézkedéseinek alapokául a protestánsok 
anarchiáját hozta fel, maga létesítette a legnagyobb anarchiát. 
Midőn a pátenst életbe akarta léptetni s erre azt a módot válasz
totta, hogy felülről kezdi s így halad a gyülekezetek rendezésóig, 
tulajdonképpen egy lehetetlen állapotot teremtett, amelynek az ellen
kező irányú rendelkezés mellett is elő kellett ugyan fordulni, de 
így még nyilvánvalóbbá lett . 

Felvettetett az egyházi sajtóban is, hogy »tartsunk-e mostaná
ban superintendenciális gyűlést ?« És a válasz az volt , hogy 
»igen«, még pedig »az eddig fennállott alakban«.2 És így jártak el 
az összes kerületek. Érdekesen világítja meg e helyzetet Balogh 
Péter tiszántúli h. püspök 1859 október 8- ik i jelentése. » 0 — úgy
mond — az augusztusi gyűlés határozatából, de a szept. 1-ei n y i l t 

1 Révész I . Munkái a pátens korából, 18. 1. 
8 Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1859. 1051. lap. Filó Lajos. 



parancs által is felhíva érezte magát hivatva a közgyűlés összehívá
sára. A l i g bocsátotta szét e tárgyban körlevelét, midőn szept. 23-ról 
hozzá leirat érkezett, melyben felhivatott, hogy a cs. k i r . ny i l t 
parancsot hajtsa végre, azaz a debreceni egyházkerületet alkotó 
9 esperesség ben az egyházközségeket rendezze ós főgondnokot 
választasson. Számot vetvén önmagával s a superintendensi köte
lességeket szem előtt tartván, azon meggyőződésre ju to t t , hogy 
neki erre vállalkoznia nem lehet, nem szabad, míg teendői felett 
azon testület nem határoz, melynek bizalmából ül elnöki szókében. 
A 410 példányban hozzá küldött német szövegű n y i l t parancsot 
sem küldte szét az egyes egyházaknak. Ezen eljárásának megitélését 
a közgyűlésre bizza . . . 0 nem a debreceni, hanem a tiszántúli 
egyházkerületet hívta össze« stb. 1 

Alighogy a pátens és a miniszteri rendelet megjelent, az 
anyaszentegyház férfiai tanácskoztak a teendők felett s a megálla
podás az lett , csak a régi kerületek hívhatók össze gyűlésekre. — 
A legelső kerületi gyűlést a tiszai ág. h. evang. kerület tartotta 
meg Késmárkon szept. 27—29-én, még pedig országfejedelmi biztos 
jelenlétében. 

» A z ülés megnyitása után — mondja a gyűlési tudósítás — 
azonnal szót emelt a hat szabad ki r . városi esperesség képviselője, 
Zsedényi Edvárd úr, k i — úgymond — egy égő kérdés felett, mely 
háttérbe szorít minden más tárgyat, t . i . azon különös eset felett 
kíván szólni, miszerint a protestánsok által kórve-kórt, várva-várt 
zsinat helyett egy cs. k i r . pátens rendezte el a protestáns egyház 
ügyeit.« Ezek után tartalmas beszédében kimutat ja a pátens téves 
és sérelmes kiindulási pontját, jogtalan rendelkezéseit és egy meg
okolt határozati javaslatban feliratot indítványozott, melyben a 
pátens végrehajtásának felfüggesztése és egy törvényesen válasz
tandó zsinat összehívásának megengedése kórelmeztetik. A köz
gyűlés az indítványt »egy szívvel és lélekkel egyhangúlag elfogad
ván«, a kerületi jegyzőség a feliratot elkészítette. Az még akkor 
nap hitelesíttetett, elküldetett s másolatban a hét testvér super
intendencia va l is közöltetett azon felhívás kapcsában, hogy »ha 
szükségesnek találják, közös kérelmüket, közös küldöttség által 
ismételve, ő cs. k i r . apostoli Felsége elébe terjesszek«. A felirat 
k i is nyomattatott és számtalan példányban szerte-szót terjesztetett. 2 

A tiszai kerület az 1790—91 : 26. t.-c. 4. §-a alapján, melyből 
a pátens is erőszakolta a maga eredetét, kimondja, hogy a n y i l t 

> U . o. 1859. 1098. 1. 
2 U . o. 1859. 1083. 1. 
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parancs kiadásánál ama törvény károm igen fontos alapelve sérte
t e t t meg, t . i . : »1 . hogy egyházszerkezetünk csak a vallásunkon levő 
világi és egyházi férfiak közbeleegyezésével állapíthatók meg; 
2. hogy egyházszerkezetünk vallásunk alapelveivel megegyező 



legyen; 3. hogy addig is, míg i l y egyházszerkezet i l y úton léphet 
életbe, a magyarhonbeli evangélikusok zsinatbeli kánonjai, melyek
nek tettleges birtokában vannak, se kormányhatósági parancsok, se 
királyi rendeletek által meg ne masittathassanak«.1 

A késmárki gyűlés után tar tatot t a dunántúli ágostai h i t 
vallású evangélikus kerület közgyűlése október 5—6. napjain Sop
ronban, a tiszántúli kerületé október 8-án Debrecenben, a dunántúli 
helvét hitvallású evangélikus kerületé október 17—19, napjain 
Pápán, melyeknek mindenike feliratban fordult a Felséghez a pátens 
felfüggesztése és a zsinat engedélyezése ügyében. 

Már az egyes egyházkerületek tiltakozása eló'tt több kitűnő 
férfiú igyekezett azon, hogy az egyháznak az erőszakkal szemben 
meglehetősen gyönge ereje támogatása végett a prot. külhatalmak 
figyelmét és jóindulatát is'megszerezzék szorongatott ügyük védelme 
érdekében, Midőn szeptember közepén Debrecenben, Balogh Péter 
h. püspök szállásán Tisza Kálmán, Révész Imre, Könyves Tóth 
Mihály, Benedek és Daróczy esperesek értekezletet tartottak, ez az 
eszme is megbeszélés tárgyát képezte. Az értekezletről Pestre siető 
Tisza Kálmán azonnal fel is használta az alkalmat, hogy a bécsi 
angol nagykövetség titkárával, lord "Westmorelanddel, k i a prot. 
vezérférfiaktól felvilágosítást kórt a pátens felől, megismertesse a 
pátensügyet. Sőt, hogy a tájékoztatás annál alaposabb legyen. Révész 
Imrét egy emlékirat készítésére kérte fel, mely elkészülvén s német 
nyelvre is lefordíttatván, Tisza és i f j . báró Vay Miklós által L o r d 
Loftus bécsi angol nagykövet kezeihez ju t ta t ta to t t . Ezen az úton 
a magyarországi prot. pátens ügye Londonba került, ahol nemcsak 
a kormánynak, de később az edinburgi Rewiew útján a nagy 
közönségnek is alkalma n y i l t felőle alapos tájékozást szerezni.2 

De a kormány sem nézte tótlenül az eseményeket. Midőn a 
kultusminiszter látta, hogy az egyes kerületek nem hajlandók a 
pátens 26. §-a szerint megállapított új keretekbe szótszakadozni, 
hanem gyűléseiket a régi beosztás szerint tartják meg, okt. 8-ról 
keltezve egy rendeletet tet t közzé, melyben kijelenti , hogy szept. 
1-től, az akkor megjelent n y i l t parancs által az eddigi nyolc szuper-
intendencia helyett tizenkettő állíttatván be, tehát az eddigi kerü
letek szerint többé districtuális konventek nem tarthatók. Miből 
következik: » 1 . az evangélikusoknak csak a 26. §. pontos követése 
mellet t van joguk superintendenciális konventet tar tani ; 2. a 
superintendenciális konventekre semmi más seniorátusok össze nem 

1 U . o. 1859. 1087. 1. 
8 Eévész Imre Munkái a pátens korából, 21., 56. 1. 
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gyűlhetnek, hanem csak azok, amelyek a 26. §. szerint az illető 
superintendenciába tartoznak; 3. ha a superintendenciális konven
tek a szept. 1-sői n y i l t parancs 26. §-ában kijelölt kerületektől 
eltérő összealkotással ezentúl is gyűlést tartanának: akkor ezek 
határozatai semmiseknek nyilváníttatnak, — az i l y jogosulatlan 
gyűlések összehívása, valamint az azokban való részvétel komoly 



felelősséget von maga után.« 1 Ha pedig ezen intézkedés dacára is 
akarnának valahol régi módi kerületi gyűléseket tartani, a pol i t ikai 
hatóságok utasíttattak, hogy ezeket szétoszlásra szólítsák fel és nem 
engedelmeskedés esetében a rendőrség által oszlassák fel. 

Ezen rendelet következtében azok a kerületek, melyek eddig még 
gyűlést nem tartot tak, ilyeneknek tartásától elüttettek. Azaz hogy a 
fenyegetés, a t i l a lom megvolt, de nem volt , ak i megijedjen és enge
delmeskedjék. A dunántúli h. h. ev. kerület, min t említettük, okt. 
17—19-én gyűlésezett. De még akkor az okt. 8-iki rendelet nem 
vol t ismeretes. A tiszáninneni kerület az okt. 31 és nov. 1-én Sáros
patakon ta r to t t egyetemes ref. tanügyi bizottság értekezlete alkal
mából kerületi konferenciát tartott és ot t elhatározták, hogy a 
kerületi gyűlést megtartják és abból fe l i ra t ta l fordulnak a Felség
hez, habár már előre tudhatták, hogy a feliratnak semmi sikere 
nem lesz. Ugyanis a kultusminiszter által október 21-én közzé
tett, különben ok. 8-ról keltezett legfelsőbb rendelet kinyilatkoz
tatta, hogy »a mindkét felekezetű evangélikusoknak iskoláik ós egy
házuk rendezését és vezetését illetőleg az 1848 előtti állapot vissza
állítása iránt te t t minden kérésük, úgy a f. évi szept. 1-sői leg-
legmagasabb n y i l t parancs, valamint az annak 55. §-ának kivitelére 
kibocsátott szept. 8 - ik i miniszteri rendelet által végrehajtattak 
gyanánt lesznek tekintendők«.2 De az ismételten megújított eluta
sítás és t i l a lom nem csüggesztette el az igazaikért küzdő hitsorso-
sokat. A sárospataki egyetemes tanügyi bizottsági ülés idejében, 
többek hozzájárulásával, Révész Imre egy »Utasitast« szerkesztett, 
illetőleg diktált tollba, amelynek vezérgondolata az, hogy »a tör
vényszerű superintendenciális gyűléseket meg ke l l tartani«. Egy
szersmind kiterjeszkedik az Utasítás arra is, hogy miképpen kel l 
eljárni, ha a kormány közegek a gyűlések megtartását gátolják, ha 
a kormány nem törvényes egyházi hivatalnokok és gyűlések útján 
akarná a pátenst keresztülerőszakolni. Különösen gondoskodtak 
arról, hogy az egyház törvényes hivatalnokai állásukban még az 
erőszakkal szemben is megmaradjanak, törvénytelen lépést el ne 
kövessenek és hogy a gyülekezetek is a teendők felől mindig ideje
korán felvilágosíttassanak.3 

A sárospataki konferencia és az ot t készült Utasítás szerint, 
a tiszáninneni kerület minden akadály nélkül tarthatta meg nov. 
15-én Miskolcon kerületi gyűlését és az előzetes megállapodás szerint 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1859. 1130. 1. 
2 TJ. o. 1859. 1155. 1. 
3 Révész Imre Munkái . . . 137—9. I . 



feliratot fogalmazott s terjesztett a Felség elé.1 A még hátralevő 
területek nem voltak i lyen szerencsések, de azért mind a duna
melléki, m ind a bányai kerület megtette azt, amit az adott viszo
nyok között tehetett. Egyedül a dunáninneni kerület maradt 
tétlenül. 

A dunamelléki kerület gyűlésezése nem ment simán és Báthory 
Gábor h . püspöknek állásába került ez a gyűlés. Báthory mindjárt 
a pátens megjelenése után gyűlést óhajtott összehivni, de az e 
célból összehívott előkészítő értekezleten egyedül maradván nézetével, a 
gyűlés is elmaradt. Azonban, midőn a többi kerületek gyűléseiket 
megtartották, a dunamelléki kerület férfiai is elhatározták Pesten 
tar tot t értekezletükön, hogy az időközben megjelent miniszteri 
t i la lom dacára is kerületi gyűlést fognak tartani Pesten, dec. 12-én. 
Báthory h. püspök a gyűlést össze is hívta. Azonban a kormány 
értesülvén a tervről, a h. püspökhöz intézett leiratában a gyűlés
tartást egyenesen betiltotta. Báthory felfejtette azokat az okokat, 
melyek ezen gyűlés megtartását szükségessé teszik és erősen védel
mére kél az egyházi autonómiának. Csakhogy ezen felterjesztésére 
a főherceg helytartó nevében egy újabb t i la lom érkezett le. Most 
már személyesen jelentkezett Budán, hogy Albrecht főhercegtől a 
gyűléstartási engedélyt megnyerje, de ot t annyira elrémítették a 
gyűlésen előfordulható erőszakosságok emlegetésével, hogy a gyűlés
tartástól elállott és ezt k i is hirdette. Ezen tetteért hitsorsosa! 
haragját, gyűlölséget vonta magára, miért helyettes püspöki, esperesi 
és utóbb lelkészi állásáról is lemondott és a cs. k i r . kultusminisz-
ter ium prot. egyházi ügyosztályában tanácsosi állást fogadott el. 
A dunamelléki kerület pedig a jelzett napon gyűlését megtartotta. 
A gyűlés ugyan jóformán nem vol t egyéb egy istentiszteletnél, 
melynek befejeztével fel is oszlott. 2 

A bányai kerület, melynek tetemes tót többsége a pátenst 
örömmel üdvözölte, nehezen vol t gyűlésre összehívható. A pesti 
egyházmegye tette meg a kezdeményezést, midőn nov. 14-ón Pesten 
gyűlést tartván, i t t a pátens ellen állást foglalt, feliratot készített s 
egyben felszólította a többi egyházmegyéket, hogy dec. 15-re kerületi 
gyűlésre jöjjenek össze. A felhívás nem talált általános visszhangra, 
sőt a zólyomi, barsi, hont i ós nógrádi esperesség több lelkésze t i l ta
kozott a meghívás, valamint a gyűlés ellen, a bács-szerémi esperes
ség pedig kijelentette, hogy ő már a pátens szerint szervezkedett 
és nem tartozik többé a kerület kötelékébe. Mindezek dacára a 

1 Sárospataki Tűzetek 1861. 849. 1. 
2 Révész I . : Figyelmező 1872. 520-23 1. 



kerületi gyűlés mégis összejött Pesten dec. 15-re, megnyit tatott , de 
a tárgyalások közepén a rendőrség által feloszlattatott. 1 

A kormány a különböző feliratokra választ is adott, melyek 
közül a késmárki gyűlésére nov. 2-án adatott meg a felelet. Ebben 
igyekszik a kormány a protestánsokat megnyugtatni a Felség jóaka
ratáról és a pátens indokolása végett magyarázza az 1790—91:26. 
t.-c. 4. §-át, meg akarván mutatni annak azt az értelmét, amely 
szerint a Felség joggal bocsáthatta k i n y i l t parancsát. Különösen 
hangsúlyozza azt, hogy az egész szervezet csak ideiglenes és addig 
fog tartani , míg az ezen szervezet alapján összeülő zsinat annak 
fenntartása, vagy megváltoztatása felől határozni fog. Minthogy a 
zsinattartásra a protestánsoknak nincsenek érvényes szabályaik, 
azért szükséges vol t e hiányt ama szervezettel pótolni.2 De sem a 
miniszteri leiratnak különben szokatlanul szelid hangja, sem pedig 
a benne foglalt törvénymagyarázat nem vol t alkalmas a kedélyek 
megnyugtatására. Sőt éppen ellenkezőleg! Még világosabban kitűnt, 
amit Zsedényi Késmárkon, Tisza Kálmán Debrecenben hangsúlyoz
tak, hogy t. i . az egész pátenst és egyházrendezósi tervezetet 
»egyedül a minisztériumnak a dolgokbani jártasság hiányának kel l 
tulaj doni tani« és így a prot. közvélemény fokozott aggodalommal 
és bizalmatlansággal tekintet t az ellenséges és ügyeikben teljes 
tájékozatlanságot eláruló kormány rendelkezéseire. 

Min thogy a protestánsok hitelveikre és törvényes jogalapjaikra 
hivatkoztak, a kormány ezen fegyvereket k i akarta csavarni a 
kezükből. Erőszakot még nem mert alkalmazni, mert félt a vallás
üldözés vádjától. Azért a törvénymagyarázattal szemben másik tör
vénymagyarázatot állított és a hitelvek kérdésében pedig meg
szólaltatta a reformáció szülőföldjének legtekintélyesebb egyházi 
tudósait. A tudós német professzorok többnyire az osztrák kormány
nak adtak igazat, amit aztán a hivatalos sajtó nagyhangon sietett 
k ih i rde tn i . De ha egyesek, p. o. az ezen időben legtekintélyesebb 
németországi egyházjogtudós, Richter, k i t maga Albrecht főherceg 
kért fel véleményadásra,3 a magyar protestánsok igazságát beismer
ték ós vitatták, ezt a kormány fel sem vette és elhallgatta. 

A külföldi tudósok véleménye nem csak arra vol t jó a kor
mány számára, hogy a magyar protestánsokat lecáfolhassa, hanem 
hogy magát a külföld előtt is védelmezze. Természetes is, hogy a 
németországi hitsorsosok, k i k a konsistoriális egyházalkotmány 

1 Borbis I . : Die evang.-luth. Kirche Ungarns. Nördlingen, 1861. 332. 1. 
2 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1859. 1201. 1. 
8 Révész Imre Munkái . . . 19. 1. 



jármai alatt nyögtek, a pátensben foglalt zsinat-presbiteri rend
szert, a képviseleti elvek következetes keresztülvitelét, egekig magasz
talták és nem ismervén a m i multunkat, törvényes jogállásunkat, 
meg sem látták az octrojálásban, a nyilvánosság eltörlésében, az 
egyházi szolgák lekötöttségében, aa iskolák megrendszabályozásában 
stb., azokat a körülményeket, amelyek a magyar prot. autonómia 
halálát jelentették. 

Azonban a külföldi prot. theologusok véleményénél nagyobb 
támaszt és több reményt nyújtott a kormány tervek sikeréhez a hazai 
tót ós német gyülekezetek, illetőleg lelkészek egy nagy csoport
jának támogatása. Ezek között a hitsorsosok között első helyen 
állanak a pánszláv eszmék és reactionárius irányzatok hívei, k i k 
már 1848 előtt ós a szabadságharc folyamán is nemzetiségi törek
vések fedezésére használták fel az egyházi autonómiát. Utánuk sora
koztak azok, k i k az absolut kormánytól ju ta lmat reméltek és 
nyertek is a támogatásért. Végre i t t vol tak azok is, k i k nem bírtak 
elegendő l e lk i erővel arra, hogy az erőszakkal szemben férfias 
kitartással védjék meg az egyház jogait , akik félve és aggódva a 
bekövetkezhető még nagyobb csapásoktól, a jobb jövő reményében 
hajlandók voltak az adott helyzetbe belenyugodni. Mindezen 
patentális vagy békítő irányzatoknak egyik legfőbb szerve a Hor-
nyánszky V . által szerkesztett »Evangelisches "Wochenblatt« és a 
pesti ev. tót lelkész, Podhradszky József, szerkesztésében megjelenő 
tót egyházi lap az »Evanjelicke cirkevn noviny« volt , melyekben a 
patentális törekvések a lehető legszabadabban nyilatkozhattak, míg 
ellenben az autonómia védelmében olyan nevezetes szerepet játszó, 
1858-ban Bal lagi Mór szerkesztésében megindult »Protestans Egy
házi és Iskolai Lap«-ot az utólagos cenzúra minden lehető és 
kigondolható módon gyötörte. Az Ev. Wochenblattban nyilatkoztak 
meg a kormány fizetett emberei, a panslávizmus apostolai s a 
félónk, békítő szellemek, és i t ten vettetett fel az az eszme és indul t 
meg az a mozgalom, 1 melyet később a kormány is felkarolt, hogy 
a pátens keresztülvitelét alulról fölfelé, a gyülekezeteken kel l kez
deni és úgy ke l l fokozatosan keresztülvinni az egyházmegyéken, 
egyházkerületeken át a zsinatig. 

A m i n t a kerületeknél megindított szervezkedési folyamat 
mindjárt a késmárki gyűlés határozatában erős akadályra talált, a 
pátens h ive i azonnal hangoztatni kezdették, hogy a coordinátió sor
rendje el van tévesztve. Az »Ev. Wochenblatt« felszólalása után, 
minden kormányi utasítás nélkül, megkezdik egyes egyházközségek, 

» 1859. 662. 1. 
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egyházmegyék a pátens szerinti berendezkedést. A zólyomi esperes
ség alsó- és felsó'-lehotai gyülekezete az első, mely hálafeliratot 
intéz a császárhoz és a pátenst végrehajtja. Csakhamar már egész 
egyházmegyék lépnek a nyomába, mint a zólyomi, ny i t r a i s a bács-
szerémi esperesség. Más egyházmegyékben elkeseredett küzdelem 
fo ly t az autonomisták és a patentálisok között. A gömöri esperesség 
nagy-rőcei gyűlését a szenvedélyek kitörése mia t t fel kellett 
oszlatni. A nógrádi egyházmegye dec. 7- iki gyűlésén, erős küzdelem 
után, a pátens ellen irányuló felirat határoztatott el. A barsi 
egyházmegye a késmárki felirathoz csatlakozott, de már a hont i 
esperesség szemerédi gyűlése eredmény nélkül oszlott szét. 

Az ág. h. ev. egyháznak már 1851 óta egyetlen egy püspöke 
sem vol t hivatalban, a kormány mindenik kerület élére adminisztrá
to r t állított. Azért tehát ennek az egyháznak igen veszélyes vol t 
a helyzete. Elén oly egyének voltak, k i k a kormány biztosainak 
kezébe tettek vo l t esküt, kebelében pedig igen erős pártot alkottak, 
k i k a pátenst elfogadták. Ezekre támaszkodva, most arra a lépésre 
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határozta el magát a kormány, hogy a tervezett hat kerület számára 
hat adminisztrátort nevez k i és csakugyan k i is nevezte Komáromy 
Józsefet a pesti, Chalupka Jánost a pozsonyi, W o h l m u t h Lipótot a 
soproni, Toperzer Lajost az eperjesi, Torkos Károlyt a békési és 
Karner Yilmost az újverbászi superintendenciába,1 k iknek egyedüli 
feladatuk az új kerületek megalakítása s a kerületi főfelügyelők 
megválasztatása le t t volna. Azonban az 1859. év végéig egyáltalá
ban nem vol t szervezve a hat új kerület közül egy sem, tehát 
gyűléseket nem tartott , főfelügyelőt nem választott egy sem. Ebben 
a legfőbb érdem az autonómiához hű lelkészek és különösen a világi 
vezér hitsorsosok javára írandó. De azért már a gyülekezetek és 
esperességek coordinátióját még sem tudták mindenütt megakadá
lyozni . Igaz ugyan, hogy a rendkívüli eszközök és mód felet t i agi
táció alkalmazásával szemben nehéz is vol t a munkájuk, de más 
oldalról a kormány sikerei kudarcnak is beválottak. A z ág. h . ev. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1859. 1129. 1. 



egyház 37 egyházmegyéje közül mindössze 7 szervezkedett a pátens 
szerint, állítólag 133 gyülekezettel és 230.000 lélekszámmal. E l len
ben 30 egyházmegye régi szervezetében maradt meg. A református 
egyházban pedig minden változatlanul maradt a régiben ós sem 
egy kerület, sem egy egyházmegye, só't egyetlen gyülekezet sem 
csatlakozott a pátenshez. 

A patentálisok ezen csekély eredmény láttára nem riadtak 
vissza attól sem, hogy egyházukat befeketítsék. Hornyánszky, Pod-
hradszky, Szeberényi hálátlanságot, az egyház jogainak eljátszását 
vetették az autonomisták szemére, a hírhedt pánszláv agitátor, 
Hurbán pedig világgá kiabálá, hogy egyetlenegy hithű lutheránus 
theologus, sőt egyetlenegy egyházias érzületű világi sem nyi la tko
zott a pátens ellen, hanem csupán csak olyanok tették azt, k i k sem 
a templomba nem járnak, sem úrvacsorájával nem élnek, k iknek 
szivük az evangéliumtól idegen, k i k az egyházi szolgákat a maguk 
béres szolgáinak tek in t ik stb. 1 

De a szenvedett kudarc még nagyobb mértékben hatot t a 
kormányra. Elvesztette az eddig mutatot t higgadtságot s ideges
ségében a n y i l t erőszaktól sem rettent többé vissza. Annak idejé
ben még igen szelid feleletet adott vol t a késmárki gyűlés fel
iratára, de látván jogcsavarásának és ámításának sikertelenségét, 
most a gyűlés több tagja ellen büntető keresetet indított, mely első 
sorban a gyűlés főgondnoka, Zsedényi Ede nyug. udvari tanácsos 
ellen irányult, de kiterjedt Máday Lajos bélai lelkész, közgyűlési 
ideiglenes jegyző és Pálkövi A n t a l sárospataki tanár ellen is, k i a 
gyűlési határozatok kinyomatásáról gondoskodott. Ezek vol tak a 
főbb vádlottak, de a vizsgálat sokak ellen folyt . 

A kassai es. k i r . Landesgericht dec. 28. s következő napjain 
foglalkozott a »bűnüggyel«, melyben az ügyész a törvények ellen 
irányuló rosszakaratú izgatást látott. Hiába hivatkoztak a vádlottak 
arra, hogy közülök senki sem izgatott, hogy a gyűlési határozatok 
fejedelmi biztos jelenlétében, ennek közbelépése nélkül hozattak: 
mégis mindhárman elitéltettek és pedig Zsedényi és Máday 4—4 
havi, Pálkövi pedig 2 havi börtönre s ezenfelül Zsedényi udvar i 
tanácsosi méltóságának, nyugdíjának és nemességének, Máday pedig 
lelkészi állásának vesztésével is büntettetett.2 

I l y körülmények között ért véget az 1859. óv és kezdődött 
az 1860-ik, melyet a két prot. egyház a lehető legnagyobb aggo
dalommal köszöntött. Felirataiknak nem let t más hatása, m i n t hogy 

* Borbis I . i . m. 319. 1. 
8 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1860. 53—56. 1. 



a kormány annál erélyesebben erőszakolta a pátenst és tagadhatat
lanul sikerült is neki az autonómia ügyén rést ütni, a nemzeti 
eszme és alkotmányosság ellenségeinek megnyerésével. Sőt most 
már egyenesen haditervet változtatva, nem az erős kerületeket, 
hanem a szótszórt egyes gyülekezeteket tette hadműveletei szín-

BALLAGI MÓR. 

terévé. A jan. 10- ik i miniszteri rendelet megdicséri azokat a gyü
lekezeteket ós egyházmegyéket, melyek a kerületi rendezést be nem 
várva, a pátens szerint szervezkedtek. Felhívja az egyes lelkészeket 
és gyülekezeteket, hogy szervezkedjenek ós ha a gyülekezetek szer
vezése kifejeztetett, hozzá ke l l fogni az egyházmegyék koordiná
ciójához. Amaz márc. 31-ig, ez ápril 15-ig befejezendő, mert külön-



ben a cs. k i r . kormány s annak valamennyi orgánumai által ren
dezetteknek többé nem tekintetnek és el nem ismertetnek, ennélfogva 
az ezen elismerés által feltételezett minden igényeiket és jogaikat 
elvesztik. A régi szervezetben való gyűlésezés keményen e l t i l t a t ik . 
A z egyházmegyék felbatalmaztatnak, bogy ba többségükben a 
koordináció keresztül van vive, a superintendentia szervezésére 
összejöhetnek. Ezen gyűlésen azonban a szervezetlen egyházmegyék 
képviselői szavazattal nem birnak. Végre a lelkészek oda utasíttattak, 
hogy ezen rendeletet kézhez vevón, a legközelebbi vasárnapon a 
szószékről a gyülekezetnek hirdessék k i . 1 Kiada to t t tehát az új 
jelszó: szervezés alulról felfelé. 

Ez a rendelet felettébb jel lemzi a kormány szellemét. Anarchia 
ellen panaszol ós anarchiára csábít. A gyülekezeteket törvényesen 
megválasztott felebbvalók és törvényes egyházi felsőbb hatóságaik 
ellen izgatja. A kisebbségnek vagy töredéknek megadja azt a jogot, 
hogy az egész helyett, az egész nevében és számára kötelezőleg 
intézkedjék. Folytat ja a jogfosztást is, midőn a pátens szerint nem 
szervezett egyházi testületeket súlyos joghátránnyal sújtja. 

Nem hiányoznak az okok, melyek jogosulttá ós csaknem bizo
nyossággá teszik azt a feltevést, hogy ez a rendelet, mely jan. 10-ről 
van keltezve, de jan. 20. előtt sehol meg nem jelent, tulajdon
képpen későbbi keletű2 és csak azért kapta a fenti dátumot, hogy 
egy nagyfontosságú esemény, a tiszántúli kerület jan . 11-én t a r to t t 
óriás nagy gyűlése előtt kiadottnak lássék. 

A legnagyobb ós legmagyarabb egyházkerület ezen gyűlése 
kiváló fontosságú az egész pátens-ügy történetében. Összejövetelét 
még a mul t évi okt. 8 - ik i gyűlés rendelte el. Azóta történt a régi 
szervezet szerinti gyűlések betiltása, a t i lalom dacára megkísérelt 
dunamelléki és bányakerületi gyűlések feloszlatása, az újabb kérel
mezések hiábavaló voltának kihirdetése, Zsedényi ós társainak 
elitéltetése stb. Ennélfogva ennek a gyűlésnek megtartása az egy
ház törvényes igazainak megvédelmezésóben a végső lehelletig 
való küzdés szüksége által vol t indokolva. Nem vo l t szabad meg
hátrálni, mert a legkisebb ingadozás, a félelemnek legcsekélyebb 
jele az absolutismus győzelmét jelentette volna autonómiánk felett. 

A gyűlés összehívásáról tudomással bírtak a kormány közegei is. 
De a gyűlés napja éppen vásár idejére esvén, oly rengeteg közönség 
gyűlt össze, hogy a gyűlést szokott helyén, a főiskola imatermében 
nem lehetett megtartani, hanem át kellett tenni az ú. n. k is -

1 U . o. 1860. 97-101 . lap. 
a Révész I m r e : Munkái a pátens korából. 4. lap, jegyzet. 



templomba, melyet már reggeli 8 órára zsúfolásig megtöltött a 
több mint 5000 főnyi közönség. Ezenkívül az egész város is a 
lehető legizgatottabb hangulatban volt , tehát nem látszott taná
csosnak erőszakot alkalmazni. Azért, midőn Balogh Péter h. püspök 

P Á K H A L B E R T . 

megnyitó imája után felhívta a gyűlést, hogy vállairól vegye le a 
felelősséget a jelen gyűlésért, minthogy ő ezt az októberi gyűlés 
meghagyásából, kötelességszerűleg h iv ta össze: a kormány biztosa 
megelégedett azzal, hogy »a gyűlést minden hivatalos tárgyalástól 
a magas kormány nevében eltiltá s azon reményben, hogy enge
delmeskedni fog, szétoszlásra szólította fei«. A gyűlés egyhangúlag 



kijelentvén, hogy tanácskozását folytatja, a felelősséget cselekede
teért magára veszi; a kormánybiztos távozott.1 

A gyűlés megtartását Tisza Kálmán indokolta ezen szavakkal: 
»mindenek felett m i a királyok királyának tartozunk legfőbb enge
delmességgel, tehát hi telveink megtagadása nélkül eloszlanunk nem 
lehet. Sokkal nagyobbnak kel l lenni a fejedelem iránti bizalmunk
nak, hogysem meghagyjuk magunkat inga t ta tn i egyes hivatalnokok 
által akkor, midőn Isten, igazság és emberiség mellettünk van«. 
A gyűlés folyamán kitűnt, hogy a nagyváradi helytartóság Balogh 
Péternek megti l tot ta a gyűléstartást ós megrótta, hogy a betiltás 
után is »tiszántúli« helyettes superintendens címet mer használni. 
Azonban a gyűlés a helytartóság ezen leiratait , min t törvénytele
neket, figyelmen kívül hagyván, újabb gyűlés idejéül ápril 20-át 
tűzte k i . Majd midőn a heves-nagykúnsági, máramaros-ugocsai, beregi 
és békési esperesek egyházmegyéik nevében kijelentették, hogy a 
tiszántúli egyházkerülettől elszakadni nem akarnak ós el sem is sza
kasztathatnak, a gyűlés újból feliratot határozott el, melynek kinyo-
matása is elrendeltetett. A feliratnak a felség elé juttatására küldött
ség választatott, mely azt az utasítást is nyerte, hogy lehetőleg a 
többi református ós evangélikus kerületekkel egyórtelműleg járjon el. 

A tiszántúli kerület ezen fellépése megmutatta, hogy a hatá
rozottság és elszántság még a kormány szemében is nyomatékkal 
bír, de másfelől lelket öntött az egész kerületbe, sőt a többi kerü
letekbe is, hogy igazaik mellett az egyház összes hű fiai, min t egy 
ember, kitartsanak. A Felség elé küldöttséget indító határozatához 
a másik három református és a bányai evangélikus kerület is csatla
kozott. A 31 tagból álló tekintélyes küldöttség id . br. Vay Miklós 
elnöklete és vezérlete alatt jan. 22-ón Béesbe érkezett, hol Révész Imre 
által megszerkesztették a Felség előtt mondandó beszéd szövegét.2 

Br. Vay Miklós és br. Prónay Gábor minden követ meg
mozdítottak, hogy a küldöttség számára a Felségnél kihallgatást 
eszközöljenek k i . Azonban a kormány megakadályozta kérelmük 
teljesítését. Igénybe vették Rajner főherceg közvetítését is, hogy 
sikert érjenek el. A küldöttség tagjait mindenütt a legnagyobb 
előzékenység fogadta, de azt, hogy a Felség őket küldöttségileg 
fogadja, el nem érhették. » Magyarországból i t t lévő ferfiak« vol t a 
jelzőjük, amivel a kormány részéről annak adtak kifejezést, hogy 
a feloszlatott, megszüntetett testületeknek »küldöttsege« nem létez
hetik. Csakugyan ennek megfelelő let t az a határozat is, melyet 

1 Révész I . : Figyelmező. 1870. 586. 1. 
8 Révész I m r e : Munkái. 160—7. lap. 



gr. Rechberg miniszterelnök útján nyertek, hogy t. i . a Felség a kül
döttséget nem mint testületet, hanem csak mint magánszemélyeket 
fogadhatja. Kinyi la tkoz ta t ta azt is a miniszterelnök, hogy a kormány 
kész a dolgot közvetíteni, csak oly expediens találtassák, amely mellett 
sem a kormány tekintélye nem veszélyeztetik, sem pedig az egyház 
kívánságai nem szenvednek rövidséget. Ennek megtalálása végett 
abban állapodtak meg, hogy a küldöttség néhány tagja tanácskozást 
tartson a kormány fórfiaival. A tanácskozásra br. Vay Miklós, br. 
Prónay, Tisza Kálmán, Székács József, Hegedűs László, Révész Imre 
mentek el, ho l csupán Zimmermann miniszteri tanácsossal találkoz
tak és értekeztek, de minden siker nélkül. 

Midó'n a küldöttség látta, hogy a kihallgatást meg nem nyer
heti, egy ünnepélyes összejövetelen, mely Székács emelkedett hangú 
imájával záródott, egymástól búcsút vettek és br. Vay Miklós s 
br. Prónay Gábor kivételével jan. 30-án hazaindultak. A küldött
ségnek o t t maradt két i l lustris tagja gr. Rechberggel közölte a 
küldöttség ama határozatát, hogy m i n t magánszemélyek, a Felség 
előtt meg nem jelenhettek. Ezután a személyökre nézve megnyert 
kihallgatáson ő Felsége előtt megjelenvén, mivel emlékirat átnyúj-
tására engedélyt nem nyerhettek, élő szóval fejezték k i hitsorsosaik 
kívánságát a pátens visszavonása és a zsinat összehívása iránt. 
A Felség a két prot. egyházat biztosította ugyan jóakaratáról, de a 
kérelem tárgyában egyéb megnyugtató feleletet nem adott, min t hogy 
személyesen akarja e nagyfontosságú kórdós megoldását eszközölni.1 

A küldöttségnek ezek szerint sikere nem volt . De azért nem 
maradt éppen hatás nélkül. Egyes bécsi lapok (Fortschritt) igen 
nagy jóakarattal nyilatkoztak a protestánsok törekvéseiről, min t 
amelyek teljesen távol állanak minden pol i t ika i célzattól s a biro
dalom épségét távolról sem i l le t ik . Talán a kormányt is gondol
kodóba ejtette a magyar protestantismus színe-javának ezen lépése. 
Gr. Rechberg miniszterelnök egész viselkedése ós azon szavai, 
melyekkel a küldöttség vezetőitől elvált, a jóindulat nem egy jelét 
mutatják. »Kezet nyújtok önöknek — úgymond — a békés kiegyez-
kedésre; ne utasítsák azt vissza.« A dolog oly látszattal bir, hogy ha 
a küldöttség, mint magánszemélyek, hajlandó lett volna a császár elé 
járulni, a békés kiegyenlítés kezdetét vehette volna. De a küldöttek 
oly annyira törvényes és jogos alapon állottak, hogy csak hajszálnyit 
sem engedhettek, csak egy pillanatra sem kelthettek olyan látszatot, 
mintha a kormány rendelkezéseibe ideiglenesen is megnyugodtak volna. 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1860.129—135, 161. lap. A küldöttség naplóját 
lásd: Die Protestantenfrage i n Ungarn. Hamburg 1860. I I . füz. 46—61. lap. 



A kormány már csak a látszatot akarta megmenteni, hogy 
az állam tekintélye ne veszélyeztessék. És ezt legjobban kifejezi a 
knltusminiszter 1860. febr. B-én kel t kibocsátványa, melyben az 
összes superintendentiák elöljáróit értesíti, hogy ő Felsége néhány 
férfiakat kihal lgatot t aggodalmaikra nézve, a protestánsok azon 
köreiből, melyek a n y i l t parancsnak »engedelmeskedni vonakodtak«. 
És egyúttal »anelkül, — mint magától értetődik — hogy valamely 
javaslatok iránt azonnal biztosítást adott volna, legkegyelmesebben 
elrendelte, hogy bizalmas tárgyalások tartassanak afölött, vájjon 
és mennyiben lehet azon aggodalmakon segiteni«. 1 Azonban rögtön 
utána is teszi, hogy ezen bizalmas tárgyalások nem szakítják meg 
a koordináció folytatását, sőt azok sikere érdekében feltótlenül 
szükséges a pátens gyors keresztülvitele. Majd hogy a biztatásnak 
még nagyobb foganatja legyen, ugyancsak febr. 5-ről keltezve egy 
császári rendelet jelent meg, mely a 12 egyházkerület részére 94.000 
f r to t u ta l t k i az államkincstárból a superintendensek, esperesek, 
szegény lelkészek és tanítók segélyezésére.2 

Azonban a protestánsokat a mézes madzag nem hódította meg, 
aminthogy a küldöttség sikertelensége sem csüggesztette el. Sőt az 
a kitartás, melyet ez Bécsben tanúsított, sok helyen igen nagy lelke
sedóst keltett , p. o. Debrecenben, hol Balogh Pétert ós követségi tár
sait nagy ünnepélyességgel fogadták s fáklyászenével tisztelték meg. 

H a a kormány kettőzött buzgalommal munkálkodott a pátens 
keresztülvitelén, az autonómiához ragaszkodó protestánsok sem 
ültek összedugott kézzel, hanem gondoskodtak, hogy ügyüket érin
tetlen tisztaságban juttassák diadalra. E tekintetben különös fon
tossága van annak a határozott és keményhangú iratnak, melyet a 
Bécsben járt küldöttség tagjai Lónyai Menyhért indítványára 
elhatároztak és amelyet Révész Imre a Hote l Muntsch-ban fogal
mazott. Tartalmát már címe is elárulja: »Tájékozás az egyes gyü
lekezetek lelkipásztoraihoz és más elöljáróihoz, az 1860. jan . 10-ón 
kel t vallás- ós közoktatásügyi miniszteri rendelet ügyében.« 3 

A m i n t az előzményekből gondolható, a Tájékozásnak az vo l t 
a célja, hogy a pátens keresztülvitelét a gyülekezetekben és egyház-

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1860. 161. lap. 
2 U . o. 1860. 289. lap. A segélyek a következőleg osztattak be : az ág. 

h. pesti sup. 6400 fr t , az ág. h . pozsonyi 10.000 fr t , az ág. h. soproni 11.000 fr t , 
az ág. h . eperjesi 7600 fr t , az ág. h. szarvasi 6000 frt , az ág. h . újverbászi 
6600 fr t , a helv. h . pesti 8200 frt , a helv. h . komáromi 5500 fr t , a helv. h . 
pápai 7800 fr t , a helv. h . sárospataki 9500 fr t , a helv. h. debreceni 9700 frt, 
a helv. h. új-sziváci 6100 fitt. 

8 Révész I m r e : Munkái. 169—174. lap. 



megyékben is meggátolja. » A lelkipásztorok — mond a Tájékozás — 
a nevezett rendeletet semmi szín alatt és semmiképpen k i nem 
hirdethetik.« E l t i l t j a ettől a lelkipásztort az ő hivatalának l e lk i 
jellege, a tételes törvények, a kánonok, az egész egyházi Organismus, 
a h iva ta l i eskü, a felsőbb egyházi hatóság rendelete is. H a va laki 
ezen okok dacára is k i akarná h i rde tn i : a presbitérium kötelessége, 

GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT. 

hogy ellentálljon ós óvással éljen. A lelkipásztorokon kívül az összes
egyházi hivatalosak ugyanígy vannak kötelezve ama rendelettel 
szemben. A z egész egyház régi szervezetét tehát érintetlenül fenn 
kel l tar tani ós működésót folytatni . 

Ezen Tájékozást már Bécsben több példányban leírták az 
egyes küldöttségi tagok s hazatérve magánúton buzgón terjesztették. 
És ez a Tájékozás elemi erővel hatot t mindenfelé. A z t mondja 
maga a szerző, Révész Imre, hogy »ahova a Tájékozás akár előtte,. 



akár utána márciusnak eljutott, ot t ugyan a lelkész az egyház 
szabadságának alapjáról le nem lépett ós a parancsolt szervezetet 
életbe léptetni meg sem kiserelte«. Pedig most már minden a 
lelkipásztorokon fordult meg. Es »ezen rendkivül válságos ponton 
a vész feltartóztatásának dicsó'sége, kiváló mértékben az egyes 
lelkészeket i l l e t i , mert ó'k voltak most már a közvetlen és folytonos 
zaklattatásnak kitétetve, és ha ők nagy számmal eltántorodnak, 
nincs erő, mely a rohanó árt feltartoztassa«.1 De ők, az egyszerű 
és szegény lelkészek rendületlenül ki tar tot tak. Igen csekély számmal 
vol tak olyanok, akiket egy vagy más ok megtántorított. A dunántúli 
ref. kerület máj. 10-iki gyűlésén az őrségi egyházmegye 11 gyüle
kezetéről van szó, min t amelyek a koordinációt végrehajtották ós az 
egész harc alatt mindössze 25 ref. gyülekezet, 25.065 lélekszámmal, 
szervezkedett a pátens szerint. 

Az ág. h. ev. egyházban, a már mondott okokból, sokkal 
rosszabbul állott az autonómia ügye. Püspökei nem voltak. A nem
zetiségek szóthúztak. Az adminisztrátorok a kormány célzatait 
szolgálták. És ezen kedvezőtlen helyzet dacára is, az egyház nagy 
többsége ellent tudot t állani a pátensnek. Pedig az E v . Wochen
blat t folyton hirdette a nagy számokat. Március 20-án már arról 
tudósít, hogy 341 gyülekezet, 466.898 lélekszámmal, rendezve van. 2 

Áprilisban azt adja hírül, hogy mindössze 30 olyan gyülekezet van 
az egész egyházban, mely a pátens ellen foglalt állást. És mégis ápril 
közepén, tehát a szervezés idejének lejárta után azt tapasztaljuk, 
hogy mindössze 11 egyházmegye szervezkedett, tehát csak néggyel 
több, min t 1859 végén. Számbavehető eredmény egyedül a pozsonyi 
és újverbászi szuperintendenciában található, mely előbbiben kilenc 
egyházmegye közül nyolc szervezkedett, az utóbbinak mindössze két 
egyházmegyéje szintén. Ezenkívül még csak egy koordinált egyház-
m e g y e volt , t . i . a dunántúli kerület soproni felső esperessége. Az Ev. 
Wochenblatt kimutatása szerint ápril 15-re, amikor a gyülekezetek 
ós egyházmegyék szervezésének be kellett volna fejezve lenni, csak 
11 egyházmegye vol t koordinálva 198 gyülekezettel s 301.971 lélek
számmal. Ezenkívül vol t még szétszórtan 58 koordinált gyülekezet 
85.606 lélekszámmal. A z egész pesti egyházkerületben 4, a soproniban 
37, a szarvasiban 7, az eperjesiben pedig 40 pátenses gyülekezet akadt. 3 

A Tájékozás tehát idehaza igen jó szolgálatokat tett , de nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni a külföldet sem, hol a kormány 

1 TJ. o. 9. lap. 
a Borbis J . i . m. 342. lap. 
8 Ev. Wochenblatt. 1860. 15. szám. 



nagy jóakaratával ós eredményeivel dicsekedett. Emlék- ós röpira
tokat készítettek tehát s ju t t a t t ak a protestáns hatalmakhoz, vala
min t a nagy közönség elé is. 

Révész Imre id . br. Vay Miklós kérésére egy második emlék
iratot is készített, melyet a báró, nejének angol fordításában, az 
angol királynőhöz, a porosz uralkodó herceghez s más prot. feje
delmekhez j u t t a to t t el . 1 — Ballagi Mór, kinek a Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap szerkesztése körül a cenzúra lenyűgözte kezeit, két 
füzetnyi röpiratban2 fordult a nagy német közönséghez, mely nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy a Németországban ügyeink felől 
uralkodó és kormányunk által táplált balfelfogás és tájékozatlanság 
eloszlattassók. Br. Prónay Gábor német 3 és L u d v i g János francia 
nyelvű,4 kisebb terjedelmű röpiratai szintén igen jó szolgálatokat 
tettek ügyünknek mindazon körökben, hova eljutottak. A pátens vissza
vonása után jelent még meg a Prot. Kirchenzeitung 1860.. évi 41 . 
s következő számaiban Révész Imrének egy jeles polemikus irata, 
mely » A magyar prot. egyház szabadságának védelme némely tekin
télyes német tudósok megtámadásai eilen« cím alatt idehaza a 
Sárospataki Füzetek 1861. évi folyamában is napvilágot látott. 

Ezen emlék- és röpiratokon kívül a külföldi po l i t ika i napi
sajtót, melynek legtekintélyesebb orgánumai kiváló érdeklődéssel 
fordultak a magyar protestánsok küzdelmei felé, főleg az emigránsok 
látták el kellőleg tájékoztató cikkekkel. A legkiválóbb angol, francia 
és német világlapok igen gyakran és nagy rokonszenvvel írtak ügyünk
ről. Igaz ugyan, hogy az emigránsok, élükön Kossuthtal, óvakodtak 
attól, hogy a magyar nemzet szabadságának ügyét felekezeti kérdés 
színvonalára szállítsák alá, de azért igen alkalmas bizonyítókot lát
tak a pátens ügyben Ausztria erőszakos és hitszegő politikájának 
illustrálására ós i lyen szempontból lehetőleg fel is használták azt. 5 

A magyar protestantizmus ügye lassacskán a magyar nemzet 
és a szabadelvű nagy világ közös ügyévé lett. Az egyházi sajtó 
mellett a pol i t ika i is, főleg a br. Kemény Zsigmond szerkesztésében 
megjelenő Pesti Napló, i lyen szellemben taglalta a kérdést. I t t hon 
a hazában a felekezeti válaszfalak ezen kérdésnél leomlottak. A róm. 

1 Révész Imre munkái. 176. 1. 
2 Die Protestantenfrage i n Ungarn und die Pol i t ik Oesterreichs. Ham

burg 1860. 
3 Das k. k. Patent vom 1. Sept. 1859. als Mystifikation des Protestantis

mus i n Ungarn. Hamburg. 1860. 
* L a liberté religieuse et le protestantismeenHongrie. Paris. Bruxelles 1860. 
6 Lásd idevonatkozókig Ballagi Géza: » A protestáns pátens és a sajto« 

c. müvét. Prot. Szemle 1892. I — I I . füz. 



katholikusok a lehető legnagyobb érdeklődéssel kisérték a pátens 
elleni harc folyamát és pedig nemcsak a világiak, hanem az egyháziak 
is. Rokonszenvük számos megnyilatkozása csak fokozta a küzdők ere
jét ós kitartását. Bármennyire dédelgette is az absolutismus a római 
katholicismust, azért a magyar egyházfők szívében melegen rezdült 
meg a hazafiúi érzés húrja és vol tak annak a protestánsok iránt 
kedvező, rokonszenves akkordjai is. Min tha a költő Zrínyi Miklós 
kora ós hangja tért volna vissza. Min tha annak a lánglelkű poli
t ikusnak »Siralmas panaszá«-ban foglalt, 1655-ben hangoztatott nagy 
mementója csendült volna meg: »Amint néhai Pázmány Péter kar

dinális publice megvallot ta: 
a magyarországi szabadság 
csak addig fog tar tani , m i g 
az evangélikusok oltalmaz
hatják«. Komolyan híre 
járt, hogy a római katho
likusok, a primás vezetése 
alatt, küldöttséget kivan
nak vezetni a Felséghez a 
protestánsok érdekében. 

A külföld is megmoz
dul t a magyar protestánsok 
ügyében. Az angol kormány 
1860 január havában tuda
kozódott Bécsben a pátens
ügy mibenléte felől ós az 
osztrák kormány egy men-

ERDÉLYI JÁNOS. tegetőző körjegyzőket inté
zett a hatalmakhoz. Való

színűleg az egész ügyet, mint belső kormányzatának tárgyát 
adta elő, hogy így a hatalmakat a beavatkozástól visszatartsa. 
Ez lehetett az oka annak, hogy az angol kormány további lépé
seket ez időben nem tett . 

Glasgow polgárai 1860 jan. 26-án egy nagy meetinget tar
tot tak a »magyar« ügyben, s az ez alkalommal hozott határozatok 
két elsője a magyar protestáns kérdéssel foglalkozik. »Glasgow 
polgárai — szól az első határozat — mély rokonszenvvel és benső 
csodálattal kisérik a magyarországi protestánsok magatartását, 
melynél fogva a szabad vallási intézményekbe s egyházi és iskolai 
önkormányzati jogaikba beavatkozó önkénynek ellenszegülnek.« — 
A második határozat pedig a következő: » A meeting nagyrabecsü
léssel méltatja a nagylelkű és hazafias támogatást, melyben Magyar-



ország katholikusai protestáns testvéreiket jogaik védelmében 
részesítik « . ] 

A magyar kérdés és vele a protestánsok autonómiája oly nagy 
érdeklődést kel te t t Angliában, hogy több város meetingjei foglal
koztak vele, sőt a parlamentben interpelláció tárgyává is tétetett, 
mely utóbbira Russel miniszterelnök 1860 febr. 17-én azt felelte, 
»hogy a magyar ügyben vannak igenis, terjedelmes irások és jelen
tések rendelkezése alatt, de mivel azok egy külállam benső kor
mányzati ügyére vonatkoznak, nem tart ja őket a parlamentben 
tárgyalhatóknak«.2 Azonban ez a kijelentés teljességgel nem azt 
jelentette, mintha a kor
mány nem törődnék a ma
gyar protestánsok ügyével. 
A »magyar ügyben« a pol i
t i k a i és egyházi kérdéseket 
külön választá egymástól a 
kormány s az utóbbiban dip
lomáciája útján nem szűnt 
meg javunkra működni. 

A protestánsok erélyes 
ellentállása, az összes ma
gyarságnak a küzdő protes
tánsok mellé csatlakozó 
közvéleménye, a külföld 
polgárainak ós kormányai
nak lépései ösztönözték az 
osztrák kormányt, hogy a 
pátenst az »alulról felfelé« 
vezető úton minél gyorsab
ban végrehajtsa ós a bevégzett tények erejével állhasson elő. Evég
ből semmi lelkiismeretlenségtől, semmi erőszaktól nem r iadt vissza. 

Tapasztalván, hogy a püspökök és esperesek a szótosztás 
végett hozzájuk küldött miniszteri (jan. 10.) rendeletet nem továb
bítják az egyes gyülekezetekhez: a világi hatóságok útján ju t t a t t a 
azt a lelkészek kezeihez. Es hogy ezek ne védelmezhessék majd 
magukat a kormánnyal szemben, az illetéktelen hatóság útján való 
kézbesítés kifogásolásával, a kihirdetés elmulasztása miatt , oly térít-
vónyt szedetett tőlük, amelyben elismerik, hogy átvették annak a 
miniszteri rendeletnek másolatát, melynek eredetije az esperesség 

BÁBÓ KEMÉNY ZSIGMOND. 

1 L a liberté religieuse 95—96. lap. 
a Révész Imre : Munkái. 57. lap. 



útján már megküldetett hozzájuk avégből, hogy két egymásután 
következő vasárnapon kihirdessék.1 

A rendeletnek ellentálló lelkészeket a po l i t ika i hatóságok 
mindenféleképen zaklatták. Nem egy helyen, p. o. Török-Szent-
Miklóson maga a szolgabiró végezte el a rendelet kihirdetését.2 

A pozsonymegyei esperessógben, melynek gyűlése 1864. márc. 4-ón 
egyhangúlag a pátens ellen nyilatkozott , a helytartósági elnök egy 
új gyűlést erőszakolt k i , amelynek eredménye az lett, hogy az egyház
megye a po l i t ika i hatóságok közreműködésével a pátenst elfogadta. 3 

A barsi egyházmegyének márc. 16 ra Szodóra összehívott gyűlését, 
melyet Nagy János esperes nem akart visszahívni, erőszakkal aka
dályozták meg. 4 A gyűlés napján Szodóra igyekező tagokat zsan
dárok ós katonaság térítette vissza útjából. Az előző nap megjelent 
kevés tagot a megkezdett gyűlóstartásban háborgatták. A z esperest, 
k i ismételt felszólításra sem jelentette k i feloszlottnak a gyűlést, elfog
ták és zsandárok kisérték be Aranyos-Marótra, a megye székhelyére. 

Bár a kultusminiszter febr. 5- ik i kibocsátványában nagy 
hanggal hirdette, hogy a superintendentiáknak alárendelt községek 
és egyházmegyék többsége a pátenst »szüksegeik és óhajtásaiknak 
megfelelőül hálásan elismerte«: az eredménnyel még sem vol t meg
elégedve. A m i n t a gyülekezetek szervezkedésének határideje lejárt, 
a fiasco annál gyászosabb let t a kormányra nézve, mivel egyes egy
házközségek és megyék, bár a mul t évben a pátens mellett nyi la t 
koztak, most előbbi határozataiktól visszaléptek. A liptói esperesség, 
mely előbb a pátens mellett volt, most feliratot intézett az ellen. 
Ezért Szentiványi Márton esperességi felügyelő, kinek ez a változás 
köszönhető, hat hónapi fogságra ítéltetett. A zólyomi esperesség 
Chalupka János administrátor befolyására egy szótöbbséggel elfo
gadta ugyan a pátenst, de azután igen sok gyülekezet megtagadta 
a végrehajtását. így maga Chalupka, saját egyházközségében, Breznó-
bányán sem tudta azt keresztülvinni. Tehát az a 226 gyülekezet, melyet 
a miniszter felmutatbatott, oly elenyésző csekélység vol t a harmadfél
ezer gyülekezethez, hogy csak a vak nem láthatta a pátenst erő
szakoló kormányférfiak vereségót. 

A kormány pedig — úgy látszik — maga sem tudta, hogy hova 
ju to t t . A sikertelenség feletti szenvedély elvakította. Az erőszak, az 
üldözés munkája újra elkezdődött azok ellen, kiket a balsikerért okol
hatott . A házkutatások, törvény elé idézések, pörök egymást érik. 

1 Die Protestantenfrage I I . 19. lap. 
fl U . o. 32. lap. 
8 U . o. 79. lap. 
* U . o. 82. lap. 



A kassai törvényszék által elitélt Zsedényi, Máday, Pálkövi, 
k i k az itólet ellen felebbeztek, az eperjesi felebbviteli törvényszék 
által még magasabb 
büntetéssel sújtat
tak. Zsedényi ápril 
26-án börtönbe vet
tetett, bol az eper
jesi Ítélet szerint 
8 hónapot kel let t 
volna töltenie. Má-
dayt zsandárok hur
colták el s vitték a 
börtönbe. Pálkövit 
betegsége megmen
tette a bezárástól. 
A késmárki gyűlés 
többi tagjai ellen is 
folyt a vizsgálat ós 
mindnyájukat előbb 
Kassára idézték s 
csak később nyer
tek annyi enyhü
lést, hogy lehetőleg 
otthon hallgattas
sanak k i . 

Az 1860. jan. 
1 1 - i k i debreceni 
gyűlésért Balogh 
Péter, gróf Degen-
feld Imre, Tisza 
Kálmán, Daróczy 
Mihály és mások 
Nagyváradra, az 
1859. dec. 12-iki 
pesti gyűlésért gr. 
Ráday Gedeon, Sár-
közy Kázmér, Filó 
Lajos Pestre tör
vényszék elé idéz
tettek. — Midőn a 
kormány rájött arra, hogy a Tájékozásban minő utasítás adatott 
k i a lelkészeknek, valóságos hajtóvadászatot tartatott a Tájékozás 
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ellen. Már február végén elrendelte, bogy az egyes lelkészek és 
esperesekhez a püspökségtől 1859. évi szeptember 1. óta érkezett 
mindennemű iratok koboztassanak el. A rendeletet — m i n t Török-
Szent-Miklóson is — karhatalommal hajtották végre. Révész Imre, 
a Tájékozás fogalmazója, a nagyváradi törvényszók vizsgáló birája 
által ápril 2-án a Tájékozás »eredeti konceptusának kiadása vegett« 
felkerestetett, majd másnap a városházán kihal lgat tatot t és végre 
május 4-re a nagyváradi cs. k i r . törvényszék elé megidóztetett. 

De még ezen üldözések is a kormány hátrányára ütöttek k i és 
nagyszabású tüntetésekre adtak alkalmat. így p. o. amidőn ápr. 15-én 
a tiszántúli kerület pörbe fogott férfiai Nagyváradra érkeztek, Balogh 
Péter h. püspököt a gyászba öltözött ifjúság fogadta és hazafias 
beszéddel üdvözölte a pályaudvaron. A nagyváradra megidézettek 
hivatkozva arra, hogy az ő védelmük a hazai jogokban ós történetben 
van, a fölösleges védelemről lemondtak s kijelentették, hogy várják 
elitéltetésöket. De még ez alkalommal Ítéletre nem került a sor. 

Ámbár Balogh Péter a kihallgatás alkalmával komolyan inte
te t t s figyelmeztettetett arra, hogy a tiszántúli kerületnek ápril 
20-ra meghirdetett gyűlését megtartani ne merészelje, azért a gyűlés 
az előre megállapított időben az ő elnöklete alatt 5—6000 főnyi 
hallgatóság jelenlétében megtartatott. Midőn Hanke Leo kormány
biztos a gyűlést feloszlásra hívta fel, az helyén maradt, tanács
kozásait tovább folytat ta és szépen be is fejezte. Az egyház ügyei
nek védelmére egy állandó végrehajtó bizottságot is választott. — 
A tiszáninneni egyházkerület, melynek püspöke, Apostol Pál, márc. 
14-én meghalt, május 1-ón Miskolcon tar tot ta meg közgyűlését és 
a kormánybiztos felszólítására nemcsak hogy szét nem oszlott, 
hanem még a püspöki széket is betöltötte. Hasonlóképpen a dunán
túli egyházkerület is megtartotta rendes közgyűlését május 10-én 
Csépen.1 Az ág. h i t v . ev. egyház pedig ápril 17—18. napjain Pesten 
egy, az egyetemes gyűlést pótló egyetemes konferenciát tartott , 
mely a maga kebeléből az egyház autonóm jogainak megvédelme-
zésére egy egyetemes állandó választmányt alakított.2 

Azonban most már a pátens napjai is meg voltak számlálva. 
Belső és külső okok egyaránt siettették halálát, nemkülönben sze
rencsétlen tervezőjének bukását is. 

A protestánsok ügye április óta igen tekintélyes támaszt nyert 
i t t benn a hazában, az Albrecht főherceget felváltó Benedek tábor
szernagyban. 0 maga is magyar és protestáns levén, érdeklődött 

» Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1860. 540, 610, 642. lap. 
9 Haan L . i . m. 80. lap. 



a pátens ügye iránt, melynek miben állása felől Török Pál, Székács 
József, Ballagi Mór, de különösen Radvánszky Anta l alapos fel
világosításokat nyújtottak neki. Benedek saját tapasztalatai alapján 
is teljes információt szerezvén az ügy állásáról, belátta a kiegye
zésnek szükségét és ezt a Felségnek is tudomására hozta. Midőn 
május elején Bécsben járt, már ekkor mindenféle hirek szárnyaltak, 
amelyek a pátens visszavonásának közelségéről beszéltek.1 

Miután ö Felsége, főleg Benedek táborszernagy felvilágosításai 
nyomán, teljesen meggyőződött afelől, hogy gr. Thun a dolog tör
ténelmi ós j o g i előzményeinek kellő ismerete nélkül és a törvények 
elcsavarásával ju tha to t t csak a pátens kiadásának gondolatára ós 
meggyőződött afelől is, hogy a pátens keresztülvitele lehetetlen 
belső forrongások és külbonyodalmak felidézése nélkül, elejtette a 
pátenst ós nemsokára utána gr. Thunt is. 

Május 15-ón jelent meg, Benedek táborszernagyhoz intézve, 
ö Felségének legmagasabb kézirata, mely a pátenst azon egyházi 
testületekkel szemben, melyek azt elfogadni vonakodtak, hatályon 
kívül helyezi, va lamint megszünteti azon vizsgálatokat és bünte
téseket, melyek ez ügyből kifolyólag keletkeztek. A pátens szerint 
már berendezkedett egyházi testületeket ezen helyzetükben meg
hagyja ós védelme alá veszi. 

Ámbár a látszat kedvéért a pátens visszavonása indokául azt 
hozta fel a legfelsőbb kézirat, hogy az azt elfogadni vonakodók 
lelkiismereti ós vallási aggodalmaik következtében a kibocsátott 
rendeletek a nép kedélyének növekedő nyugtalanítására használtat
t a k alkalmul ós bár ezen aggodalmak alaptalanoknak nyilváníttat
nak is 2 : azonban kétségtelen, hogy a pátens kibocsátásának elhibázott 
voltáról a legfelsőbb helyen is meggyőződtek. 

De nem így maga gr. Thun. Habár Magyarországon teljes 
kudarcot va l lo t t is az annyira kedvenc pátensével, azért még sem 
tudot t kiábrándulni belőle. N e k i mindenképpen kellett a pátens. 
H a Magyarországon felsült is vele, legalább az erdélyi protestánsokat 
szerette volna annak áldásaiban részesíteni. I t t e n már 1855-ben az 
ág. h. ev. egyházat ellátta a »Provisorisches Vorschrift«-tal, tehát 
most a reformátusokra fordította tekintetét. És amint Magyarországon 
a budai s pesti kánonokhoz fűzte a maga organizáló terveit, úgy 
kereste meg i t t is az 1834/5. évi egyházszervezeti küzdelmeket, a 
főkonzisztórium 1836. évi felterjesztését, hogy rendszerét ezekhez 
kösse, mintegy kiindulási ponthoz. 

1 Borbis i . m. 357. lap. 
2 Brot. Egyh . és Isk. Lap. 1860. 617—20. lap. 



A magyarországi tapasztalatok után nem mert egyenesen nek i 
vágni a dolognak, hanem 1860. j u l . 23-án kelt 1377. számú leira
tával hg. Lichtenstein helytartót szólította fel, hogy az 1859. szept. 

HALBNER MÁTÉ. 

1-só'i n y i l t parancsnak az erdélyi reformátusoknál való keresztül
vitelére nézve adjon véleményt. 

H g . Lichtensteinnak 1860. szept. 24-ón kelt 2728. sz. válasz
irata teljes alapossággal ismerteti az erdélyi vallásügy történeti és 
j o g i állását. Rámutat a régi törvényekre, az Approbátákra, a Leopold-



féle hitlevélre, az 1791. évi törvényhozásra és ezeknek az alapján 
azon nézetének ad kifejezést, hogy az erdélyi reformátusok vallás
szabadsága oly körülményesen van biztosítva, hogy lehetetlenség 
rést találni egy oktrojálandó szervezet keresztülvitelére. Majd sorra 
veszi a pátens ós a szept. 2 - ik i ideiglenes rendelet intézkedéseit ós 
az egyes fontosabb kérdéseknél alaposan kimutat ja , hogy a pátens 
nemcsak formailag, hanem tar talmilag is éles összeütközésbe j u t 
az erdélyi vallásügyi törvényekkel és az ezek által biztosított 
egyházi szervezettel. Kiemel i az erdélyi ref. házassági bíráskodás 
hátrányait és más egyéb bajokat is, de sem ezek orvoslására, sem 
pedig az állam és egyház közötti viszony helyes közvetítésére mást, 
min t egy, a kultuszminisztérium mellett felállítandó főkonsistóriumot 
ajánlani nem tud . 1 

A helytartó véleménye okt. 12-én expediáltatván, már gr. Thunt 
nem találta helyén, mert őt ós rendszerét az októberi diploma 
elsöpörte. 

A máj. 15-iki kézirat — mint említve vo l t — még nem vonta 
teljesen vissza a pátenst. Ez még hót egész esztendőn át zavarta 
az ág. h. ev. egyház belnyugalmát, melynek kebelében számos 
pánszláv gyülekezet nemzetiségi törekvések előmozdítására hasz
nálta k i a felség amaz intézkedését, hogy a pátens szerint szervez
kedett gyülekezetek ezen állapotukban sértetlenül meghagyandók. 
Talán abban is reménykedtek, hogy egy nemzetiségi egyház szilárd 
alapjait is megépíthetik. Legalább ebben az irányban indultak meg. 

A pátenses gyülekezetek azon része, mely nem akart a régi 
autonóm szervezetbe visszatérni, a máj. 15-iki rendelet következ
tében hozzáfogott, hogy szervezkedjék. A dunáninneni és bányai 
kerületből együtt mintegy 178 gyülekezet, illetőleg lelkész 1860. 
jun . 27/8. napjain Breznóbányán gyűlést tar tot t , kerületté szervez
kedett és superintendenssé Kuzmány Károlyt, a bécsi cs. k i r . ev. 
theol. fakultás tanárát választotta meg. A z így szervezett egyház
kerület az autonóm egyházzal minden közösséget megszakított. 
Superintendense, az autonóm egyház ellenkező kórelme dacára is, 
a Felségtől megerősíttetett és hivatalos működését tényleg meg
kezdette. 2 

A pátens visszavonása után ezen patentális, vagyis koordinált 
egyházi testületek visszatérítése vo l t az egyház egyetemes gyűlé
sének egyik legfontosabb teendője. Még mielőtt maga az egyetemes 

1 Hg. Lichtenstein emlékirata D. Teutsch. Frigyes úr szíves közlésé
ből. Mss. 

a Borbis J . i . m. 378. lap. 



gyűlés összejött volna okt. 10—12. napjain, addig úgy egyesek, 
m i n t az egyházkerületek és az egyetemes konferencia is megtették 
a maguk kötelességót. A z egyetemes konferencia mindjárt a május 
15-iki rendelet kibocsátása után felhívást intézett az összes koor
dinált gyülekezetekhez, hogy az egyházba térjenek vissza. De fel
szólítását nem kísérte mindenütt siker. Só't Kuzmány superintendens 
az autonóm egyházhoz visszatérni óhajtó gyülekezeteket ebben erő-
szakkal is megakadályozta, így p. o. a honti esperest hivatalától 
felfüggesztette.1 Patentális kerülete érdekében a po l i t i ka i hatóságok 
is tevékenyen működtek közre. — Stromszky nyugalmazott dunán
inneni superintendens hasonló tartalmú felhívása süket fülekre 
talált a patentális pánszlávoknál és az általa Pozsonyba, július 
12-óre összehívott kerületi gyűlésre mindössze 62 gyülekezet kép
viselői jelentek meg. A pol i t ika i hatóságok előre tudatták a gyű
léssel, hogy határozataik semmiseknek fognak tekintetni , de azért 
a gyűlés mégis megtartatott , Stromszky Sámuel újból püspökké, 
Szentiványi Márton pedig kerületi főfelügyelővé választatott.2 

A m i n t ebben a legeltóvelyedettebb kerületben a jég meg vol t 
törve, a többi kerületekben már hamarosan ment az autonóm reor-
ganisátió. A bányai kerület j u l . 17-én tartotta meg Pesten kerületi 
gyűlését, melyen Szókács József választatott püspökké. Ez a gyűlés 
a vo l t egyetemes főfelügyelőt, Zay Károlyt felhívta, hogy az egye
temes gyűlést, 12 évi szünet után, hivja össze. A tiszai kerületnek 
aug. 1-én Miskolcon t a r to t t közgyűlése a pátens két mártírját 
tisztelte meg legnagyobb bizalmával, Máday Károlyt püspökké, 
Zsedényi Edét pedig kerületi főfelügyelővé választván. A dunán
túli kerületben sokat szenvedett Haubner Máté újból elfoglalta 
állását, de neki még az administrátorral, W o h l m u t h Leopolddal, 
k i a kerület pecsétjét ós hivatalos iratai t vonakodott kiadni , igen 
sok kellemetlensége vol t . 

Midőn az egyetemes gyűlés 1860 okt. 10—12. napjain összejött, 
az autonóm egyház teljes helyreállítása érdekében folyamodvánnyal 
járult a Felséghez. Azonban az uralkodó a kormánynak fogta pártját 
és »a pátenses gyülekezetek« zaklatását megtil totta. Maga Kuzmány 
ugyan még 1860 novemberében idehagyta Magyarországot 3 s vissza
tért bécsi tanszékére, de a pozsonyi pánszláv kerület még pár éven át 
reá hallgatott. E v mul t év után és az egyetemes gyűlés hiába sürgette 
újból a Felségnél a pátens végleges visszavonását s a patentális gyü-

1 Haan L . i . m. 80. lap. 
» Borbis J . i . m. 382. lap. 
3 Prot. Egyb. és Isk. Lap. 1860. 1545. lap. 



lekezeteknek az egyházba való visszatérítését, az még sem követ
kezett be előbb 1867-nél, amikor az alkotmányos minisztérium végre 
eleget tet t az egyház autonóm jogainak ós véget vetett a patentális 
kerületnek. De Horvátországban a pátenst végleg visszavonó királyi 
rendelet 1867 után egy pár évig még mindig nem hirdettetet t k i . 1 

A pátens végleges visszavonása után az ág. h. ev. egyház 
mindent megtett, hogy az összeforradást megkönnyítse. Nem rajta 
múlott, hogy a múltnak több keserű emléke, főleg a pánszláv üzel
meket folytató iskolák ügye, még azután is, nem egyszer felkeltette 
a régi ellentéteket. 

Alkotmányos egyházpolitika. 

Az 1848:20. t .-cikk a törvényesen bevett vallásfelekezetek 
teljes egyenlőségét és viszonosságát mintegy iránymutató gyanánt 
állította fel, de részletezésére és megvalósítására nem kerülhetett 
reá a sor. Az absolut kormány ugyan megragadott minden alkal
mat, hogy a vallásegyenlőség elvét hangoztassa, de a valóságban 
minden cselekedete annak kijátszására irányult. A római katho
l ikus egyháznak engedett szabadmozgás ós a protestánsokra reáerő
szakolt ostromállapot mutatják már kezdetben a különböző mórté
ket, mellyel a kormány mérni szándékozik ós azután egyfelől a 
konkordátum, másfelől pedig a pátens megtestesítői az osztrák 
felfogás szerinti vallásegyenlőségnek. 

Az osztrák abszolutizmustól még ki te l t , hogy ezen állapotokat 
egyenlőségre törekvésnek jellemezze, mert tényleg az államhoz 
jobban hozzáfűzött róm. katholicismusnak szabadabb mozgást adott, 
ellenben a teljesen autonom prot. egyházakat a kormány szekeréhez 
jobban hozzá akarta láncolni. Csakhogy ez az eljárás a korábbi 
egyenlőtlenséget még hatványozottabbá tette. A vallásfelekezetek 
folytonos harcában, az egyeduralomra törekvő és mindennemű 
állami kedvezményekkel ellátott római katholicizmust teljesen reá
szabadította a protestantismusra, melynek önmagára hagyottságában 
eddig egyedüli fegyvere szabad mozgása vol t és hogy ezt se hasz
nálhassa, kezeire ós lábaira bilincseket rakott. Igaz, hogy államsegélyt 
igért, de csak azért, hogy a protestáns egyház önmaga vegye fel 
magára a bilincseket. Hanem már az 1848:20. t.-cikk elveinek 
keresztülvitelére teljességgel nem gondolt. Ha a vegyes házasságból 
született gyermekek vallására hivatkozunk: maga ez az egy példa 

1 Haan L . i . m. 97. lap. 



is elég, hogy bemutassa az osztrák absolutizmusnak képtelenségét 
a vallásegyenlőség keresztülvitelére. 

A pátens felfüggesztését elrendelő máj. 15-iki legfelsőbb kéz
iratban a protestáns egyházak jogviszonyainak szabályozása végett, 
az 1790—-1:26. t .-cikk 4. §-ára hivatkozással, zsinat engedélyezé
sére történik célzás. Vájjon volt-e komolyan szándékában a kor
mánynak, hogy a protestánsok számára zsinatot engedélyezzen: azt 
nem tud juk ; de nem tar t juk valószínűnek. A protestánsok érdeké
ben nem látszott az kívánatosnak az akkor i viszonyok között. Ha 
lett volna némi eredménye, az bizonyára nem lett volna eléggé 
kedvező protestáns szempontból az egyház és állam közti viszonyra 
nézve. Azért a protestánsok teljességgel nem fogtak hozzá azokhoz 
az országos tanácskozásokhoz, amelyekből zsinattartásra vonatkozó 
indítványaikat a kultusminiszter útján a Felséghez kellett volna 
terjeszteniök. 

Sőt ellenkezőleg arra törekedtek a protestánsok ezután, hogy 
az egyház és állam között az absolutizmus alatt szövődött viszonyt, 
mely legnyomasztóbb az iskolaügyben volt , lassanként felbonto
gassák. És valóban a magyarországi két prot. egyház a patentális 
gyülekezeteknek nyújtott állami védelemtől eltekintve, egyházi ügyei
ben nem is háborgattatott többé az abszolút kormány által. Az 
erdélyi ág. h. ev. egyháznak 1862-ben adott új ideiglenes szervezet 
a »Provisorische Bestimmungen« már kedvezmény számba ment. 
Az iskolaügyben, az érettségi vizsgáknak s bizonyítványoknak 
kötelezővé tótele okozott még nyugtalanságokat 1863-ban, de már 
ekkor nem maga a dolog, hanem a mód, t. i . hogy rendeleti úton 
törtónt az. 

A most említett vizsgálati rendszabálytól eltekintve, többé 
már nem szenvedett egyházunk érzékenyebb sérelmeket az abso-
lutismustól; sőt a l ig is érintkezett a kormánnyal. Az államhoz 
való viszonya egészen az alkotmányosság visszaállításáig érintet
lenül az maradt, a m i 1848 előtt volt . 

A m i n t az alkotmányosság helyreállíttatott, elkövetkezett a 
vallásügy országos rendezésének, az 1848:20. t .-cikk részletezésének 
és beváltásának ideje is. Az alkotmány helyreállítását a protes
tánsok a legnagyobb örömmel üdvözölték. A hazafiúi lelkesedésen 
kívül gazdag reménység is táplálta őket, hogy a vallásegyenlőség 
elvei végre törvényhozásilag szabályoztatnak és úgy a római 
katholicismussal szemben eddig szenvedett hátrányaik, min t az 
állam ellenséges indulata meg fognak szűnni. 

Már 1866-ban megindult a protestáns egyházakban az a moz
galom, mely a vallásügy móltányos megoldásának előkészítése végett, 



a protestánsok kívánságát és nézeteit szabatos és körvonalozott 
alakban a kormány, illetőleg a törvényhozás elé kívánta ju t ta tn i . 
Az ág. h. ev. egybáz egyetemes gyűlése egy törvényjavaslatot 
dolgozott k i és az egyes kerületek véleményét is bevévén arra 
nézve, 1867 szept. 24—26-án végleg megállapította azt s megbízta 
az egyetemes felügyelőt, bogy minél előbb terjessze be az ország
gyűléshez.1 A református egyházban az 1866. és 1867. évek folya
mán előbb az egyes kerületek foglalkoztak hasonló irányú munká
lattal , majd 1867 dec. 10—14. napjain Pesten ta r to t t egyetemes 
értekezletökben egy közös javaslatot állapítottak meg, amely azon
ban egyelőre nem a kormányhoz, hanem még a kerületekhez téte
te t t vissza.2 Mindezek a törvényjavaslatok a vallás szabad gyakor
latának kórdósét a nagy vallásegyenlősóg elvének alapján egész 
terjedelmében felölelték és részlete
sen taglalták. Azonban a kormány 
egyelőre csupán a viszonosság kér
désének megoldásával kívánt fog
lalkozni ós így az interconfessioná-
lis államtól méltán elvárt gyökeres 
rendezést jobb jövőre elhalasztotta. 

Az 1868 : 53. t .-cikk, melynek 
javaslatbeli alakja a protestánsok 
felszólalásai következtében lényeges 
változásokon ment keresztül,3 telje
sen kielégítette a protestánsokat 
azon tárgyakra nézve, amelyek abba 
felvétettek. Igazságos megoldásnak 
találták úgy az áttérésre, min t 
a vegyes házasságok megkötésére s az azokból származó gyer
mekek vallására vonatkozó rendelkezéseket. A lelencek vallá
sára a felekezeti ünnepek és szertartások megtartására, a tábori, 
kórházi s börtöni lelkészi szolgálatokra, a temetők használatára, a 
községi segélyben való részesedésre, az egyházközségek alkotására, 
sőt még a felekezeti kényszerre vonatkozó intézkedések is mind 
olyanok voltak, melyek a törvényhozásnak ezen csonka alkotása 
következtében, az adott viszonyok között megnyugvásukra szolgál
tak. Jól érezték és tudták azt a protestánsok, hogy az 1848:20. 
t.-cikkből szabadelvűbb eredmények is levonhatók, sőt vonandók is 

L • 

SZÁSZ KÁROLY. 

1 Haan L . i . m. 102—3. lap. 
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l e : azonban abba már nem nyugodhattak bele, hogy a kormány a 
szabadelvűseget csak oly pontokon vigye keresztül, amelyeknél az 
elméleti liberálismus szemkápráztató játékokat űz, ellenben, ahol 
az állam és kormány komoly ós nehéz feladatokkal áll szemben, 
ottan már az elvek megvalósításától visszalépjen. Az a törvény
tervezet, mely a vegyes házasságokból születendő' gyermekek vallá
sának megállapítását a papok vagy szülők szabad tetszésére bizza: 
liberális akkor, ha az ezen kérdésben harcra kelő egyházak erejé
nek egyensúlyozását is maga előtt bírja; ellenkező esetben pedig 

minden ellenkező színezete da
cára is reactionárius. Vallásegyen
lőség ot t lehetetlen, ahol az állam 
az egyik felekezetet milliárdokat 
érő anyagi javak, kitűnő közjogi 
előnyök birtokában tartja s védel
mezi, a másikat pedig saját maga 
erejére hagyja, avagy alamizsna-
fillérekkel elégíti k i . 

A z alkotmány visszaállítása 
után tehát a protestánsok duzzadó 
reménységét keserű csalódás érte. 
A valiásegyenlőség nagy elvének 
megoldására a kormánynak nem 
volt kellő bátorsága. A viszonos
ságnak kielégítő megoldása pedig 
azt a visszás helyzetet teremtette 
meg, hogy a papíron egy inter-
confessionális állam keletkezett, 

amely azonban a valóságban továbbra is r. kath. felekezeti színeze
tűnek maradt meg. Majd jött a másik csalódás is az iskolaügy terén 
az 1868:38. t . -cikk megalkotásával. M i n t 1848-ban, úgy most 1868-ban 
is beterjesztette a kormány a törvényjavaslatot anélkül, hogy az 
1790—1 : 26. t . -cikk 5. §-ára csak ügyet is vetett volna. Midőn a 
javaslat bizottsági tárgyalása közben a hitfelekezetek meghallgatása 
szükséges voltának kérdése felmerült, az egyes felekezethez tartozó 
szakfórfiak meghallgattat tak ugyan, de prot. egyházunk hivatalos 
képviseletével a kormány szóba sem állott. Nem kívánkozott ugyan 
egyházunk sohasem arra a szerepre, hogy a nagy nemzeti célok 
elé akadályul álljon oda, sőt éppen ellenkezőleg; de mikor sarka
latos alaptörvény-biztosítottá jogaink megkérdezésünk nélkül gyö
keresen átalakíttattak, ez az alkotmányos formák dacára is távol 
állott az alkotmányosság tartalmától. 

GRÓF TELEKY LÁSZLÓ. 



Képzelődő ideálizmus kel let t ahhoz, hogy egy pénzügyileg 
csecsemőkort élő állam a felekezetek viszonylagosan elég erős nép
oktatás ügyét egy csapásra a maga kezeihez akarja átvenni. Midőn 
pedig a felekezetek népoktatásügyi autonómiáját meghagyva, azok 
elé egy magas színvonalú tanügyi pol i t ika követelményeit, min t 
kötelességet oda állította, de viszont arról nem gondoskodott, hogy 
az 1848:20. t.-cikkben megállapított segélyezés megvalósíttassók: 
akkor már az egész kérdés az 
oktatásügy köréből a vallás
egyenlőség mezejére is átvágott 
és a körültekintés hiányosságát 
minden tekintetben elárulta. 

Protestáns egyházunk, 
m i n t valódi népegyház, kiváló 
súlyt fektet a népoktatásra 
s van érzéke a népies szellem 
kincsesházának ugy gyarapí
tása, mint kiaknázása iránt. 
Hiszen az irodalomtörténet 
»népies iskolájának « főkép
viselői is hitünk sorsosaiból 
kerültek k i s a népköltészet 
drága gyöngyeit is egy Erdélyi 
János, K r i z a János, A r a n y 
László s Gyu la i Pál kezdet
ték összehordani. És a néppel 
való közvetlen összeforrás ma
gyarázza meg, hogy egyházunk 
a magasabb nemzeti szempontokból vezérelt egyetemes állami nép
oktatás behozatalának útjába akadályokat nem gördít. Ezen alkalom
mal is belenyugodott az új törvénybe. Csupán a tiszántúli egyház
kerület indított az ellen harcot, ami főleg az 1790—1:26. t.-cikkben 
adott jogainknak, szinte sértő módon való figyelmen kívül hagyása 
által vol t indokolva. 1 Nehezen esett ugyan, hogy az állam magas köve
telésekkel állott elő és szegény egyházunkat ezek betöltésénél hosszú 
ideig semmiképpen nem gyámolította, de a viszonyok hatása az államot 
is meggyőzte akkor arról, hogy jobb a szabálytalan iskola min t a 
semmi iskola ós így népoktatási intézeteinket megtarthattuk egészen 
addig, míg az állam részéről igényelt segélyek is megérkeztek. Ha 
az állam komolyan erőlteti annak idejében az 1868: 38. t .-cikk keresztül 
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vitelét, szegény egyházunkat iskoláitól megfosztotta volna, ellenben 
a dúsgazdag róm. kath. egyház — a vallásegyenlöség dicsőségére — 
felekezeti népiskoláit mind megtarthatta volna. Hogy nem így 
történt, az jórészben nem a kormányok akaratán, m i n t inkább az 
állam erején múlott. 

A kiegyezés után követett alkotmányos egyházpolitika minden 
későbbi mozzanata világosan mutatta, hogy az 1848:20. t .-cikk 
e g y ° ly n a g y elvet foglal magában, amelyet a későbbi kor csak 

apróbb részletekben ké
pes beváltani. Az összes 
egyházi és iskolai szük
ségleteknek álladalmi 
kincstárból való fedezése 
is mindössze alig 100.000 
f r t n y i államsegéllyé zsu
gorodott össze, melyet ő 
Felsége 1869-ben enge
délyezvén, azóta változó, 
hol kisebb-nagyobb ösz-
szegben az állami költ
ségvetésben találhatunk 
fel. Az összeg csekély
sége is eléggé elszomo
rító vol t ugyan, de nem 
kevésbbó az a mód, ame
lyen adatott. A miniszter 
kijelentette, hogy azt sem 
iskolai, sem közigazga
tási célokra felhasználni 
nem szabad, tehát még 
a szabad rendelkezési jog 
is korlátoltatott. Azon

felül pedig jóformán a kormány kegyétől vol t feltételezve az összeg 
is, annak felvétele is, mivel csupán egyszerű budget-tétel gyanánt 
szerepelt. Még az 1868. év folyamán történt, hogy a 43. t.-cikkben, 
mely az Erdéllyel jogi lag 1848 óta fennálló Uniót újra becikkelyezi 
ós részletezi, az ottani protestáns egyházak régi jogállása sértet
lenül fenntartatik. Az 1868:50. t . -cikk a bíróságokról, a magyar
országi protestánsok házassági pereinek az ellátásáról is intézkedik. 
Ez utóbbi azért érdemel különös figyelmet, mivel a protestánsok a 
vallásfelekezetek közötti egyenlőség elvéből kifolyólag, a polgári 
házasság intézményének behozatala mellett foglaltak állást és csak 
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azon esetre kívánták a házassági bíráskodás jogát a maguk számára 
igénybe venni, ha az állam egyáltalában nem volna hajlandó a 
polgári házasságot óletbeléptetni. 

A z 1869. évben vet t képviselőházi utasítás folytán a vallás
os közoktatásügyi miniszter 1870-ben egy törvényjavaslatot ter
jesztett elő a vallás szabad gyakorlatáról és a vallásfelekezetek 
egyenjogúságáról. Azonban a javaslat nem vallott törvénnyé, 
habár ezután is évről-évre megtette Irányi Dániel a képviselőházban 
idevonatkozó indítványát. A róm. kath. autonómia létesítése nélkül 
az egyenjogúság nem is valósítható. A róm. kath. autonómiának 
pedig egyfelől az állami eredetű rengeteg főpapi javak tulajdon
jogának tisztázása, a vallás- ós tanulmányi alap jogviszonyának 
kérdése éppen oly mórtékben állott útjában, min t magának az 
egyháznak hierarchikus szervezete. Az 1869-ben megindult autono-
mikus mozgalmak hajótörést szenvedtek s így a vallásegyenlőség 
törvényes szabályozása sem létesülhetett. Egy másik törvényjavaslat, 
mely a budapesti m. k i r . tudomány-egyetem rendezését tárgyazta, a 
vallásfelekezetek egyenjogúságának annyiban kívánt eleget tenni, 
hogy az egyetemen a róm. katholikus mellett protestáns és görög
kelet i theol. fakultásokat is kívánt szervezni. Ezen javaslat azon
ban szintén levétetett a napirendről ós a prot. theol. fakultásnak 
az egyetemre való bevitele, a miniszteri tervezet dacára, akkor 
som létesült, mikor 1872-ben Kolozsvárt a Ferencz József-tudomány
egyetem alapíttatott. Azóta már több min t egy negyedszázad fo ly t 
le, de a magyar államban törvényhozásilag megállapított vallás-
egyenlőség dacára, ma is csak az egykor praedomináns vallásfele
kezet theol. fakultásának van helye az egyetemen. 

M i n t láthatjuk tehát, a vallások egyenjogúsága proklamált 
elvének s követelményeinek az alkotmányos korszak sem bírt ele
get tenni . Nagy szegénységünkön éppen úgy nem segített, m i n t 
ahogy egyházunknak nem tudot t a róm. kath. egyházzal egyenlő 
jogokat adni. Már maga ez is igen sajnálatos és szomorú jelenség 
vol t , azonban csakhamar hozzájárult ehhez az a tény is, hogy az 
1868:53. t.-cikknek a gyermekek vallásáról szóló rendelkezéseit 
nem tudta törvényes erejében megvédelmezni a róm. kath. klérus 
túlkapásaival szemben. Az ú. n. »elkeresztelesek« és »a becsületszó 
erejével bíró« reversálisok a vallás felekezeti bókét felzavarták és 
az állam a rendzavarókkal szemben tehetetlennek bizonyult. 

Midőn a vatikáni zsinat alkalmával a magyar róm. kath . 
klérus az infallibilitás dogmája ellen olyan dicséretes buzgalommal 
küzdött és idehaza a róm. ka th . autonómia érdekében fo ly t a 
mozgalom, élénk reménység támadt a hazában, hogy a hazai fele-



kezetek közelebb fognak egymáshoz simulni s az eddig oly éles 
ellentétek elenyésznek. De az infallibilitás kimondása után a magyar 
klérus olyan dicséretesen fejet hajtott, min t a legtöbb ellenzéki 
főpap. Az autonómia ügye megrekedt. A római egyház felekezetes-
sége dagályba j u t o t t s a konkordátum ünnepélyes megsemmisítése 
sem apaszthatta le. Amidőn Jekelfalusi székesfehérvári püspök az 
infallibilitás dogmáját a kormány t i la lma dacára is kihirdette, a 
kormánynak már nem vol t elegendő bátorsága kellőleg rendre
utasítani az engedetlen főpapot. Nyilvánvalóvá lett , hogy hazánk
ban a nagyhangú és liberálismustól duzzadó törvényjavaslatok 
dacára is a róm. kath. felekezet a kormány szemében most is 
uralkodó, melyet meg nem sérteni, amelynek kedvét keresni a kor
mányoknak kiváló gondja. Deák Ferenc 1873. évi nagy egyház
po l i t ika i programmjának megvalósítására a kormányok nem mertek 
vállalkozni. 

A z 1875:32. t.-cikk, a néptanítók nyugdíjazásáról, az 1848. 
évi nagy elveknek folyományaképpen kiterjesztetik az összes 
felekezeti tanítókra. Az 1878. évi belügyminiszteri rendelet, mely 
a Szent István-napot országos ünneppé teszi, az 1848. ós 1868. évi 
törvényhozással ellentétben felekezeti ós pedig róm. kath. felekezeti 
törekvéseknek becsempészése akart lenni az állami intézményekbe, 
de a protestánsok ellenállása következtében visszavonatott. A z 1878. 
évi 5. t .-cikk a vallást, ennek intézményeit, szertartásait és szer
tartást végző személyeit a büntetőtörvények oltalma alá helyezi. 
A kihágásokról alkotott 1879:40. t . -cikk végre meghozta a sanc-
tiót az ú. n. elkeresztelósek ellen az 53. §-nak azon rendelkezésével, 
hogy »aki életkorának 18-ik életévét még be nem töltött kiskorú 
egyént az 1868:53. t . -cikk rendelkezése ellenére más vallásfeleke
zetbe átvesz, két hónapig terjedhető elzárással ós 300 f r t ig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő«. 

Ez az utóbbi törvény különösen két okból nevezetes. Ugyanis 
a lka lmul szolgált annak a bebizonyítására, hogy hazánkban még a 
független bíróságok is róm. kath. érzület által vezettettek, másfelől 
pedig a legutóbbi 10 óv egyházpolitikai eseményeinek és törvény
alkotásainak ez az intézkedés képezi a kiindulási pontját. 

Midőn a h iva to l t törvény dacára tovább folytak az elkeresz
telósek, a bevádolt és az alsóbb bíróságok által el is marasztalt 
plébánosokat a m. k i r . Curia azzal az indokolással mentette fel, 
hogy a keresztelés tényével a gyermek nem valamely felekezetbe, 
hanem az egyetemes keresztyénsógbe vétetik fel. Ezen közepes 
theológiai, de fogyatékos jog i érzékről tanúskodó döntvény mellett, 
melynek igaz értelme szerint, az 1879:40. t .-cikk 53. §-a értei-



mében csupán a zsidó szülék gyermekét megkeresztelő' plébános, 
vagy talán még ez sem le t t volna büntethető, az elkeresztelósek 
virágkorukba jutot tak. Trefort kultusminiszter 1884. évi 24727. 
számú rendeletével úgy igyekezett a kérdést megkerülni, hogy a 
más felekezethez tartozó megkeresztelt személyek anyakönyvi 
kivonatának az illetékes lelkészhez való áttételót megrendelte. 
Minthogy azonban a rendelet végre nem hajtása esetére az 1879. 
évi 40. törvénycikk 
53. §-ának büntetését 
kívánta alkalmazni, ez 
pedig arra vonatkoz
tatható nem volt , így 
ez a rendelet a hely
zeten úgyszólván sem
m i t sem változtatott. 
A nyolcvanas évek 
elején a középiskolai 
törvény, illetőleg en
nek előkészületei okoz
tak a prot. egyháznak 
némi kellemetlensége
ket. A reformátusok 
debreceni zsinatának 
a közoktatásügyre vo
natkozó rendelkezései 
a törvény előkészíté
sének küszöbön állta 
mia t t nem nyerhették 
meg a megerősítést. 
Végre az 1883 : 30. 
t .-cikk rendezte a kö
zépiskolai oktatásnak 

ügyét. A tan terv i minimum, tanári személyzet, tanhelyiségek, beren
dezés ós felszerelés, az érettségi vizsgálat kötelezőleg íratott elő min
den középiskolára nézve ós rendszeresíttetett az állami felügyelet. 
Maga a törvény kétségkívül igen üdvösen hatot t középiskolai oktatá
sunk színvonalának emelésére, de benünnket ezen felül abból a szem
pontból érdekel még különösebben, hogy az 1848:20. t .-cikk 3. §-ának 
részleges beváltása benne egy nagy lépéssel haladt előbbre. Azok a 
középiskolák, melyeket a felekezetek, a törvény kívánatainak meg
felelően nem tudnak önerejükön fenntartani, az állam által sególyez-
tetnek. A z egyszersmindenkori, nemkülönben a fenntartási összeg 
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felét el nem érő állandó segély, az iskola felekezeti autonóm jelle
gét nem érinti és ka az illető tanintézetet a felekezet jövőben 
bármikor önerején fenntartani képes leend, a segélyről minden vissza
térítési kötelezettség nélkül lemondhat. Ma már annyira igénybe 
vették középiskoláink az állam segélyezését, hogy az erdélyi ág. h. 
ev. országos egyház 7 középiskoláján kívül mindössze 3 prot. közép
iskola van, mely teljesen a felekezet erején tar ta t ik fenn. Bár ez 
ido szerint az államsegélyezési eljárásból egyéb hátrány még nem 
származott a felekezeti öntudat némi megcsappanásán kívül, de 
konservativ, vagy éppen klerikális színezetű kormány uralma 
esetében bizonyára többféle bajok állhatnak elő. 

A következő fontos törvény a vallásfelekezeti egyenjogúság 
felé, a főrendiház szervezetéről szóló 1885:7. t.-cikk, mely a prot. 
egyház 13 képviselőjének az egyházban elfoglalt állásukkal össze
függő főrendiházi tagságot adott. A törvény, mint a többiek is, 
melyek felekezeti dolgokat érintenek, rendszerint tenni szokták, az 
egyenlőséget meglehetősen sántikáló módon létesíti. A protestáns 
egyház 11 püspöke ós 11 főgondnoka közül csak a 13 rangidősb 
nyerte meg a főrendiházi tagságot. Az indokolás a protestánsoknál 
meglevő paritást hozza fel ennek magyarázatára, de nem elég 
szerencsével. Hiszen az egyenjogúság éppen azt követeli, hogy az 
állam az egyházat úgy fogadja el, abban az alakban egyenlőnek, 
amint neki az elismertetést megadta. H a a többi egyházaknak 
nincsenek főgondnokai, viszont nekünk sincsenek főapátaink ós 
nagyprépostjaink. Egyházunk kisebbsége nem is vol t hajlandó e 
jogosítványt elfogadni, mely egyházunknak sem szellemével, sem 
traditióival, sem po l i t ika i törekvéseivel meg nem egyezik: azonban 
a többség az 1867-ben, sőt 1848-ban kifejezett amaz álláspontnál 
fogva, hogy ahol valamely vallásfelekezet, mint olyan, az állami 
intézményekben képviseltetik, tehát a vallásegyenlőségnól fogva az 
arányos képviseltetéshez m i is jogot igényelünk — elfogadta a 
jogosítványt. 

A főrendiház reformja után néhány éven keresztül nem vol t 
valamely újabb s fontosabb mozzanat az állami élet terén, ami 
egyházunkat érintette volna. De a felekezetközi ellentétek hova
tovább jobban kiélesedtek. A keresztyén-zsidó házassági törvény
javaslat bukása óta erős ultramontán szellem kezdett a főpapság 
ós a róm. kath. főurak között terjedni, mely azután az alsóbb 
papságra is áthatott. A felekezeti türelmetlenség hovatovább nagyobb 
arányokban kezdett terjedni. Az elkeresztelések javában fo ly tak ós 
a plébánosok az elkeresztelt személyek anyakönyvi adatainak az 
illetékes lelkészhez való áttételét következetesen megtagadták. 



Eleinte ugyan a püspökök utasítgatták plébánosaikat, bogy a 
miniszter idevonatkozó rendeleteinek eleget tegyenek, de kósó'bb 
dogmaticus aggályaik merültek fel e tekintetben, illetőleg elnézé
sükkel bátorították az alsó papságot, bogy az elkeresztelóseket és 
az anyakönyvi adatok átszolgáltatásának megtagadását folytassák. 
Az ellenállás Rómából támaszt, i t t hon pedig juta lmat nyert. 
Kiadato t t a jelszó, ami különösen a m. k i r . Curia már említett 
döntvényével szemben élénk világot vet a római katholikus val-

SZILÁGYI DEZSŐ. 

lási felfogásra, hogy a római katholikus lelkész által keresztelt ós 
anyakönyvezett személyek anyakönyvi kivonatának más felekezet
ben" lelkészekhez való átszolgáltatása nem egyéb, min t az illetőnek 
kiszolgáltatása az eretnekség számára s min t i lyen a katholikus 
hitcikkekbe ütközik. 

Gróf Csáky A l b i n vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy 
az 1868:53. t . -cikk rendelkezéseinek végrehajtását biztosítsa és a 
közbejött bírósági magyarázat akadályait elkerülje, 1890. február 
26-án egy újabb rendeletet bocsátott k i az elkeresztelésekre vonat
kozólag, melyben az anyakönyvi k ivonat átszolgáltatását 10—50 f r t , 
ismétlés esetében 100 f r t i g terjedhető pénzbírsággal sújtja s az 



ügyben illetékes hatóságul a közigazgatási hatóságokat jelöli meg. 
Ezen rendelet roppant izgatottságot kel te t t róm. kath. részről. 
A főpapság Rómához folyamodott s onnan azt az utasítást nyerte, 
hogy a rendeletnek engedelmeskedni nem szabad. Hiába igyekeztek 
közvetítő útat keresni oly módon, hogy az anyakönyvi kivonatot 
a plébánosok a polgári hatóságokhoz tegyék át s ez közvetítse 
illetékes helyére: a róm. kath. egyház által hangoztatott lelkiisme
re t i sorelem így is fennforgott volna. Nem vol t más választás, min t 
hogy az állam a gyökeres reformok terére lépjen és a függő inter-
confessionális kérdéseket véglegesen rendezze. 

í gy i n d u l t meg az újabb egyházpolitikai küzdelem s jött létre 
1894 ós 1895-ben az az öt törvény, melyek együttesen, m i n t egy
mással kapcsolatban állók, egyházpolitikai törvényeknek neveztet
nek ez idő szerint s melyeknek megalkotásánál Szilágyi Dezső 
igazságügyminiszter nevéhez kapcsolódik a legtöbb érdem. — 
A polgári házasságról szóló törvény (1894 : 31. törvénycikk) 
a házasságkötés és a házassági bíráskodás jogát az összes hon
polgárokra nézve az állam polgári bíróságaihoz utasította s így 
a régi 9—10-fóle felekezeti házassági jog helyett egységes magyar 
házassági j og keletkezett. A gyermekek vallásáról szóló törvény 
(1894:32. t.-cikk), melyet sokan úgy tekintenek, mint az egyház
pol i t ika i törvényekórt a róm. kath. egyháznak tet t engedményt, 
megengedi, hogy a jegyesek születendő gyermekeik vallására nézve 
kötelező érvényű szerződést kössenek, amilyennek hiányában az 
1868:53. t .-cikk megfelelő rendelkezései maradnak érvényben. 
A polgári anyakönyvek behozatalával (1894:33. t.-cikk) mindazon 
akadályok megszűntek, melyek a vallásegyenlőséget a felekezeti 
anyakönyvvezetés mellett elkerülhet lenül megbénították. A hátra
levő két törvény, az izraelita vallás receptiójáról (1895:41. t .-cikk) 
és a vallás szabad gyakorlatáról (1895:42. t . -cikk) szóló törvények 
a haladó kor követelményeinek felelnek meg és a liberális felfogás 
egyházpolitikai következményei. Törvénnyé válásuk az antisemita 
színezetű erős támadások, illetőleg a felekezetnélkülisóggel szemben 
felmerült komoly aggályok miat t kissé nehezebben történt, min t 
az előző háromé, de mégis bekövetkezvén, az egyházpolitikai hely
zetet egyelőre elrendezettnek tekinthetjük. 

A m i ezen törvényeket i l l e t i , azok mindannyian teljesen megfelel
nek a protestáns szabadelvű eszméknek. Legfelebb azt lehet kérdésbe 
tenni, az eddigi tapasztalatok után, hogy a tiszta és magasztos elvek 
gyakorla t i életbeléptetése vájjon megfelel-e népünk műveltségi 
fokának és megfelelnek-e egyes részletei a felekezetek anyagi és 
szellemi erőinek. M i protestánsok legfőbbképpen a vallásegyenlő-



ségnek egy lépéssel való előbbhaladását látjuk azokban, habár 
érezni vagyunk is kénytelenek, hogy az elméleti egyenlőség még 
nem egyenlőség a gyakorlatban. Továbbá fontosaknak tar t juk azokat 
azért is, mivel újabb törvényeknek szolgáltak alapul, amelyek az 
1848:20. t .-cikk nagy Ígéreteinek részleges beváltását más téren is 
folytatják. De másfelől be ke l l azt is vallanunk, hogy egyházunk 
i lyen gyökeres reformokra nem vo l t kellőleg előkészülve. A rever
sálisok törvényesítése s a felekezeti kényszer megszüntetése a m i 
egyházunkat igen sok tagjától fosztotta meg s fogja megfosztani 
még a jövőben is. De ez nem a törvények helytelen, célszerűtlen 
vagy káros volta mia t t történik, hanem a m i egyházunk hitéleté
nek gyengesége, híveinkben a vallásfelekezeti öntudat fogyatékos
sága következtében. 

A z egyházpolitikai mozgalmakkal kapcsolatban, a vallásegyen
löség kérdése az anyagiakban is igen sokat haladt előre. A közép
iskolák állami segélyezése kielégítő megoldást nyert. Az 1868:38. 
t . -c ikk mulasztása az 1892:26. t .-cikkben kipótoltatott, amennyiben 
felekezeti iskolájukat kellőleg fenntartani nem tudó, illetőleg taní
tóikat illőképpen díjazni nem képes egyházközségek az államtól 
segíttetnek. És ez a segély kevesebb veszélyt rejt magában a jövőre 
nézve, min t a középiskolai államsegély. Az 1894:27. t . -cikk meg
alkotta a felekezeti középiskolák tanárai számára az állami nyug
díjintézetet. Az 1891:12. t .-cikk a két protestáns egyház országos 
közalapja javára egy sorsjegy kölcsönt engedélyezett s midőn ez 
nem vol t realizálható, az említett közalapok javára 1894 óta éven-
k i n t 150.000 f r t vétetik fel az állami költségvetésbe. Az 1877-ben 
megcsonkított államsegély 1881-ben nem csak kipótoltatott, hanem 
azóta folyton gyarapodik is. És bár ezek a segélyek nem külön 
törvényben rendeltettek egyházunk támogatására, mégis az 1898:14. 
t . -c ikk 21. §-ában biztosítékkal bírunk az iránt, hogy az eddig 
költségvetésileg megállapított államsegélyek tőlünk el nem vonat
nak, sőt az állam feladatául t ek in t i , hogy a fejlődő móltányos 
igényekhez képest a bevett vallásfelekezeteket egyházi és iskolai 
szükségleteiknek kielégítésében, pénzügyi helyzete tekintetbevóte-
lével, támogassa. Végül az éppen most említett 1898:14. t . -cikk 
biztosította, hogy a prot. lelkészek javadalma állami segítséggel 
800 frtra (congrua sustentatio), m in t létminimumra k i fog egé
szíttetni. 

Az alkotmány helyreállítása óta, de különösen az utolsó tíz 
év alatt nagyban közeledtünk a vallásegyenlöség felé. A z inter-
confessionális viszonyok törvónyhozásilag kielégítő megoldást nyer
tek. A z 1848:20. t . -c ikk 3. §-a, ha nem oly mértékben és módon 



is, m i n t kívánnók ós joggal igényeljük, szintén sokat közeledett a 
megvalósuláshoz. Azonban még mind ig elég sok a hiány ós nagy 
a fogyatékosság, mely a teljes egyenlőségig fennáll, amelynek 
eloszlatása a jövő feladata. Ha csak nagyjában soroljuk is elő 
a hiányokat, ezekből is k i fog tűnni, hogy messze állunk az 
1848:20. t . -cikk 2. §-ának eme kijelentésétől: »E hazában törvé
nyesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül 
tökéletes egyenlőség és viszonosság állapittatik meg.« 

A protestáns lelkészképzés mind mai napig k i van zárva az 
állami egyetemekről, holott a róm. katholikus egyház számára 
theol. fakultás áll fenn Budapesten. Tábori lelkészetünk nem 
részesül elég gondban az állam részéről, dacára annak, hogy egy
házi főhatóságaink folyton sürgetik úgy a létszám kellő ós arányos 
felemelósót, min t a prot. tábori lelkészeknek a róm. kath. tábori 
papi intézménytől való függetlenítésót. A tábori, fegy- ós fogházi 
és börtöni lelkészeknek egyházunkhoz való jogállása a legziláltabb 
ós teljesen megoldatlan. Az illető katonai és polgári főhatóságok, 
miniszterek teljesen önkényesen állítják be azokat, mintha a prot. 
lelkészség valamelyes szabad foglalkozás volna, m i n t p. o. az orvosi 
tevékenység. A z állami intézetekben a felekezeti vallásoktatásról, ha 
az protestáns, az állam igen fogyatékosan gondoskodik és ami nem 
kevésbbé fontos, a róm. kath. vallásoktatáshoz képest igazán mostoha 
mórtékkel méri. A róm. kath. felekezeti tanintézetekben, főleg a 
női zárdákban, a prot. hitoktatás megakadályoztatik, vagy a lehető
ségig megnehezíttetik. Az it ten, nemkülönben az állami iskoláknál 
előforduló vallásfelekezeti sérelmekről a kormány nem szerez 
hivatalból tudomást, hanem csakis panaszra és mindig egyes 
concrét esetekre, de sohasem általánosságban intézkedik. Egy
házunknak államjogi helyzete minden nyilvános alkalmakkor hol 
ridegen megsértetik, hol pedig teljesen figyelmen kívül hagyatik. 
Régi s meggyökerezni kezdő tradi t io, hogy protestáns egyén kultusz
miniszter nem lehet és eddig még nem is vol t soha. Az állam és 
kormánya hivatalosan csak egy vallásos kultuszt, a róm. katholikust 
ismer és gyakorol. Gyakorolja pedig hivatalos minőségben, nem 
csak a fontosabb állami és nyilvános ünnepélyességek alkalmával, 
hanem a tisztán felekezeti ünnepeken is. Ellenben a mieinket 
minden esetben következetesen ignorálja, vagy pedig kultuszunk 
alacsonyabb fokának demonstrálása végett, sértő módon vesz 
olykor-olykor azokban részt. A róm. kath. felekezeti ünnepek állami 
szünnapok, melyeknek megtartásában az állam kormánya és hiva
talosai járnak elől. A felekezetközi békesség megóvása szempontjá
ból szükséges, de a róm. kath. felekezet ellen iránjmló törvények-



nek szigorú betartásában igen sok a fogyatékosság. így p. o. 
világos állami törvények dacára, mindenféle szerzetesrendek és 
kongregációk szabadon, engedély nélkül letelepedbetnek, holott 
ezen idegen eredetű intézetek, melyek hazánk múltjával nincsenek 
összeforrva s a m i viszonyaink iránt merőben érzéketlenek, a fele
kezeti viszály felszításában a legnagyobb szerepet játszák. Az állami 
és törvényhatósági kórházak betegápolása csaknem kivétel nélkül 
róm. kath. felekezeti kezekben van á női szerzetek és kongregációk 
alkalmazásával stb. stb. De nem részletezzük tovább a dolgot, 
mivel nem a sérelmek felsorolása a cél, hanem beigazolása, hogy 
államunk még mindig túlságos 
erősen kidomborodó róm. kath. 
felekezeti jelleggel bír, amit 
sem a m u l t nem indokol többé, 
sem pedig a lakosság többsé
gének róm. kath. vallású vol ta 
nem igazol. Papíron vallás
egyenlőségről olvasunk ugyan, 
de azért, ha a hivatalos álla
mot nézzük: akárcsak Spanyol
országban volnánk. 

Annál kevósbbé közönyö
sek pedig ezek a jelenségek, 
mert az egyházpolitikai tör
vények a klerikális törekvése
ket olyannyira megérlelték, 
hogy azok ma már p o l i t i 
kai párt programmját képezik. 
A pártnak természetesen az a 
célja, hogy kormányra jusson. Az egyházpolitikai törvények revisióját 
írta ugyan csak zászlójára, de célja az, hogy Magyarországot »katho
l ikus allamma«, »regnum marianumma« tegye. Hogy mennyire fog 
majd sikerülni ezen reactionárius irányzatnak tért foglalni, azt a jövő 
fogja megmutatni. Fejlődésére a kedvező alkalmak megvannak a 
nemzetiségekben, a róm. kath . köznép könnyen fanatizálhatóságában 
és a papságnak ezen a téren sok mindenre való készségében. Máris 
sikerült m. k i r v tudomány-egyetembe a felekezeti szellemet bevinnie, 
a kultuszminisztert az »erdélyi püspök« cím hivatalos megállapítására 
rábírnia. Neves egyénei hitünket, vallásunkat szidalmazzák, lapjaik 
ellenünk izgatnak. És ez mind elnézésben részesül. Ellenben ha a m i 
egyházi sajtónk csak a »politika« szót használja is, sajtórendőri 
kihágás mia t t zaklat ta t ik s félreértett kifejezések mia t t vallás-
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BAUHOFER GYÖRGY ARCKÉPE ÉS ALÁÍRÁSA. 

felekezet elleni izgatás címén a k i r . ügyészségek által sajtópörbe 
fogják. (Sárospataki Lapok.) 

Az utolsó száz esztendő alatt egyházunk szabadsága, állam
j o g i állása hovatovább gyarapodott és közeledett ama pont felé, 
mely a bécsi békekötésben s az ezt becikkelyező, 1608. k. e. 
1. t.-cikkben, min t tökéletes egyenlőség állapota kijelöltetett, bizto
síttatott. Távol áll ugyan még attól, hogy teljesen elérje, de hova
tovább kisebbé válik a távolság, mely a céltól elválasztja. A z út, 
amelyet idáig megfutott, számos nagy tanulsággal van tele, melyek 
biztatásra és okulásra is szolgálnak. Az utolsó század megmutatta, 
hogy a protestantismus eszméi mind jobban ós jobban átjárják a 
társadalmat, az államot. 



Hálásan k e l l elismernünk, hogy magyar protestáns egyházunk
nak létért, szabadságért, egyenjogúságért folytatot t küzdelmeiben 
leghatalmasabb támaszai, sikereinek tulaj donképeni kivivői azok a 
római kath. vallású szabadelvű kitűnő államférfiak, élükön Deák 
Ferenccel, azok a politikusok voltak, s az a, legnagyobb részben 
róm. kath. honpolgárokból álló, magyar művelt társadalom, akik 
hitükhöz s vallásukhoz hívek tudtak maradni, habár a lelkiismereti 
szabadság nagy protestáns princípiumát elsajátították is. A szabad
elvű magyar róm. katholicismus ós a magyar protestantismus test
véries csatlakozása képezte minden haladásunk titkát. Ellenségünk 
elejétől fogva a klerikálismus volt , mely szűk látkörű s uralomra 
törekvő irányzatával mindig megsemmisítésünkre tört, amely a leg
kisebb kedvezményeknek, jogoknak is a legerólyesebben ellene 
szegült. De ez az ellenállás nem vált kárunkra. A klerikálismus-
nak minden akadékoskodása csak a szabadelvüség vívmányainak 
nagyobbodását eredményezte. Az egész század folyamán tapasztal
hatjuk, hogy minden megindított, de a klerikálismus részéről meg
akadályozott egyházpolitikai reform jóval alatta áll becsben annak, 
ami t azután az eleinte feltartóztatott, de később mégis diadalmas
kodó szabadelvüség későbben létesített. Tisztában áll tehát előttünk, 
hogy a magyar római katholikusok nekünk barátaink, testvéreink, 
ellenben az ultramontán klerikálisok ellenségeink. Amazokkal szem
ben a testvéri jó viszony ápolására, ezekkel szemben pedig a véde
kezésre legfőbb eszközünk az evangélium, melynek világossága és 
melege a szabadságot ós szabadelvűséget élteti, a lelkiek felett is 
uralomra vágyó zsarnokságot ós reactiót megszégyeníti. A Jézus 
Krisztus tiszta evangéliumában ke l l tehát foglatosaknak lennünk 
és lelkiekben gazdagodnunk. Ez azonban már egyházunknak belső 
életéhez tartozik. Ezen feladatát már i t t en ke l l teljesítenie. 

Az absolut korszak meglehetősen összekuszálta a magyar 
prot. egyház belső fejlődésének és működésének irányát. De azért 
dacára azoknak a bilincseknek, amelyekkel az egyház szabad moz
gását akadályozni kívánta a hatalom, még sem hozott magával 
teljes tétlenséget, meddőséget. A harc, melyet egyházunk az abso
lutismus ellen folytatot t , nagyon élénk, felemelő és gyümölcsöző is 
vol t . Igaz ugyan, hogy azok a nagy eszmék, melyek a negyvenes 
évek legkiválóbb elméit mozgatták, vagy kialudtak, vagy átalakul
tak, de helyökbe újak és más irányzatúak léptek. Sok próbálgatást 

Erőgyűjtés. Üj irányok. 



és kísérletezést is látunk, csakhogy ezek sem vesztek el eredmény 
nélkül, mert idővel mégis valóság lépett az eszme nyomába. 

A z unió nagy gondolatát az absolut korszak ugyan teljesen 
elsöpörte, de a két prot. egyház testvóriessógót annál erősebb köte
lékekkel kapcsolta össze. A kormányzat iránya, az egyházban folyó 

FABÓ ANDRÁS. 

t i tkos és n y i l t agitáció lehetetlenné tette az Unió eszméjének újból 
való felkarolását, habár gróf Zay Károly még 1865-ben is fellépett 
kedvenc gondolata mellet t . 1 Az ág. h i tv . ev. egyház egységének 
fontos érdeke hozta magával, hogy gróf Zay felszólalása már t i l t a 
kozó visszhangokat vo l t képes felidézni. 

A pesti prot. főiskola, mely annak idejében egyetemnek ter
veztetett és amely protestánsokat ós róm. katholikusokat, egy-

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1865. 1505. lap. 



háziakat és világiakat, egyházi testületeket és po l i t ika i törvény
hatóságokat egyaránt foglalkoztatott, a változott viszonyok között 
nem létesülhetett a tervezett alakban. De amint a mérték, a kiván-
ság alább szállott, a megvalósulás is közelebb jött. Pesti közös prot. 
theológiai akadémia állott a helyére, amely gr. Thun miniszter engedé
lyével, mint »Evangelisch-theologische Lehranstalt« állíttatott fel. 

Az első nagyobb szabású alkotás vol t ez az absolutismus 
idejében. A dunamelléki ref. és a bányai ev. egyházkerületek váll
vetett erején épült fel. 
Csekély vol t ugyan az 
anyagi erő, mellyel ala
píttatott, rendkívül izga
to t t és szenvedélyes az 
a harc, melyet a duna
melléki ref. kerületben 
felállítása okozott, mint
hogy a kecskeméti theol. 
akadémia halálát vonta 
maga után; de a lelke
sedés, mely az elnyoma
tás napjaiban legalább 
i l y irányban akadályta
lanul megnyilatkozha
tot t , minden nehézséget 
legyőzött. — Különösen 
Török Pál pesti lelkész, 

. -. .. , SALAMON FERENC esperes, majd püspöke az 
érdem, hogy óriási tevé
kenységgel, szinte emberfeletti erővel egy oly intézetet alkotott 
belőle idővel, mely egyházunknak ma is egyik büszkesége és disze. 
Idővel ref. theol. akadémia le t t a közös intézetből, mert a nemzeti
ségi irányból szított felekezeti érzékenység lehetetlenné tette az 
együttes fenntartást. A közösség, mely ellen pánszláv részről azt 
vetették fel, hogy a magyarosítás ós a kálvinista irányzat érvénye
sítése a célja, 1865-ben felbomlott és az alapítványok kérdése is 
némi kis súrlódás után tisztáztatván, a pesti theologia a refor
mátus egyházé maradt. 1 

Az új intézet nem sínylette meg a pártfogóság különválását, 
sőt hovatovább virágzóbbá lett . Kitűnő tanárai: dr. Bal lagi Mór, 
Farkas József, később Kovács Albert stb. oly magas színvonalra 

1 Haan L . i . m. 92., 94., 95., 109. lap. 



emelték, hogy hamarosan vezető szerepet vívott k i magának a 
magyar prot. theológiai szakoktatás és a tudományos irodalom terén. 
Szellemi fejlődésével lépést tartott anyagi izmosodása is, úgy hogy 
a közösség felbontása után tíz évvel, 1875-ben már 194.000 forint 
alaptőkéről számolhatott be alapítója, Török Pál püspök.1 

A pesti prot. főiskola megalapítása annál kedvezőbb jelenség, 
mivel a provisórium előtti időkben számos tanintézetünk szünetelt. 
Az absolut kormány kivánatainak nem tudván eleget tenni, gimná-

SZILÁGVI SANUOH, 

ziumok, tanítóképezdók, jogakadémiák bezárattak ós csak a pátens 
visszavonása után kezdték meg újból működésüket. De egyes isko
láinknak ideiglenes szünetelésétől eltekintve, azt mondhatjuk, hogy 
az elnyomatás korszakából prot. tanügyünk nagy lendületet és 
virágzást nyert. 

Az »Organisation Entwurf« nagy erővel v i t t e előbb a pro
testáns tanügyet. H a egyházalkotmányi szempontból el ke l l is 
ítélnünk ezen tanrendszernek ránk erőszakolását, de igazságtalanok 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1875. 741. lap. 



volnánk, ha pedagógiai eredményeit elhallgatnánk. Szinte egy lökés
sel teljesen modern színvonalra állította az E n t w u r f egész közép
iskolai okatásügyünket. És bár a múlttal való eró'szakos szakí
tás, nemkülönben az eddig idegen tanrendszer mohó beállítása 
következtében az egészséges fejló'dósben némi hiányok állottak is be: 
mindazonáltal így mégis többet értünk el, mint értünk volna külön
ben. Nem is az E n t w u r f pedagógiája és didaktikája, hanem az 
egésznek oktrojálása és a germanizálás céljaira való felhasználása 
vol t a kifogás tárgya. 

A NAGYENYEDI COLLEGIUM. 

Az Entwurfnak jó hatása még akkor is megmaradt, mikor 
már gróf Thunnal együtt elbukott. Iskoláink színvonala nem szál
lo t t alá, bár a tanrendszer némi változásokon ment is keresztül. 
A z ellenhatás talán erősebben is dolgozott a protestánsoknál, mint 
kellett volna, de vakká még sem tette az egyház vezető s tan
ügyi fórfiait. 

A visszahatás eredménye volt, hogy a reformátusok 1860 
után visszatértek a hatosztályú gimnázium rendszerére, de már 
1863-ban, midőn a helytartótanács az érettségi vizsgálat letételét 
az egyetemre s a királyi és katholikus főiskolákba való felvétel 
feltételéül újból elrendelte, igyekeznek megtalálni a hat- és nyolc-



osztályú gimnázium között a kapcsolatot. Sérelemnek már csak azt 
tartják, hogy az érettségi vizsgálat kötelező volta »az autonómiá
nak figyelembe sem vételévek rendeltetik. 1 

Az evangélikusok az érettségi vizsgát 1860 után is rend
szerint megtartják azon kikötéssel, »hogy azok autonom egyházi 
közegeink által vitessenek veghez«. Majd 1861-ben egy új gim-
náziális szervezetet is készítenek, mely a nyolcosztályú közép
iskola rendszerére van alapítva.2 

A z Entwurf ra következő visszahatásnak eredménye gyanánt 
kel l betudnunk azt is, hogy annak nyomában, a pátens után, közép-

gimnáziumok. Mások pedig k i bővíttetnek és növeltetnek, mint 
a budapesti evang. főgimnázium, a besztercebányai, békéscsabai, 
iglói, nyíregyházai, z i lahi stb. gimnáziumok. Különös dicsé
retet érdemel az a nemes áldozatkészség, mellyel egyházközségek, 
pol i t ika i községek és egyesek járulnak az új iskolák alapításához, 
vagy a régiek gyarapításához. Az utóbbiak közül legyen elég meg
említeni a 70-es évekből gróf Mikó Imrét, k i 60.000 frtos alapít
ványával a sepsiszentgyörgyi, gróf K u u n Kocsárdot, k i 40.000 frtos 
alapítványával a szászvárosi gimnáziumot létesítette; Balassa Antal t , 
k i 100—120.000 f r t n y i értékű fekvőségót a pesti ref. gimnázium-

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1863. 1362. lap. 
a Haan L . i . m. 82., 86—7. lap. 

HUNFALVY PÁL. 

iskoláink száma nagy mérték
ben szaporodik. A z Entwurf , 
m in t említve volt , főleg a prot. 
tanintézetek ellen irányult s 
egyik célja vol t a kollégiumo
kat főgimnáziumokká, a ren
des gimnáziumokat pedig al
gimnáziumokká vagy alreál-
iskolákká alakítani át. Most 
az ősrégi partikulák helyén 
főgimnáziumok keletkeznek, 
sőt ilyenek támadnak ott is, 
hol a megfelelő régi tradit io 
hiányzik. így jő létre a buda
pesti református főgimnázium, 
a rimaszombati egyesült pro
testáns főgimnázium, a békési, 
hajdúböszörményi, sepsiszent
györgyi, karcagi, szászvárosi 



nak, 50—60.000 f r t n y i fekvó'sógét a pápai főiskolának hagyta. Több 
százezer forintra megy azon összegeknek száma, amelyet községek, 
gyülekezetek, magánosok oktatási célokra adományoztak egy
házunknak. 

A protestáns tanügyre kiváló fontos eredményű let t a mind
két egyházban felállított egyetemes tanügyi bizottság, mely a ref. 
egyházban 1857-ben, az evang. egyházban pedig 1860-ban keletke
zett. Az utóbbi eleitől fogva, az előbbi pedig 1860 óta a közép
iskolai oktatásügyet is gondjaiba vette a népoktatás mellett. Ezen 
egyetemes tanügyi bizottságok évenként rendes gyűléseket tartván, 
gondoskoktak a felekezeti tan
ügy összhangzatos fejlesztésé
ről, amire különösen a refor
mátusoknál annál is inkább 
nagy szükség volt, mive l a 
négy kerület nem b i r t egye
temes központi főhatósággal. 
Ujabb időben különösen a 
tanári egyleteknek, i rodalmi 
köröknek, tanítóegyesületek
nek működése tesz még igen 
sokat a prot. tanügy fejleszté
sére. A sárospataki i rodalmi 
kör, a tiszántúli tanáregyesü
let, az erdélyi tanári értekezlet, 
az egyházmegyei tanítókörök, 
valamint az ev. ref. tanítók 
országos egyesülete stb. ma- GREGUSS ÁGOST. 

radandó emlékeket alkottak 
munkásságukkal a tankönyvirodalom, a tanterv fejlesztése, a tanrend
szer tökéletesítése és a tanügyi szakemberek helyzetének javítása körül. 

A tanügy köréből k i kel l emelnünk a tanítóképző-intézetek 
keletkezését, ami által a népoktatás gyökeres átalakításának alapjai 
megvettettek. A nagyenyedi, nagykőrösi, debreceni, sárospataki, 
pápai, felsőlövői, később szarvasi, Selmecbányái, soproni, eperjesi 
tanintézetek felállítása ós fejlesztése által a népoktatás ügye is 
tetemesen átalakult, mielőtt az 1868 : X X X V I I I . törvénycikk, a 
népoktatási törvény, meghozatott volna. A népoktatásügyi törvény 
meghozatala után egyes tanítóképezdóink megszűntek, illetőleg az 
állam kezébe mentek ugyan át, de a megmaradtak színvonalának 
emelése s általában az egész népoktatás fejlesztése kiváló gondját 
képezi mindkét prot. egyháznak. Ide vonatkozó áldozatkészségük és 



törekvéseik jelzésére elegendő csupán annyit felemlítenünk, hogy a 
két prot. egyház tanítói és iskolái céljaira 33.000 k. hold földet fordít, 
míg a róm. kath. egyház, több min t kétszer annyi lélekszáma és 
óriási papi fundusai dacára, csupán 40.000 holdat. 

A z absolut korszakban kezdődött s azóta rohamosan halad 
előre a prot. leánynevelés felkarolása is. A debreceni, miskolci, 
szatmári, aszódi, rozsnyói, pápai, marosvásárhelyi leánynevelő-inté
zetek közül egyedül a debreceni tekinthet az 1848. év előtti időkre 
vissza, amennyiben első nyomai 1839-ben találhatók fel. Ujabban az 
állami felsőbb, vagy polgári leányiskolákkal kapcsolatban levő 
leányinternátusok felé irányul a közfigyelem, aminő vol t a pápai és 
aminő most is a nagyváradi, a kolozsvári. 

A protestáns irodalomra és theológiai tudományosságra az 
absolut korszak önsúllyal nehezedett. Nem mintha a tisztán 
szakszerű munkásságot is gátolta volna, hanem mert a lelkeket 
elzsibbasztotta. A z irodalom főleg a lelkipásztorok és a tanítók 
szükségleteit tar tva szem előtt, eleinte ebben az irányban, lehetőleg 
gyakor la t i alapokon indul t meg. A Fördős Lajos ós mások által 
szerkesztett »Kecskemeti Lelkészi Tár« ós a Szeberényi Andor szer
kesztésében megjelenő »Egyhaz ós Oskola«, Szeberényi Lajos »Tanito 
az Iskolában« című havi közlönye az első időszaki folyóiratok. 
Majd 1855-ben jön a »Prot. Képes Naptar«, amelynek megjelenése 
a szomorú időkhöz képest, irodalmi eseményszámba jött, bármily 
különösen hangozzék is ez. 

A theol. tudományos irodalom fellendítésére a legifjabb, de 
erőtől duzzadó pesti theol. akadémia tet t legtöbbet. I t t indu l t meg 
már 1856-ban egy vállalat, mely első sorban ugyan jelesebb kül
földi művek átültetését célozta, de egyúttal ösztönzőül akart szol
gálni az eredeti termelésre is. Hagenbach »Theol. Encyclopädiaja« 
és K u r z »Szent Történetei« láttak e vállalkozás következtében nap
világot. A bekövetkező egyházalkotmányi viták azután ezen térről 
másfelé fordították a figyelmet. Az egyházjog története vo l t a leg-
háládatosabb tér, hol Révész Imre, I r i n y i József, majd Kerkápolyi 
Károly becses munkái arattak maradandó sikereket. És ezzel az 
egyháztörténelem felé fordult a figyelem, hol Révész Imre, Fabó 
András és mások tűnnek k i . 

Az 1857. évben megindul Erdélyi János szerkesztésében a 
rendkívül becses »Sárospataki Füzetek«, 1858-ban Ballagi Mór fel
újítja a »Protestans Egyházi ós Iskolai Lapot«, mely immár azóta 
48 éven át szolgálja egyházunk ügyét s legújabb történetének meg-
becsülhetlen kincsesbányája. Ugyancsak 1858-ban indul t meg a 
rövid életű »Kecskemeti Közlöny« is. Ezen folyóiratok között leg-



AZ ASZÓDI LEÁNYISKOLA. 



kiválóbb a »Prot. Egyh . és Isk. Lap« volt , mert a gyakorlati élet
nek szolgálva, az elnyomatás korszakában a magyar prot. világ 
kitűnőségeinek találkozó belye, a védelem ós építés eszközeinek 
tisztázására szolgáló szerv volt. A po l i t ika i élet élénküléséig jófor
mán nem is lebet egyszerűen egyházi lapnak sem nevezni, mer t 
annak a körét éppen a benne védelmezett ügy fontosságánál s az 
irók társadalmi s po l i t ika i szerepkörénél fogva túllépte. Nevezetes 
még azért is a »Prot. Egyházi ós Iskolai Lap«, hogy vele kapcsolat
ban indu l t meg az első népies vallásos folyóirat, a »Házi Kincs
tár«, mely több éven át fenn tudta magát tartani. 

Pontos vállalkozás volt , de kevés sikerrel járt a tiszántúli 
egyházkerület által kiadott »Egyhazi Könyvtar«, mely sem népies, 
sem tudományos nem tudott lenni s így a két irány között inga
dozva, hamarosan elhunyt. Hasonlóképpen a kísérletezések között 
kel l felemlíteni Révész Imrének s másoknak azon törekvését 
1863-ból, hogy egy magyar protestáns irodalmi társulat alakíttas
sák. Tagok ugyan szép számmal jelentkeztek, de a megalakítás
hoz az engedélyt a helytartótanácstól nem lehetett megnyerni. 

Sok időbe került, míg végre a prot. irodalom nagyobb lendü
letet vett, de azért lassanként ez is bekövetkezett. A theológiai 
ellentétekből vette eredetét, mint akár a hatalmas német prot. 
theológiai irodalom is. 

Már a század elején s fel a negyvenes évekig tapasztalható, 
hogy a mul t századi ( X V I I I . ) felvilágosultság s az ennek nyomá
ban keletkezett rationalismus a magyarországi protestánsokat, egy
háziakat és világiakat egyaránt hatalmába kerítette. Vol tak ugyan 
igen tekintélyes számmal tisztes tudós papok, tanítók, világiak, k i k 
atyáik hitével megelégedtek, de az irodalomban a racionalizmus 
hatása a túlnyomó. A róm. kath. egyházzal való reunióról, majd a 
két prot. egyház uniójával kapcsolatosan kifejlődött viták mutatják, 
hogy a rationalismus mi lyen tért hódított. De hogy azért a régi 
hithűség sem hal t k i , azt legvilágosabban az mutatja, hogy a 
két prot. egyház uniójánál a dogmatikus Unió gondolatáról az első 
percben letettek ós csak szervezeti és kormányzati Unióról vol t szó. 

Nagyrészben ez a szellem jött át 1848 utánra is, azzal a 
különbséggel, hogy a szabadabb filozófiai irány még jobban hódí
tot t . A németországi protestáns egyletesek mozgolódásai, majd a 
»Protestanten Verein« megalakulása nálunk is magasra dagasztotta 
a szabadabb szellemű theológiai irány hullámait. 

A m i n t egyházunk belső bajai némileg csillapultak s szoron-
gattatása megszűnt, kezd nálunk is élénkülni a theológiai szellem. 
Az első előcsatározások a »Protestans Egyházi ós Iskolai Lapban« 



ós külön füzetekben, a Krisztus feltámadásának kérdése felől, 
amikor főképpen Ballagi Mór és Filó Lajos, mérték össze fegyve
reiket, nyilván mutatták, hogy a »modern« jelzővel nevezett theologia 
hazánkban hódító útra készül. A »Protestanten Verein« megalaku
lása után idehaza is mind jobban kezdett mozgolódni a modern 

KERKAPOLY KÁROLY. 

theologia, mely csak a német tudományosság emlőiről táplálkozott 
ugyan, de azt remélte, hogy eredeti eredményeket fog elérni. 

A modern theologia előtérbe lépése megindította a conservativ 
elemeket is, k i k orthodoxok vol tak tanban ós alkotmányban egy
aránt, míg a modernek a német minta után, a szabadabb tanbeli 
felfogáshoz szabadabb s a régi traditiókkal kevésbbó összefüggő 
egyházalkotmányi elveket is vallottak. Megindul t tehát egy nagy
szabású i rodalmi küzdelem mindkét részről, amely az eddigi tespe-
dóst teljesen elűzte és egy olyan harcot teremtett, amelyből a köz-



ügynek igen nagy haszna lett. A modern theologia hívei arra hivat
koztak, hogy az ellanyhult egyházi életnek az az oka, hogy a régi h i t 
és a modern tudomány között áthidalhatatlan űr van, éppen azért ők 
a hi te t a modern tudomány kívánalmainak megfelelően reformálván, 
ezen új reformatio következtében egyházi életünk is fel fog lendülni. 
Velük szemben pedig az orthodoxok azt hangoztatták, hogy a modern 
theologia új hite éppen olyan gyenge hit , mint a század elején ural
kodó rationalismus, mely a vallásos érzületet megrontá. 

A liberális theologia ezen fellépése után következett mozgalom 
az egyházi irodalmat egy csapásra megélénkítette, zsibongóvá tette. 
A vezérharcos a »Prot. Egyházi és Iskolai Lap« maradt, amely 
mellett és ellen egy egész sereg heti és havi folyóirat keletkezett. 
A »Tudományos Szemle«, »Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmezo«, »Egyhazi Reform«, »Prot. Közlöny«, »Evangeliomi 
Lapok«, »Evang. Egyházi Szemle«, »Egyhazi és Iskolai Szemle«, 
»Magyar Prot. Egyházi ós Iskolai Figyelo«, »Sarospataki Lapok«, 
»Dunantuli Prot. Lap«, »Evang. Egyház és Iskola«, »Evang. Orallo«, 
» A M i Otthonunk«, stb. — De mindezeknél nagyobb fontosságú a 
»Protestans Egylet« megalakulása. Ez az egylet tulajdonképpen az 
első magyar prot. i rodalmi társaságunk, dacára annak, hogy alap
szabályai szerint az irodalom művelése nála csupán eszköz vo l t az 
egyleti főcél előmozdítása érdekében. 

A »Protestans Egylet« ugyan célját el nem érte, sőt csak meg 
sem közelítette, de azért mégis maradandó nyomokat hagyott hátra 
egyházunk életében. A h i t és tudás kibékítósóvel előállott ú. n. 
»mai hittudat« éppen úgy, vagy talán még jobban nélkülözte az 
erőt, m i n t az az előtti »holt hit«. És már ez a tanulság is igen 
becses eredmény, bár ezt a szomszédon is megszerezhettük volna. 
De az az évekig tartó felbuzdulás, mely ezzel az egylettel járt, meg
teremtette szegényes irodalmunk alapjait. Theológiai tudományos 
munkáink sok értékes darabja éppen ezen egylet kiadványai közül 
való s azóta újak alig léptek nyomukba. Az igazi népies vallásos 
irodalmat ez az egylet karolta fel először. Az egyháztársadalmi 
tevékenységet, a hitébresztóst, ez vette elsőnek programmjába. 
A haza határain belül szétszórva élő hitsorsosok l e lk i gondozása 
végett ez az egylet állította fel az első (bilkei, Ugocsa m.) missziót. 
Bár programmja tartós eredmények létrehozására nem vol t is 
alkalmas,— mutatja előképe a »Protestanten Verein« is — de sok 
jó munka megindításának dicsősége hárul azért mégis reá. 

A nagy lelkesedéssel megindult mozgalom, mely erős ellenzést 
is talált magával szemben, néhány évig fenntartá magát, hogy 
azután »helyet adjon az új tenyeszetnek«. Már 1879-ben al ig tar t -



hattá meg nagygyűlését. Összes programmpontjaiból csak az irodal
miak maradtak fenn. SŐt e tekintetben is be kellett látni, hogy a 
német modern theológiai irodalom átültetése elvesztette vonzó erejét, 
— hogy minket közelebbró'l érdeklő hazai tárgyú irodalmi müveket 
ke l l adnia. Utolsó kisórlete tehát a magyar prot. egyháztörténelem 
felé fordult. Csakhogy az érdeklődést nem vol t már képes többé 
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ébren tar tani . 1882 és 1884-ben ismételten is hiába fordult az egylet 
titkára a »Prot. Theol. Könyvtár« ügyében a nagyközönséghez. 
Nem akadt elég előfizető. A könyvkiadó vállalat is megszűnt tehát, 
m i n t maga az egylet is. Különben feloszlását csak 1891-ben mon
dotta k i , midőn már egy új i rodalmi társaság megalakult és műkö
dött és amelyre maradék vagyonát is — mintegy 1070 frtot — hagyta, 

Az a sors, mely a Protestáns Egyletet érte, sokak véleménye 
szerint onnan származott, hogy egy exclusiv theol. iskolának állott 
szolgálatában s így egyetemes érdeklődést kelteni nem tudott. 



De mégis helyet, fontos helyet töltött be szegényes irodalmi viszonyaink 
mellett. Megszűnése tehát szégyenletes csapás volt egyházunkra. Ez t 
mindenesetre helyre kellett hozni. És így került felszínre 1886-ban 
egy »niagyar protestáns irodalmi társaság« eszméje, mely ne álljon egy 
valamely theol. iskola szolgálatában, hanem az egész magyar protes-
tantismust ölelje fel az egyházi és vallásos irodalom munkálására. 

Az új egyesület megalakulása körül is heves párt-theologiai 
színezetű harcok folytak, mivel a debreceni hithű, orthodox kálvi
nisták nem akartak egy társaságban lenni az unitáriusokkal. 
De midőn ezek félrevonultak, az egyesület 1888-ban megalakult s 
1889-ben »Protestans Szemle« című tudományos hav i folyóirat 
kiadásával megkezdette működését. Előbb Kenessey Béla, majd Szőts 
Farkas theol. tanárok, min t titkárok, szakavatott szerkesztése mellett 
fo ly ik az egylet közlönyének s tudományos könyvkiadványainak 
több évi sorozata. Népies kiadványai, melyekre az alap a nagynevű 
bibliafordító, Károli Gáspár szobrának leleplezésekor, Károli-alap 
címen vettetett meg, a »Koszoru« című füzetes vállalatot ós a 
»Hazi Kincstart« foglalják magukban. Legszebb eredményeket eddig 
a dr. Kecskemóthy István által szerkesztett »Koszoru« mutat fel, 
mely tekintélyes mecénása, Hegedűs Sándor anyagi támogatása 
mellett 30—35.000 füzet kitűnő vallásos olvasmányt j u t t a t óvenkint 
népünk le lk i táplálására. Nemkülönben áldásos hatásúak a társulat 
évi vándorgyűlései is, amelyek a társaságot az »irodalmi« körön 
túl, valóságos egyháztársadalmi ébresztő tényezővé teszik. A társa
ság 18 évi fennállása teljességgel nem mutatja a gyöngülés nyomait, 
sőt az érdeklődés mindegyre nagyobb lesz ez irányban, habár még 
sokat is kel l küzdenie a hívek: úgy a hivatalosok, m i n t nem hiva
talosok közönyével. 

A magyar prot. i rodalmi társaságon kívül, főleg a népies val
lásos irodalom terjesztése körül igen sokat tesz az 1884-ben, Luther 
Márton születése négyszázados évfordulója emlékére Hunfa lvy Pál 
elnöklete alatt alakult »Luther-társaság« (Evang. Családi Lap) és 
a békés-bánáti, vallásos iratokat terjesztő társaság, melynek »Téli 
Ujsag« címen szerkesztett s az év három téli hónapjában hetenkint 
megjelenő lapja különösen a magyar református népnek legelter
jedtebb vallásos olvasmánya. 

Végül legyen i t t megemlítve az is, hogy újabban kizárólag az 
angol bibliaterjesztő társaság költségén megjelenő szentírás terjesz
tése örvendetes gyarapodást mutat. A nevezett társaság a Károli 
Gáspár-emlékünnepély alkalmából elhatározta, hogy a Károli-fóle 
bibliafordítást átvizsgáltatja és az átvizsgálási munkálatok ugyancsak 
az ő költségén az ószövetségi részre nézve Szász Károly dunamelléki 



ref. püspök vezetése mellett elkészülvén, nemsokára egy, a mai kor 
tudományosságának megfelelő, de a régiség zamatját megőrzött 
revideált teljes bibliafordítással is dicsekedhetünk. 

Az absolut kormány, midőn egyházalkotmányunkat meg
támadta, egyszersmind anyagi előnyökkel is kecsegtetett bennünket. 
Egyházunk ezt el nem fogadhatta, de az ajánlat által arra ösztö-
nöztetett, hogy vegye munkába az anyagi megerősödést is. A z 1848. 
évi 20. t . -cikk végrehajtása megmentette volna az egyházat az 
anyagi gondoktól. De hol vol t most e végrehajtás lehetősége. 
A szegény egyházközségek és lelkipásztorok csalogatására szánt 
sególyigéretek pedig gyors tevékenységre ösztönöztek. 

A »Prot. Egyházi és Iskolai Lap« mindjárt megindulása után 
felvetette egy ref. országos közalap (cassa domestica) megalkotásá
nak égetően szükséges voltát. Többen szóltak hozzá a létesítés 
módozataihoz, midőn i f j . báró Vay Miklós egyenesen a cselekvés 
terére lépve, kötelező nyilatkozatot tett , hogy tíz éven át minden 
hold földje után 1 k r t , összesen óvenkint 66 fr to t fog a közalapra 
befizetni. 1 A szép kezdeményezésre megindult az önkéntes meg
ajánlások egész sorozata. Csakhogy közben akadályok is merültek fel. 
Egyesek aggályaiknak adtak kifejezést amiatt, hogy az egész önkéntes 
megajánlás rendszertelen, a cél nincs megállapítva és nincs közös 
intézkedő hatóság, amik miat t a közalap célját tévesztené. 

Tisza Kálmánnak a jelzett irányú felszólalása egyelőre vissza 
is szorította az ügyet. De 1859-ben Lónyay Menyhért újabb ós 
rendszeres tervekkel lépett elő 2 és az 1860. évi debreceni konvent 
magáévá tévén az eszmét, gróf Ráday Gedeon vezetése alatt k i is 
küldött egy bizottságot, mely a szükséges előkészületeket, az össze
írások és kimutatások rovatos íveit készítse el. Minthogy azonban 
a ref. egyháznak állandó központi hatósága nem vol t s a legköze
lebbi konventek csak 1863-ban, majd 1867-ben jöttek össze »barát
ságos eszmecserere«, az egész közalapügy elaludt. Hanem ehelyett 
most már egyes kerületek vették kezükbe az ügyet és létesült is a 
tiszántúli kerületben, Tisza Kálmánnak az 1863 április 15-iki köz
gyűlésén te t t indítványára,3 a mai napig is áldásosán működő 
»reformatus segélyegylet«. 

A tervezetek, indítványok, buzdítások egymást érték továbbra 
is a sajtóban ós minden ref. konvent foglalkozott a ref. országos 
közalap eszméjével, de ez csak 1881-ben, a debreceni országos zsinat 

1 Prot. Egyh . és Isk. Lap 1858. 721. 1. 
2 U . o. 1860. 1282. lap. 
* TJ. o. 1863. 513. lap. 



alkalmával válhatott testté. Némi nehézségekkel kellet t ugyan 
eleinte megküzdenie, de ma már annyira megizmosodott, hogy alap
tőkéje több min t három millió korona és körülbelül annyi az az 
összeg is, melyet 15 év lefolyása alatt szűkölködő egyházak s 
lelkészek felsegélésére fordított. 

A z ág. h. ev. egyház nagyobb határozottsággal ós több sikerrel 
foglalkozott ez ügyben a tettek mezejón. Központi szerve, az egye
temes gyűlés, ezt nagyban előmozdította. A pátens utáni első egye
temes gyűlésen tette meg Székács József, a bányakerület új püspöke, 
azon indítványát, hogy a szükséggel küzdő egyházak és tanintózezetek 
segélyezésére önkéntes adakozásokból, egy egyetemes evang. egyházi 
gyámintézet létesíttessék. Az indítvány elfogadtatván, báró Prónay 
Gábor 4000 frtos adományával meg is kezdődött a gyűjtés, amiben 
különösen Székács bámulatos szorgalmat és leleményességet tanúsított. 
A gyámintézetnek nem tőkegyűjtés vol t a célja, éppen azért működé
sét azonnal megkezdette. És mire az orsz. ref. közalap 1881-ben meg
alakult, az ev. e. gyámintézet már 455.518 f r t 91 kr. segélyt osztott k i 
s 35.783 f r t 14 kr. tartalékkal rendelkezett. Azóta, főleg br. Radvánszky 
Béla elnöksége idejében még fokozottabb tevékenységet fejt k i . 1 

Az erdélyi két protestáns egyházban a legnevezetesebb anyagi 
kérdés, mindjárt a provisórium kezdetén, az absolut kormány által 
eszközölt tizedkárpótlás vol t . Ez a kárpótlási munkálat, főleg az 
ág. h. ev. egyházra nézve, roppant gyorsasággal hajtatott végre 1861 
elején. A z egész egyház számára 7,800.000 f r t ny i tőke állapíttatott 
meg, amit indokolt az, hogy az evang. lelkészeket a legtöbb helyen 
teljes, vagy legalább 3 / 4 rósz tized i l let te meg. Az ev. ref. egyház, 
melynek lelkészei kevés helyen élveztek tizedet ós i t t is rendszerint 
csak a tized quártáját, 1,200.000 f r t n y i kárpótlási tőkében részesült. 
Meg ke l l azonban jegyeznünk még azt is, hogy a kormány az ág. 
h. ev. egyházzal szemben nemcsak a gyors elintézésnél, hanem a 
felbecslés megállapításánál is kiváló előzékenységet tanúsított, min t 
ahogy ez az egyház is hasonlóan támogatta az ő törekvéseit.2 

A tizedkárpótlás a nagyon szegény ref. egyháznak csak egyes 
lelkészein segített és i t t sem mindenütt tetemesen. Ezért ők is köz
alap létrehozására törekedtek, aminek következtében létesült 1862-ben 
az ú. n. »krajcáros élőtőke«, melyből egyfelől a püspöki javadalom 
is emeltetett, másfelől pedig szegény egyházközségek ós lelkészek 
is gyámolíttattak. 1874-től fogva, Nagy Péter püspök indítványára 
egy önkéntes megajánlásra fektetett »házi pénztár« is létesült, de 

1 Haan L . : i . m. 137. lap. 
ä V . ö. Jakab Elek : Királyföldi viszonyok. Pest, 1870. I . k. 147—163.1. 



amely csak az időközben nyert államsegély egy részének felhasz
nálásával j u to t t odáig, bogy 1883-tól fogva segélyeket is osztogat
hat. Legyen i t t megemlítve az is, hogy a régi fejedelmektől alapí
to t t és legnagyobb részben a X V I I I . század legelejétől eltartott 
különböző, az államkincstárból fizetendő javadalmak ügyét, az ú. n. 
»cameraticum«-okat, az alkotmányos kormánnyal kötött perközi 
egyesség következtében, 14.000 f r t évi összegben, sikerült megnyernie 
1881-ben a ref. egyháznak. 

A z összes magyarországi protestánsoknak is van egy együttes 
alapjuk, a nagylelkű róm. kath. főúr, báró Baldácsy An t a l által, a 
magyarországi 11 szuperintendenciára hagyományozott s körülbelül 
másfél millió for int értékű földbirtokból álló »Baldácsy-alap«, 
melynek rendeltetése a szegény egyházak segélyezése, a püspökök 
illő díjazása ós a lelkészi özvegyek s árvák gyámolítása.1 Ezen alap 
manapság már évenként mintegy 100.000 koronát képes a 11 egyház
kerület rendelkezésére bocsátani. 

Az anyagi gyarapodásról elmondhatjuk, hogy az utolsó 
negyven óv e tekintetben igen szép eredményeket képes felmutatni. 
De az a körülmény, hogy közalapjainkat folyton szükséges gyara-
pítanunk, eléggé mutatja a még mindig fennálló s kiálbó szükség
leteket, melyek különösen hitsorsosainknak egyházi terhekkel való 
túlhalmozásánál a legszembetűnőbbek. 

A pátens korára vezethető vissza protestáns egyházunknak 
egy nevezetes alkotása, mely egy egészen új fajta egyházi tevé
kenységnek első zsengéje, t . i . az országos prot. árvaház. Egy telje
sen elhanyagolt mező: az evangéliumi szeretet-munkásság mezeje 
tárult fel ezáltal egyházunk előtt. Kics iny, igazán csekély kezdetből 
indul t k i ez az intézet, hasonlatosan ama mustármaghoz, míg végre 
mostan már terebélyes fává lett. 

Meyer Anta l , Hornyánszky Vik to r , Bauhoffer György, dr. 
Palló Sándor, Bieberauer Tivadar, Van Andel Adorján és Scholtz 
János, az egyházalkotmány körüli harcokban ismeretlen, vagy nem 
előnyösen ismert, de evangéliumi szellemtől vezetett férfiak irták alá 
az első felhívást egy árvaegylet alapítása iránt és kezdeményezé
sükre 1859 május 17-én 158 rendes és 61 pártoló taggal, mintegy 
1131 f r t évi jövedelemmel indul t meg az egyesület. Egyelőre tíz 
árvát vettek fel s bérelt helyiségben helyezték el őket. Az első évi 
bevétel 4000 fr tot t e t t k i , de már tíz év múlva 16.000 f r t vol t az 
és 44 árvát ta r to t t fenn, saját épületében.2 Ettől fogva még 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1876. 463. lap. Az alapítványlevél. 
- U . o. 1869. 1571. lap. 



nagyobb arányokban haladt a fejlődés. A rendes és pártoló tagok 
mellé jöttek a kis és nagy alapítók, mely utóbbiak közül Wagner 
János 150.000 f r t , Blahunka Ferenc 80.000 f r t , Zámory Kálmán 
50.000 f r t alapítványaikkal tűnnek k i . Midőn az intézet 25 éves 
fennállását ünnepelte, már régi helyisége nem vol t elegendő. Egy 
tisztán árvaházi célokra alkalmas új épületet emelt tehát az egylet, 
mely 100 árva s a nevelő személyzet befogadására elegendő és a 
szükséges tanhelyiségekkel is rendelkezik. Manapság már évenként 
átlag 109 növendéket t a r t árvaházában, mivel abban többet el nem 
helyezhet; de ezenfelül még legalább 50 árvára terjeszti k i gond
ja i t , k iknek ellátásáról ő gondoskodik. Nemes céljának előmozdí
tására óvenkint 60—70.000 koronát áldoz. Kiváló sikerének egyik 
legfőbb forrása prot. nőink nagy buzgalma, k i k az egylet alapításá
tól fogva külön választmányt alkotnak s páratlan odaadással buzog
nak a nemes ügyért. 

Az evangéliumi szeretet ezen nagyszabású alkotása jó ideig 
egyedül állott. Azonban később és főleg az ujabb időben neves 
alkotások, szép reményekre jogosító kezdeményezések is csoporto
sultak köréje. Az erdélyi ág. h. ev. egyháznak igen jeles és terje
delmes árvaháza van diakonissák vezetése alatt Nagyszebenben. 
A budapesti német ref. gyülekezet »Bethesda« kórháza az első 
enemű hazai prot. alkotás. Keck Zsigmond ref. lelkész Uj-Banovcén 
alapított virágzó szeretetházat. A tiszai kerület rozsnyói árva
háza, a kolozsvári ref. papi leányárvák szeretetháza, a budapesti 
nagypénteki ref. társaság »Erzsébet-háza«, a törökszentmiklósi 
szeretetház stb. hirdet ik , hogy a keresztyén munkás szeretet mind 
jobban és jobban átjárja prot. társadalmunkat. 

Ezen újabb alkotások mellett néhol fennállanak még a refor
matio korából eredő aggmenbázak, az ú. n. ispotályok, minők még 
nem is oly régen, elég szép számmal voltak, de ma már nagyon is 
elpusztultak. A meglevők közül a leghatalmasabb a debreceni. 
A többiek, min t a kolozsvári is, 2—4 agg nő befogadására valók. 
De ezeket még nem igen érintette az újabb kornak intenzivebb 
l e lk i gondozást követelő szele és patriarchális állapotukból nehezen 
bontakoznak k i . Csakhogy lassankint ez is be fog következni, amire 
már biztató előjeleket is látunk. Egyházi törvényhozásunk is felkarolta 
már a szegények ós árvák gondozását, bár eddig még inkább az állam 
s társadalom emberbaráti intézményeinek támogatása áll előtérben. 
Azonban hovatovább érvényesülnek az evangéliumi elemek is. 

Utoljára hagytuk azon ügyet, melyben a legfontosabb esemé
nyek történtek, amely a legkiválóbb mértékben, talán olykor túlsá
gosan is foglalkoztatta prot. egyházunkat, t . i. a szervezet kórdósét. 



A pátens előtt, alatt és után ez vol t az a tárgy, mely felé az egész 
egyháznak osztatlan figyelme fordult. 

A pátens visszavonásáig azt látjuk, hogy a protestánsok foly
tonosan zsinatot kérnek, sürgetnek, de viszont a körülmények hoz
zák magukkal, hogy zsinati előkészületeket nem végezhetnek. Ha a 
Felség a protestánsoknak zsinat iránt oly sokszor ismételt kérését 
hir telen teljesíti, bizonyára maguk a protestánsok jöttek volna a 
legnagyobb zavarba. De amint a pátens visszavonatott és az egy
ház szervei szabad mozgásukat visszanyerték, azonnal hozzáláttak 
az egyház számos függő szervezeti kérdéseinek tisztázásához. 
A z egyház szervezetlen volta éppen oly nyilvánvaló lóvén, min t a 
teljes szeivezés előkészületlen volta, mindenekelőtt a zsinatot kellett 
előkészíteni. Csakhogy az abszolutizmus fennállása alatt még a 
zsinat összehívása nem látszott egészen tanácsosnak, azért mind a 
kettőben csak halogatással találkozunk. 

A szervezet terén az erdélyi reformátusok tették meg az első 
lépést, k i k 1861-ben az egyházközségeket a tisztújításon alapuló 
presbitériumokkal és képviselő gyűlésekkel látták el s az egyház
község szellemi ós anyagi ügyeinek vezetését a két testület között 
megosztották. E n n y i munkával megelégedvén, egyelőre pihenőre 
tértek. Majd 1864-től fogva 1868-ig végrehajtatott az egyház
megyéknek a képviseleti elvek szerint való szervezése is. A leg
nehezebb feladat, az egyház bifurkált igazgatásának megszüntetése, 
a főkonzisztórium és a generális zsinat egyesítése, hosszas harcok 
és alkudozások után 1871-ben következett be és 1872-től a kerületi 
közgyűlés ós az állandó igazgatótanács szervezésével az erdélyi ref. 
anyaszentegyház szervezete készen állott. A részletekben való szer
vezési munkálat eredménye: az Összhang hiánya az egyes szervek 
között, hamarosan kitűnt ugyan, de ezeknek kijavítását a teendő 
tapasztalatoktól tették függővé s így évtizedekre el is odázták. 

A magyarországi ág. h. ev. egyház első szervezeti kísérlete az 
egyetemes törvényszék létesítése vol t 1861-ben. Az iskolaüggyel is 
foglalkozott ugyan az egyetemes gyűlés, de egyelőre csupán az 
E n t w u r f által felzavart viszonyok rendezésére ós az átmeneti intéz
kedések megtételére irányozta figyelmét. Zsinat i előmunkálatok 
végzésére már 1860-ban nevezett k i bizottságot, de mivel az egye
temes gyűlésnek elég gondot és dolgot okozott a patentális gyüle
kezetek visszatérítése, zsinattartásra még gondolni sem lehetett. 
A pátens visszavonása után, 1867-ben, határozta csak el az egye
temes gyűlés, hogy 1868-ra zsinatot fog kérni a Felségtől, de a 
zsinati előkészületek nem lóvén befejezve, a zsinatkórés is elma
radt. A z előkészítő bizottság 1868-ban több rendbeli munkálatát 



bemutatván, azoknak német és tót nyelvre lefordítása, kinyomatása 
és minden anyaegykázközségkez való megküldése elhatároztatott. 
És ezzel jó időre vége is szakadt a zsinati előkészületek hivatalos 
folytatásának. Igen nagy számmal találkozunk ugyan tervezetekkel, 
felszólalásokkal egyesek, sőt kerületek részéről is, de azért maga 
az egyházegyetem 1881-ben, midőn a reformátusok első zsinatjukat 
Debrecenben megtartották, még csak nem is gondolt a zsinat
tartásra. 

A zsinatot nem lehetvén megtartani, az egyes kerületek 
önmaguk gondoskodtak a maguk számára statútumokról. í g y kelet
kezett 1862-ben a tiszai kerületé, mely 1884-ben újjáalkottatott; 
1871-ben a bányakerület bocsátotta k i utasításait; 1876-ban a 
dunántúli kerület »egyhazi rendszere« jelent meg és 1878-ban a 
dunáninneni kerület »egyhazi rendtartása« is kibocsáttatott. Ezekkel 
éltek a kerületek az 1891. évi jubiláris zsinatig. 

A református egyház négy kerülete szintén érezte a szervezés 
szükségét, azonban náluk egy ideig inkább a szóthúzás, min t az 
egyesülés irányzata diadalmaskodott. A pátens visszavonása után 
1860 szept. 25—26-án tar to t t debreceni konvent az egyházi és 
iskolai ügyeknek a törvényes önkormányzati jogokba való vissza
helyezése végett gyűlt össze, de nagyon sajátságos megállapodásra 
ju to t t , midőn feladatát így jellemezte: »a négy superintendentia 
elibe oly javaslatot terjesszen, melynek utján a superintendentiák 
által már megkezdett visszahelyezkedés minden tekintetben befejez
tessék és hogy az egyes szuperintendenciák ebbeli intézkedései 
— amennyire ezt a superintendentiák önkormányzatának sérelme 
nélkül tehetni — összhangzók és egyezők legyenök.« 1 Tehát ezek 
szerint a négy superintendentia autonómiája mellett a négy 
superintendentia »egyetemes bizottmányának«, azaz a konventnek 
csak javaslattételi joga van. — A zsinatartásra nézve az állapít
ta tot t meg, hogy »afelöl intézkedni majd akkor lesz idején, ha 
az egyházkerületek szükségesnek és célszerűnek látandják a zsinatra 
való előkészületek megtételét tüzetesen megkezdeni«. 

I l y kevés biztató jelenségek után a református kerületeknek 
sem maradt hátra más egyéb teendő, min t hogy belügyeik szervezé
sére statútumokat készítsenek. Összeszedegették a régebbi köz
gyűlési végzéseket és ezek képezték az egyházkerület szabály
rendeleteit, aminők a dunamelléki rendszabályok 1864-ből, a dunán
túli egyházi törvénykönyv 1867-ből, a tiszántúli kivonatos gyűjte
mény 1875-ből. 

1 Prot. Egyh. és Isk. Lap 1860. 1280. lap. 



Az egyetemes konvent ilyenformán elveszítette minden jelen
tőségét. Midőn 1863 okt. 8-án Pesten az iskolaügy, főleg az érett
ségi vizsgák megtartásáról szóló kormányrendelet mia t t összejött, 
elhatároztatott, hogy jövőre a konvent csak a szükséghez képest 
és akkor gyűljön össze, midőn két kerület kívánja összejövetelét, 
így jött már össze 1867 dec. 10—14. napjain ismét a pesti konvent, 
melyen az erdélyi kerület is képviselve volt . A nagyfontotságú 
tárgy, t. i . a vallásügy országos rendezésének előkészületei, melyek 
az egész protestantismust kiváló mértékben érdekelték, újra felszínre 
hozta az eszmét, hogy a konvent legyen az egyetemes magyar ref. 
egyháznak képviselője, m i n t az evang. testvéreknél az egyetemes 
gyűlés. Három kerület pártolta is ezt az eszmét, de a tiszántúli 
makacsul ellene szegezte magát ezen, úgy vélt centralisátiónak. 
A vallásügyben hozott megállapodásait is a kerületek elé kellett 
terjeszteni, hogy majd ezeknek beadandó véleményét azután ismét 
összefoglalja s az országgyűlés elé juttassa, amitől azonban ezen 
nehézkes eljárás mia t t elkésett. 

Az 1868. évi törvényhozásnak vallásügyi ós oktatásügyi mun
kálatai úgy jöttek létre, hogy a ref. egyház jóformán hozzájuk sem 
szólhatott. Ez a körülmény és a közszükséglet oda kónyszerítette 
az egyházat, hogy elvégre 1873-ban a konvent szervezetét tanács
kozás alá vegye ós megállapítsa. A terv szerint a konvent »a 
magyar- ós erdélyországi ref. egyházak legfőbb képviselő ós kor
mányzási testülete« le t t volna. Ez a tervezet azután, mivel i lyen 
konvent csupán a kerületek megegyezésével létesülhetett, a kerüle
teknek véleményezés végett megküldetett. A kerületek véleménye 
nem kedvezett a tervezetnek s így a határozathozatalra képes 
konvent eszméje, hosszas ós elkeseredett harcok után, megbukott. 

Midőn azonban az egész egyház s benne a tiszántúli kerület 
is meggyőződött, hogy az öt felé húzó egyházszervezet a legképte
lenebb állapotokat hozza létre, az egyház súlyát teljesen meg
emészti: a tiszántúli kerület 1877 ápril 19-én ta r to t t közgyűlésében 
kijelentette, hogy az egyetemes zsinat tartására az időt elérkezett
nek látja s ezen zsinat előkészítése végett határozathozatalra jogo
sult ad hoc konvent összeülésót indítványozta a többi kerületeknél, 
kijelentvén, hogy a konventet Debrecenben szívesen látja. 

A konvent 1877 nov. 15—17. napjain csakugyan össze is jött 
Budapesten s megállapítván a zsinattartás szükségét, kinevezte az 
egyes tárgyak előkészítésére a bizottságokat, melyeknek munkála
ta i t azután újabb konventek átnézvén, a kerületek véleményét is a 
dolgozatokra ismételve kikérvén, négy év alatt odáig fejlődött a 
dolog, hogy 1880 dec. 27-én ő Felségétől zsinattartásra engedélyt 



kérhettek és a zsinat 1881 okt. 31-én Debrecenben kezdetét is 
vehette és nov. 24-ón a 29. üléssel munkálkodását be is végezhette. 
Munkálatai, melyek három részre oszlottak, t . i . az egyházalkot
mány, a köznevelési és közoktatási tervezet és az egyházi törvény
kezés, ő Felségéhez jóváhagyás végett felterjesztetvén, a köznevelési 
ós közoktatási szervezet kivételével a legfelsőbb megerősítést és jóvá
hagyást megnyerték és 1883-ban életbe is léptek. 

A debreceni zsinat roppant nagyfontosságú a magyar ref. 
egyház életében. Tulajdonképpen csakis azóta létezik a magyar
országi ev. ref. egyház. Az erdélyi kerület, mely eddig külön orszá
gos egyházat képezett, most a többi kerületekkel egy testté ala
kul t . Az öt autonom kerület helyét egy egységes egyház foglalja el. 

A z egyházkerületeknek egységes egyházzá forradásával a szer
vezetben egyöntetűség állapíttatott meg, anélkül azonban, hogy az 
összes kerületek egyenlő kónyszerzubbonyba kényszeríttettek volna. 
Az egyes kerületek autonómiája csak annyiban szenvedett meg-
szoríttatást, amennyiben ezt az egésznek az érdeke megkövetelte. 
Különösen az erdélyi kerületnek a legmesszebb menő engedménye
ket te t t a zsinat. A z egyházalkotmány az alsóbb fokokon lényegé
ben mitsem változott. A m i t korábban a gyakorlat útján ós pedig 
főleg az 1860-iki debreceni konvent után és az erdélyi szervező 
gyűléseken a kerületek önként életbe léptettek: az most szentesí
tést nyert. A tiszta presbiteri szervezet a paritással kapcsolatban: 
ez a százados, de olykor-olykor ingadozó forma most törvényesít
tetett. Egyedül az erdélyi kerület részére hagyatott fenn az ő 
sajátságos képviseleti és központosító kormányformája. 

Az egyházkerületek felett rendszeresen beillesztetett a szerve
zetbe a zsinat, min t törvényhozó és legfőbb intézkedő testület és 
a konvent, mely az öt kerületet egyetemesen érdeklő ügyek elinté
zésére van hivatva. Amaz csak tíz évenként hivatván össze, az 
utóbbira, min t az egyház állandó képviseletére vol t szükség. 
A konventnél különösen az érdemel figyelmet, hogy nem let t az 
egyháznak legfőbb közigazgatási hatósága, sőt hogy ilyenné ne is 
lehessen, tagjai nem a presbitériumok, hanem az egyházkerületi 
közgyűlések választásából veszik megbízatásukat. 

Nevezetes alkotása még a debreceni zsinatnak a lelkészválasz
tási eljárás, az egyházi törvénykezés egyöntetű szabályozása. Vete
kedik ezekkel fontosságra nézve a már régen óhajtott országos 
közalapnak megalkotása is, ami által lehetővé lett , hogy idegen 
felekezetek ós nemzetiségek között szétszórva élő híveink l e lk i gon
dozása felvétessék, szegény gyülekezeteink s lelkipásztoraink sok 
kiáltó szüksége orvosoltassók. 



A zsinatról szólva meg ke l l emlékeznünk arról is, hogy az 
az egyháznak eddigi törvényes nevét, a »helvet hitvallási evangé
likus « elnevezést — mely mellett az ágostai hitvallású evangéliku
sokkal együtt egyszerűen »evangelikusoknak«' neveztettek hívei az 
országos törvényekben — az »evangélium szerint reformalt« névre 
változtatta át. Megemlítendő továbbá az is, hogy sok fontos ós 
életbevágó kérdést, mint az egyházi adózást, az egyházközségek 
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anyagi ügyeinek rendezését, a lelkészi fizetések korszerű reformját, 
nemkülönben a lelkészi gyámintézet ügyét a zsinat még ekkor alig 
érintette, vagy teljesen is mellőzte. 

A z új egyházi törvények életbelépte után 1883-ban 'a konvent 
is megkezdte rendes működését. Tevékenysége első 9 óvóben, t. i . 
az 1891. évi zsinatig, főleg a theológiai szakoktatás rendezése, a 
középiskolai orsz. törvény életbeléptetése s az országos közalapi 
segélyezés megindítása képezik főbb alkotásait. A lelkészi és tanári 
gyám- és nyugdíjintézetre vonatkozó munkálatait a kerületek nem 



fogadták el. A közalapi segélyezéseknél az ú. n. missziók megalapí
tása ós a tőkesegélyezés rendszerének behozatala által ért el 
nagyobb eredményeket. A missziók, főleg az erdélyi egyházkerület
ben, hol Szász Domokos püspök roppant tevékenységet fejtett k i 
azok érdekében, igen nagy egyházi ós emellett nemzeti feladatot 
is végeztek. A romániai és horvát-szlavonországi misszió keze 
pedig még Magyarország, sőt a magyar birodalom határain túl is 
kiterjed a ref. vallású magyar hitsorsosokra, védvén egyházunk s 
nemzetünk érdekeit. 

Az ev. ref. egyháznak a debreceni zsinaton elért sikerei arra 
ösztönözték az ág. h. evang. egyházat, hogy a szervezkedést ő is 
hajtsa végre. Az állammal szemben való egységes képviselet kér
dése, nemkülönben több rendbeli belső ügyek szükségessé is tették 
azt. Midőn tehát az 1791. évi testvér-zsinatok tartásának százéves 
évfordulója elközelgetett, a református testvérekkel egyetértve, elha
tározták az evangélikusok is, hogy 1891-ben Budapesten jubiláris 
zsinatot fognak tartani . 

Csakugyan 1891 dec. 5-én a két testvéregyház zsinata meg is 
nyílt Budapesten. A Felség úgy ezen alkalommal, min t a debreceni 
zsinatkor sem élt azon jogával, hogy királyi biztost küldjön a 
zsinatra. A régi testvéries egyetértést követve, mindkét fél képvisel
tette magát a másik zsinatának megnyitásán ós ünnepélyes hála
adó istentiszteletén. Ezenfelül mindenik zsinat egy-egy bizottságot 
küldött k i , hogy a két egyházat közösen érdeklő ügyekről közösen 
tanácskozzanak. Ezen bizottság állandósíttatván, a zsinat után is 
fennmaradt, hogy a jövő zsinatig előforduló oly természetű ügyek
ben az érintkezést állandóan közvetítse. 

Az ág. h. evangélikusok budapesti zsinata megalkotta az egy
ház számára az egységes alkotmányt. A zsinatot szervesen beillesz
tette az egyház organizmusába. Az egyetemes gyűlés, eddigi termé
szetének megfelelően, min t legfőbb kormányzó hatóság törvényesít
tetett. A zsinat-presbiteri rendszer az alsó fokozatoktól fel a 
zsinatig kifejtetett. Az egyházi háztartás, a lelkészek fizetése, az 
egyházi törvénykezés, a közoktatás ügye szabályoztattak; továbbá 
az egyetemes evang. egyházi gyámintézet fenntartása mellett »a 
vallásszabadságot biztosító állami alaptörvény s az első egyetemes 
zsinat százados emlékére« országos közalap létesíttetett; az egyete
mes nyugdíjintézet felállítása elhatároztatott ós az egyházkerületek 
arányosíttattak. 

A z ág. h i tv . evangélikusok ezen zsinatát általában igen fontos 
és nagyszabású alkotások teszik nevezetessé. Az egyházi teher
viselés, vagyis adózás kérdésében, a vagyon aránylagos adózás meg-



állapításával, egy a korszellem által nagyon is megkövetelt újítás 
történt. A lelkészi fizetés minimumának 800 fr t ra emelése és bizto
sítása, nemkülönben az egyetemes nyugdíjintézet létesítése a leg
szebb áldozatkészségről és az egybáz érdekeinek ápolására irányuló 
alapos gondosságról tesznek tanúbizonyságot. Az egyházkerületek 
arányosítása pedig nemcsak egyházi, hanem nemzeti szempontból is 
kiváló fontosságú intézkedés. Megjegyzendő, hogy ezen zsinat tör
vényei részben Erdélyre is kiterjedtek, mivel 1886-ban a brassói 
ág. h. ev. magyar esperesség, az erdélyi orsz. ág. h. ev. egyháztól 
elszakadva, a tiszai kerülethez csatlakozott. 

Az ev. reformátusok budapesti zsinata az előző zsinat által 
alkotott törvényeken több rendbeli változtatást hajtott végre. 
A nagyobb gyülekezeteket többes szavazattal ruházta fel, a kon-
venti képviselők választásának homályos kérdését tisztázta, a 
lelkész választást szabadabb elvek szerint szabályozta, a közigazgatási 
egyházi bíróságot létesítette, a nevelési és közoktatásügyi szabá
lyokat a törvénybe beillesztette, némi egyházi adó-reformot kezde
ményezett, a lelkészi, tanári s tanítói fizetés minimumát megálla
pította ós végül az egyetemes lelkészi gyámintézet megalkotására 
a konventet utasította. 

A két zsinat óta megtörtént az ág. h. ev. egyetemes nyugdíj
intézet ós az ev. ref. egyetemes gyámintézet felállítása s megnyi
tása. Továbbá különösen kiemelendő, hogy mindkét zsinat egyházi 
törvényei a horvát-szlavón országokban élő hitsorsosokra, illetőleg 
gyülekezeteikre is kiterjesztettek. Az ev. ref. zsinat kezdeménye
zéséből mozgalom indu l t meg egy Debrecenben felállítandó prot. 
egyetem és egy Kolozsvárt létesítendő theol. fakultás érdekében, de 
eddig még csak az utóbbi létesült. Az ág. h. ev. egyház pedig a 
Pozsonyban 1882-ben felállított theol. akadémiát, a másik kettő 
érintetlen hagyásával, egyetemes theol. akadémiává tette s ennek 
megfelelőleg szervezte. Végül, mint a két egyház testvériességének 
megnyilatkozása, legyen még i t t megemlítve azon kölcsönös egyez
ség, mely az egyetemes gyűlés ós az egyetemes konvent között a 
két egyházra nézve 1900-ban köttetett, mely a kölcsönös egyet
értést, szükség esetében a hívek kölcsönös l e l k i gondozását és 
támogatását állapítja meg. Ez az egyezség a dunántúli két prot. 
egyházkerület között 1833-ban létesült ú. n. nagygeresdi egyezség 
által megállapított elveken épül fel és egyik legszebb emléke az 
1791 és 1891-ben közös egyetértéssel eljáró egyházak atyafiságos 
érzelmeinek. 



M i n t láthattuk, a protestáns egyházak szervezése teljesen 
befejeztetett, anyagi ügyeik autonom rendezése, némi állami segítség 
is járulván hozzá, megkezdetett, tanügyük a kor színvonalára emel
tetett, i rodalmi és tudományos életükben igen fontos lépések tör
téntek: szóval az egyházak teljes készenlétben állóknak mutat
koztak, midó'n a nagyfontosságú egyházpolitikai kérdéseknek állami 
rendezésére került a sor. 

A protestánsok nagy lelkesedéssel üdvözölték és kitartó oda
adással támogatták az egyházpolitikai javaslatokat, m in t a protes
tantizmus szülte szabadelvű felfogás gyümölcseit. Vol tak ugyan 
egyes hangok, melyek a felekezeti kényszer eltörlése s a reversáli
sok törvényesítése ellen emelkedtek, azonban ezek csak szórványos 
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jelenségek. A protestánsok túlnyomó óriás többsége a teljes szabad
elvű megoldás álláspontján foglalt helyet. 

De midőn az egyházpolitikai harcok lezajlottak ós az új tör
vények hatása alatt létrejött »új helyzet« eredményeinek megvizs
gálására került a sor: a magyar protestantismus megdöbbenve 
ébredt annak a tudatára, hogy az átalakulás őt tulajdonképpen 
készületlenül találta. Az államkormány által gyűjtetett statisztikai 
kimutatások világosan mutatják, hogy a gyermekek vallására nézve 
kötött előzetes egyezségek mellett létrejött vegyes házasságoknál, a meg
egyezések többsége hátrányunkra üt k i . Hasonlóképpen tapasztaljuk 
azt is, hogy egyházunkból többen lépnek k i , m i n t abba be. Továbbá 
ami a felekezetnélkülisóget i l l e t i : a statistika arról tanúskodik, hogy 
nemcsak viszonylagosan, hanem abszolút számmal a protestánsok, 



főleg pedig az ev. ref. egyház hívei lesznek felekezeten kívüliek. 
Ezeknek túlnyomó nagy része nazarónus és baptista elveket va l l . 

Mindezen jelenségek kétségtelen bizonyságai annak, hogy az 
említett előkészületek nem voltak elegendők. ISÍem ezekben, hanem 
másutt van a fogyatkozás. És pedig ez a hiány a felekezeti öntudat 
ós az egyház vonzó erejének a gyongeségóben áll. Bár ezen »új 
helyzet« igen sok találgatásra ós reoriminátiókra szolgáltatott is 
alkalmat, a legfőbb tanulságul az marad meg belőle, hogy az egy
ház eddigi tevékenységét 
más irányban kell érté
kesíteni. A felölelendő 
munkatér a felekezeti 
öntudat ápolása és az 
egyház vonzó erejének 
teljes mértékű kifejlesz
tése. Sem revisió, sem 
recriminátió nem vezet
nek célhoz, hanem csakis 
a hitébresztés ós az egy
ház társadalmi teendői
nek a felölelóse. Ez uta
kon távoztathatni el a 
fent i bajokat és más 
egyebeket, a melyek egy
házunkat, de nemzetün
ket is sújtják, mint p. o. 
a legmagyarabb elemet 
magában foglaló refor
mátus egyházunk ter
mészetes szaporodásának kedvezőtlen arányszáma, a mi egyházunk 
tagjai között legnagyobb mértékben fellépett agrár-szociálizmus stb. 

Egyházi életünknek és eddigi egyházi tevékenységünknek 
mindezen fogyatékosságát az »új helyzet« tárta fel. És minthogy 
ezek nem csak véletlen fogyatékosságok, hanem egy evangéliumi 
keresztyén egyház legfontosabb feladatainak, teendőinek elhanya
golása ós félreismeréséből származtak: éppen azért bármily keserű 
tapasztalatok árán szereztük is meg a tanulságot, mégis hálásak 
lehetünk a gondviselés iránt, mely egyházi életünk hiányait ideje
korán kimutat ta . Idejekorán, mert alig tel t el öt év az egyház
po l i t i ka i törvények életbelépte óta ós ma már, némi küzdelem után, 
de mégis egyetemes tudattá váltak az egyházban a hiányok ós a 
teendők. Nemcsak, hanem a munkásság is megindult a fogyatko-
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zások pótlására. Kissé vontatottan, kissé hézagosan halad még, de 
hovatovább fokozódó élénkséggel. 

A különböző egyházi értekezletek, melyek tanácskozás, eszme
csere által, vagy egyes mnnkássági ág megkezdésével irányítják a 
lelkipásztorokat és a buzgóbb egyháztagok tevékenységét, ennek 
az új munkatérnek a szolgálatában állanak. Ifjúsági egyletek, dal
karok, mértékletességi ós konflrmandus egyesületek, olvasókörök, 
prot. nőegyletek, m i n t a Lórántffy Zsuzsanna - egyesület, felolvasá
sok, egyházi és vallásos esték, szeretetházak, szegény és árvaüggyel 
foglalkozó egyházi egyletek és testületek, vallásos iratok, evangé
l i u m i szellemű néplapok (Kis Tükör, Téli Újság), a belterjesebb 
igehirdetés, a vallástanítás mélyülése a nép- ós középiskolákban, 
egyes gazdasági, termelési, fogyasztási és hitelszövetkezetek stb 
mind ennek a szükségérzetnek a kifolyásai. De egyúttal ezek 
minden evangéliumi keresztény egyháznak elmulaszthatlan teendői, 
kötelességei is. Tehát ezeknek megkezdése az egyházi élet s tevé
kenység feladatainak világosabb felismerésére mutat. 

íme így ju t t a t j a az »új helyzet« a hazai protestantizmust saját 
legszentebb kötelességeinek megismerésére s így lesz az egyházi 
fejlődésnek, tökéletesedésnek nagyerejű rugójává, mozgató erejévé. 
A m i első eredményeivel csak megdöbbenést, csak rémületet keltett , 
ma már egy szebb jövőnek záloga, úgy hogy méltán mondhatjuk 
az apostollal: »Uj eget ós új földet várunk.« 

De ha talán súlyos megpróbáltatások következnének is a m i , 
már sokat szenvedett magyar Sionunkra, akkor is azok a drága, 
isteni igazságok, melyek birtokában vannak, az a mult, mely háta 
megett van : magukban foglalják a biztosítókot az iránt, hogy ezt 
az evangéliumi egyházat sírba nem fektethetik, le nem rombolhat
ják, mert épülete amaz örök fundamentumon áll, mely egyszer 
vettetett, mely a Jézus Krisztus. 



Tartalomjegyzék. 

ELSŐ E É S Z . 

A XVI. századbeli vallásjavitás Magyarországon 1606-ig. 
Oldal 

I . A vallásjavítás története általában , 1 
Az eló'reformátorok. — Vald Péter és a valdiak 5 
W i c k l i f János 7 
Husz János 9 
Dr . Luther Márton és a német reformáció 14 
Z w i n g l i és a német-svájci reformáció 20 
Kálvin János és a francia-svájci reformáció 24 

I I . A reformáció előkészítése s bejövetele hazánkba 31 
I I I . A reformáció terjedése, első terjesztői és pártfogói *. 36 
I V . A vallásjavítás a mohácsi vész után 46 

V . A reformáció híveinek egyházakká s külön felekezetekké való 
alakulása 72 

V I . Templomok, lelkészek, kormányzók 100 
V I I . A szentháromság-ellenes irány. Unitáriusok 105 

V I I I . A róm. kath. egyház új életre keltése Ferdinánd alatt. Miksa 
uralkodása 123 

I X . Budolf uralkodása és az ellenreformáció 137 
X . Bocskay István felkelése, a bécsi béke s ennek az ország törvényei 

közé beiktatása (1608) .168 
X I . A protestáns egyház külső története. Magyarhoni és erdélyi ország

gyűlések. Bethlen Gábor és a Rákóciak 172 
X I I . A protestáns egyház szervezése, közigazgatása, egyházmegyei gyűlé

sek, zsinatok általában 221 
Az ágostai ev. egyház zsinatai. A zsolnai, szepesváraljai, semptei 

és rózsahegyi zsinatok 232 
A helvét hitvallású egyház zsinatai. A komjáti, bodrogkeresztúri 

és a szatmárnémeti zsinatok 248 
Tanügy. Iskolai nevelés az ág. és helvét hitvallásúaknái 264 



X I I I . Tanrendszer, belső iskolai élet, tankönyvek, neveléstudomány. 
Magyar encyklopédia 280 
Vallási irodalom. Biblia fordítások, magyarázatok, postillák. Énekes 

és imádságos könyvek '. 295 
X I V . Polemikus irodalom. Luther és Kálvin híveinek vitái 309 

M Á S O D I K R É S Z . 

A XVIII. század történelme. 

X V . Az állam és a protestantizmus 331 
X V I . Az elnyomás 372 

X V I I . Egyházi élet 419 
X V I I I . Az iskola és irodalom 465 

X I X . I I . József és I I . Lipót 513 

H A R M A D I K R É S Z . 

A XIX. század történelme. 

X X . Uralkodó és bevett vallás. Az új élet kezdete 565 
U j törvény — régi egyházpolitika 597 

A restauráció hatása. — Szervezeti küzdelmek •. 617 
A vallás ügye az országgyűléseken. — Nemzeti eszme és Unió 639 

X X I . A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens 676 
Alkotmányos egyházpolitika 727 
Erőgyűjtés. — Új irányok 743 



Szövegképek és kézirathasonmások jegyzéke. 
Oldal 

V a l d Péter 6 

"Wicklif János 8 
Husz János H 
Luther Márton 15 
Z w i n g l i U l r i k 21 
Kálvin János 25 
Brandenburgi György 37 
Mária királyné aláírása 38 
Mária királyné 38 
Szegedi Kis István 54 
Honter János 60 
Martinuzzi György névaláírása 61 
Hel ta i Gáspár zsoltáros könyvének címlapja 62 
Nádasdy Tamás nejéhez intézett levelének töredéke ... 64 

» » aláírása 65 
Melius Péter Magyar Prédikációinak címlapja 85 
Szegedi Gergely Énekeskönyvének címlapja 102 
János Zsigmond arcképe és aláírása 115 
A kassai régi ref. templom 154 

» reform, egyház edényei 155 
Bocskay István 160 
Kassa a X V I I I . század elején 163 
A szerencsi ref. templom 165 
I I . Mátyás király 167 
A kassai szerződés 1608. december 4-én kel t megerősítő oklevele 169 
Bocskay István szobra Budapesten 170 
Nagyszombat a X V I I . században 174 
Báthory Gábor aláírása 177 
Bethlen Gábor 179 
Homonnay György pecsétje 180 
A »Falsae Originis Motuum Refutatio« címlapja 182 
A jezsuiták menekülése Bethlen hadai elől 185 



Oldal 

Nikolsburg 187 
Káldi György 188 
Brandenburgi Ka ta l in aláírása 189 
I . Rákóczy György 192 
Gusztáv Adol f 193 
I . Rákóczy György atyai utasításának első lapja 197 
I I . Rákóczy György 202 

» » aláírása 203 
Berencs 206 
Ruyter Mihály admirális 207 
Apafi Mihály 208 
Gróf Thököly Imre 211 
Apafi Mihály aláírása 214 
A vallásszabadság emlékére vert érem 219 
Thurzó György nádor aláírása 234 
Thurzó Szaniszló 237 

» » aláírása 239 
A Komjáti-kánonok címlapja 249 
Lorántffy Zsuzsanna urasztalterítője 255 
"Wittnyédy István kezeírása 268 
Bisterfeld János Henrik aláírása 275 
Lorántffy Zsuzsanna 276 
Comenius Arnos János névaláírása 277 
Debreceni deák és senior a X V I I . században 284 
Szenczi Molnár Albert babérkoszorúja 287 
Apáczai Magyar Encyclopaediájának címlapja 292 
Szenczi Molnár Albert 296 
Komáromi Csipkés György bibliájának címlapja 299 
Szenczi M . Albert zsoltáros könyve - 307 
Magyari István munkájának címlapja 313 
Alvinczy Péter névaláírása 317 
Sámbár Mátyás védelmezésének címlapja 325 
A Rákóczy biblia díszítése 327 
Gróf Károlyi Sándor 333 
I I I . Károly 336 
Erzsébet császárné 337 
Jeszenák Pál 342 
Buda és Pest képe I I I . Károly idejében 343 
Mária Terézia arcképe és névaláírása 351 
Prónay Gábor 357 
Ráday Gedeon 358 

» » aláírása 359 
Nagy Frigyes 360 
Savoyai Eugén herceg 363 
A helytartótanács pecsétje 367 
Erdély nagyfejedelmi címere 371 
Galgóc vára 377 
História Ecclesiae Reformatae címlapja 381 
Tristissima Ecclesiarum Hungáriáé címlapja 382 



O l d a l 

Báró Harruckern János György 387 
Grassalkovics aláírása 388 
Gróf Károlyi Ferenc 391 
Az ácsai Prónay-kastély 394 
Kerman aláírása 410 
A brassói í fekete templom 415 
Az iglói lutheránus templom 425 
A késmárki fatemplom belseje 427 
Bél Mátyás 431 
Ráday Pál 436 
Ráday Pálné 437 
A »Lelki Hodolas« címlapja 441 
Zay Péter 446 
Zay Póterné 447 
Zay-Ugróc és Zay-Podbrágy 448 
A Zay-ugróci kastély 449 
Kenessey István 452 
Bessenyey György 454 

» » aláírása 455 
Petrőczy István tábornok 459 
Spener Frigyes 461 
Franke Gusztáv 462 
A sárospataki kollégium 464 
X I I . Károly svéd király 467 
A fej érvári kollégium 469 
A debreceni kollégium a X V I I I . század elején 470 

> főtemplom 471 
Selmecbánya a X V I I I . században 473 
Nagybánya 475 
Besztercebánya 477 
Eperjes a X V I I I . század elején 479 
Nagy-Enyed 481 
Torkos József 485 
Kazinczy Ferenc 489 
A »Holmi« címlapja 490 
K i s János 493 
Utrecht 495 
Lipcse 497 
Basel 499 
Wit tenberg 501 
Bod Péter 502 
Van Swieten 503 
A Magyar Athenas címlapja 504 
Az »Erdelyi feniks« címlapja 505 
I I . Rákóczy Ferenc 506 
Petrőczy Kata Szidónia 506 
A »Jó i l l a t t a l füstölgő igaz szív« címlapja 507 
Rimay címlapja 508 
Kolozsvár 509 



Szeben 5 1 0 

Pápai Paris Ferenc szótárának címlapja 511 
Voltaire arcképe és aláírása 515 
Részlet Bessenyei »Termeszet Világá«-nak előszavából 517 
Péczely József arcképe és aláírása 518 
»Mindenes gyüjtemeny« címlapja 519 
Ganganelli leveleinek címlapja 520 
József trónörökös 521 
József és Lipót főhercegek 523 
Pozsony I I . József korában 525 
Kaunitz Vencel herceg 527 
A türelmi rendelet zárósorai 529 
József császár - - 531 
Gróf Bánffy György 533 
Gróf Zichy Károly arcképe és aláírása 536 
Gróf Pálffy Károly 538 
V I . Pius pápa és I I . József találkozása 539 
A Ratio Educationis címlapja 542 
Schediusz Lajos 543 
Fejléc egy I I . József fölött mondott gyászbeszédből 545 
Gróf Niczky Kristóf arcképe és aláírása 547 
I I . József halálára vert érem 549 
I I . Lipót 55G 
I I . Lipót emlékérme 551 
Martinovics Ignác 552 
Gróf Teleki Sámuel 554 
Gróf Széchenyi Ferenc 555 
Gróf Fekete János arcképe és aláírása 557 
Az 1791-iki törvények záradéka 559 
Fejléc I I . Lipót felett tar tot t gyászbeszédből 560 
Gvadányi József 561 
Kármán József 568 
Bacsányi János 569 
Csokonai Vitéz Mihály 571 
Berzsenyi Dániel 573 
Simay Miklós 575 
Gróf Teleki József aláírása 579 
Ocsai Balogh Péter 581 
Budai Ézsaiás 589 
Wallaszky Pál 591 
Teleki Roth Johanna 595 
Döbrentei Gábor 6 0 1 

Szemere Pál 6 0 2 

Teleki József 6 0 6 

Báró Prónay Sándor 6 0 8 

Lónyay Gábor "1° 
Kölcsey Ferenc ^ 8 

Gróf Széchenyi István 
Deák Ferenc 6 3 0 



Oldal 

Báró Wesselényi Miklós 633 
Beöthy Ödön 6 4 0 

Palóczy László 641 
Az országház Pozsonyban ••• - 642 
Az alsó tábla ülése 643 
Felsöbüki Nagy Pál 6 4 6 

Klauzál Gábor 6 4 8 

Báró Eötvös József 650 
Bajza József 651 
Vajda Péter 652 
Gróf Zay Károly 655 
Kollár János 659 
Székács József 661 
Török Pál arcképe és névaláírása , 663 
Mária Dorottya, József nádor neje 664 
József nádor 665 
Fáy »üramutató«-jának címlapja 666 
Kossuth Lajos arcképe és aláírása 667 
Szemere Bertalan 669 
Pázmándy Dénes 670 
Sztehló András 671 
Tompa Mihály 672 
Petőfi Sándor 672 
Arany János 673 
Rázga Pál 679 
Thun Leó 681 
Révész Imre 689 
Tisza Kálmán 691 
Zsedényi Eduárd 699 
Báró Vay Miklós 7 0 1 

Báró Prónay Gábor ^06 
Báró Radvánszky Anta l ^07 
Ballagi Mór 7 0 9 

Pákh Alber t 7 1 * 
Gróf Lónyay Menyhért 
Erdélyi János 7 1 8 

Báró Kemény Zsigmond 
Gróf Ráday Gedeon 7 2 1 

Haubner Máté 7 2 4 

Szász Károly 7 2 9 

Gróf Teleki" László 7 3 0 

Győry Vilmos 7 3 ^ 
Jókai Mór 7 3 2 

Pákh Mihály 7 3 5 

Szilágyi Dezső 7 3 7 

Kriza János 7 4 ^ 
Bauhofer György arcképe és aláírása 742 
Fabó András ^ 4 4 

Salamon Ferenc í 4 ^ 



Szilágyi Sándor 746 
A nagyenyedi collegium 747 
Hunfalvy Pál 748 
Greguss Ágost 749» 
Az aszódi leányiskola 751 
Kerkapoly Károly 753 
Báró Radvánszky Béla 755 
Szász Domokos 765 
A pozsonyi ev. gimnázium 768 
Az ev. egyetemes egyház theol. akadémiája Pozsonyban 769-

Mellékletek. 
Oldal 

Sztáray Mihály levele 52—53 
A tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot 80—81 
A bécsi béke okiratának záradékai 160—161 
Illésházy István nádor 168—169 
Bethlen Gábor zászlaja 182—183 

» » levele Pázmányhoz 192—193 
A protestáns papok szenvedései 208—209 
Pozsony a X V I I . században 216—217 
A késmárki vár 224—225 
Thurzó György 234—235 
Apáczai Cseri János, Lorántffy Zsuzsannához intézett kérelemlevele, 

a fejedelemasszony hátiratával 272—273 
Az öreg Gr adual címlapja 308—309 



Név- és tárgymutató. 

Abácli Benedek 68. 
Abrahamides Izsák 233, 235. 
Acsa 394, 490. 
Ács Mihály 304, 508. 
Ács Zsigmond 683. 
Acsády Ádám 366, 368. 
A d Amicam Aurem 551. 
Adász-Tevel 8. 
V I . Adorján 43. 
Ágensek 439, 455. 
Ágostai hitvallás 19, 72, 76, 91, 92, 106, 

466, 502. 
Ágoston 15, 27. 
Ágoston János 629. 
A i l l y i Péter 4. 
Albrecht főherceg 684, 685, 703, 704, 722. 
Alesius Dénes 88, 90, 117. 
Algyő 378. 
Almási Pál 577. 
Alsted 274. 
Althan 335, 353, 380, 384, 414, 442. 
Altenberg B. 62. 
Alvinczy György 21. 
Alvinczy Péter 182, 186, 316, 319. 
Ambrus 23. 
Ambrosius Sámuel 593. 
Amesius 281, 291. 
>A M i otthonunk* 754. 
Ampringen G. 206. 
Anabaptisták 30, 81, 194. 
Andocs 412. 
Angol Bibliaterjesztö Társaság 596, 612. 
Annales Növi Ecclesiastico-Scholastici 

593. 
Antitrinitáriusok 106. 

Apafi Mihály 204, 207, 274, 278, 469. 
Apáczai Cseri János 274, 281, 290, 293 
Apológia 242. 
Apológia Reformationis 61. 
Apor István 413. 
Apostasia 352, 408, 411, 603. 
Apostoli testvérek 3. 
Apostol Pál 682, 722. 
Approbata Const. 201, 215, 369, 724. 
Arany János 673, 683, 731. 
Arany László 731. 
Arany Tamás 107. 
Aranyos-Marót 720. 
Aristoteles 520. 
Arius 109. 
Arndt 502. 
Articularis helyek 216, 350. 
Aszód 481. 
Athanasiusi hitvallás 109. 
Augsburg 17, 19. 
Aurifaber V . 62. 
Avignon 7. 

Bábakeresztelés 441. 
Bach Sándor 697. 
Bacsinszky András püspök 558. 
Báczi Ferenc 70. 
Bahil Mátyás 412, 426, 433. 
Bajtay Antal 413, 522. 
Bakabánya 612. 
Bakács érsek 32. 
Bakonyi Albert 98. 
Balassa Anta l 748. 
Balassi Bálint b. 300. 508. 



Balásfy Tamás 319, 321. 
Balázs kanonok 59. 
Balbi Jeromos 43. 
Baldácsy Antal b. 759. 
Bálint szerzetes 35. 
Ballagi Mór 705, 717, 723, 745, 750, 753. 
Balogh Ádám 423, 430, 432, 443. 
Balogh Ferenc 57. 
Balogh Péter (ócsai) 583, 592, 614, 616. 
Balogh Péter (super.) 697, 700, 710—714, 

721, 722. 
Bánffy Ágnes 407. 
Bánffy Dénes gr. 407. 
Bánffy György 215. 
Bánffy László id. 637. 
Bánovszky György 302. 
Bányavárosok 57, 404. 
Baranya 52, 53, 96, 429. 
Baranyai 212. 
Baranyai Sámuel 621. 
Bárány György 432. 
Bárány János 451. 
Barbiano 154, 159, 161. 
Barcsay Ábrahám 518. 
Barcsay Ákos 278. 
Barcsay Ágnes 407. 
Barcsay Gergely 407. 
Barkóczy primás 356, 374, 494. 
Báróczy Sándor 518. 
Bársony György 205, 209, 627. 
Bartenstein 522. 
Bártfa 43, 57, 106, .199, 210, 235, 270, 376. 
Bartholottus 537. 
Basilius István 108, 111. 
Basire 274. 
Basta György 150, 161. 
Báth 376. 
Báthory Anna 65. 
Báthory Boldizsár 150. 
Báthory Endre 150. 
Báthory Gábor fej. 166, 176, 200, 278. 
Báthory Gábor sup. 624, 628, 703. 
Báthory István 116, 117, 147. 
Báthory Kristóf 118, 147. 
Báthory Zsigmond 148, 151. 
Báthory Zsófia 201, 204, 205, 277. 
Batizi András 50. 
Batta János 394. 
Batthiány Alajos gr. 551, 556. 
Batthiány Ádámné 455. 

Batthiány Károly gr. 522. 
Batthiány Lajos gr. kancellár 350, 364, 

366. 
Batthiány Lajos gr. min. elnök 647. 
Batthiány primás 412, 554, 558, 583, 585. 
Battyáni Orbán 61, 66. 
Bauhofer György 759. 
Baumheckel 37. 
Bázel 20, 26, 80, 105. 
Bazin 403. 
Bay Ferenc 587. 
Bayer János 266. 
Bebek Imre 69. 
Bécs 38, 50, 51, 55, 128, 142, 143, 188, 

204, 205, 414, 496, 500, 541, 575, 614, 
616, 623, 624, 632, 685, 712, 714, 715, 
718, 723. 

Bécsi béke 164, 171. 
Bécsi congressus 618. 
Bécsi prot. facultas 592, 620. 
Beer Vilmos 486. 
Bekeházy Ince 646. 
Békés-Csaba 388. 
Békés Gáspár 112—117. 
Beleznay Miklós 413, 453, 457, 544, 546. 
Beliczay Jónás 428, 595, 596. 
Bél Mátyás 406, 423, 426, 431, 460, 483, 

486, 502, 508. 
Bellarmin 318. 
Béllyei Piso Fábián 99. 
X I V . Benedek 365, 519, 520, 649. 
Benedek Mihály 595, 596, 632. 
Benedek-Péchy ügy 634. 
Benedek táborszernagy 722, 723. 
Beniczky Márton 233. 
Beöthy Ákos 356. 
Beöthy Ödön 643, 644, 646. 
Beöthy Zsolt 518. 
Beregszász 77, 85. 
Berencs 207. 
Berónyi püspök 414, 443. 
Berényi Tamás gr. 344. 
Berlin 535. 
Berethalma 62. 
Bern 20, 24, 498. 
Bernardus Baptisatus 4. 
Berzeviczy Gergely 595, 623, 631, 632. 
Bessenyei György 453, 456, 487, 489, 

513—516, 518, 544. 
Beszterce 62, 110. 



Besztercebánya 58, 270, 460, 473, 483, 
486. 

Besztercebányai országgyűlés 186, 586. 
Bethesda-kórház 760. 
Bethlen Gábor 159, 177, 184, 190, 195, 

273, 278, 311, 566. 
Bethlen Gergely 215. 
Bethlen János gr. 638. 
Bethlen József gr. 405. 
Bethlen I s tván 191, 196. 
Bethlen K a t a 407, 509, 511. 
Bethlen Miklós 215. 
Bethlen Sámuel 401. 
Béza Tódor 55, 91, 92, 305. 
Beziers 7. 
Bezur 378. 

Beythe I s t v á n 223, 248. 
Biblia 295, 504, 596, 612, 616. 
Bihar 482. 
Binder P é t e r 370. 
Biró Márton 364, 408, 443, 519, 627. 
Bisterfeld 274. 
Bitse 234, 235. 
Blahunka F . 760. 
Blandrata 30, 90, 109 -120 . 
Blázy Lajos 662. 
Boccaccio 4. 
Bocskay Erzsébet 148. 
Bocskay I s t v á n 150, 157, 159—168, 278. 
Bod P é t e r 33, 34, 318, 404, 413, 431, 

500, 502, 508, 511, 512. 
Bodrogkeresztur 95, 248, 251, 440. 
Bogner Bei'talan 40. 
Bogomilek 31. 
B ö h m Kris tóf 267. 
Bohus 345. 
Bö lcs Frigyes 16—18. 
Boldogkő 50. 
Bologna 76. 
Bonyhád 443. 
Bornemissza Gergely 143. 
Bornemissza György 80, 90. 
Bornemissza P é t e r 56, 300. 
Bornemissza (sárosi) 376. 
Boronkay József 556. 
Borosnyay Zsigmond 401. 
Boroszló 500. 

Borsod-Gömör-Kishont i cikkek 95. 
Böszörmény 497. 
Bothfalva 482. 

Bozzay György 423. 
Bradvardina 7. 
Brandenburgi György 36, 49, 41. 
Brandenburgi K a t a l i n 188, 191, 278. 
Brassó 60, 61. 
Breitenfeld 193. 
Brenz 85. 
Breuer János és Lőr inc 297, 304. 
Breznóbánya 720, 725. 
Brodarics püspök 52, 68. 
Bruckenthal báró 413. 
Bruis P é t e r 3. 
Brunszvik József gróf 577. 
Brunszvik Tóbiás 238. 
Bucer 24, 26. 
Buccari 207. 
Buda 34, 38, 40, 50, 52, 120, 210, 346, 

403, 404, 611, 624, 626, 703. 
Budai Ézsaiás 594, 633. 
Budai kánonok 584, 624, 631. 
Budai zsinat 573, 577, 580, 583, 587, 662. 
Budapesti zsinat 766. 
Bugenhagen 60. 
Bugyi gyűlés 544. 
Bu lc sú 31. 
Bullinger 94. 
Burchard 359. 
Bursa Nigra 498. 
Buzás-Bessenyő 380. 
Buzinkai 275. 

Caesarini 4. 
Cajetán 17. 
Calepinus 288. 
Calisch b. 622. 
Calisch L u j z a A m á l i a 406. 
Calisius 377, 450, 592. 
Campanus 30. 
Capito 24. 
Caraffa 210, 212, 213.. 
Carillo 150, 156. 
Carolina Besolutio 345, 350, 366. 395, 

434, 438, 468, 476, 528, 529. 
Carpzow 405. 
Carvalho 520. 
Cassa Parochorum 461, 482. 
Céhek 611, 613. 
Censur-Gesetz 526. 
Cenzúra 499, 627. 



Chalupka János 678, 690, 707, 720, 725. 
Choiseul 520. 
Christianus Augustus primás 405. 
Cinkota 386, 392. 
Ci r i l l 31. 
Cithara Sanctorum 302. 
Clarissák (Buda) 475. 
Clemangei Miklós 4. 
Coccejus 275. 
Coetus 282. 
Comenius Á. 276, 287. 
Commissio piarum fundationum 468. 
Comoedia de matrimonio sacerdotum 53. 
Comoedia lepidissima de sacerdotio 53. 
Compilata Const. 215, 369. 
Concin 161. 
Confessio Catholica 94. 
Confessio Debrecinensis 86. 
•Confessio Pentapolitana 77, 128. 
Congrua 739. 
Convertiták 413. 
Copernicus 291. 
Copp Miklós 26. 
Cousa M . 4. 
Cranach L . 19. 
Crocaeus 62. 
Csáky Albin gr. 737. 
Csáky István 210. 
Csáky Mihály 61, 112. • 
Csáky primás 374. 
Csákvár 445. 
Csanád 54. 
Csanádi Pál 311. 
Császmai István 111. 
Csebi Pogány Ádám 556. 
Csecsemő Keresztyén 286. 
Cseh-Bród 13. 
Cseh László 629. 
Cseh-morva atyafiak 13. 
Csenger 114. 
Csép 722. 
Csepel 382. 
Csepreg 248, 270. 
Cserey Heléna 562. 
Cserey Mihály 334, 335, 413. 
Csernátoni Dániel 462. 
Csernátoni Pál 275. 
Csernye 443. 
Csetnek 421. 
Csuzy Pál 438. 

Czegléd 51, 52, 54, 98, 381, 474. 
Ceglédi György 86. 
Czeglédi János 98. 
Czendler András 302. 
Cziriák Márton 37. 
Czobor Anna 302. 
Czobor Erzsébet 302. 

Dalnoki Márton 385. 
Dániel Polixéna 512. 
Dante 4. 
Daróczy Mihály 721. 
Darvas Ferenc 537. 
Darvas József 457. 
Dávid Ferenc 87, 89, 90, 108, 110, 112. 

114, 116, 119, 120, 198, 305. 
Deák Ferenc 647, 734, 743. 
Debrecen 51, 56, 93—96, 107-113, 181, 

278, 282, 304, 359, 389, 403, 412, 421, 
450, 451, 469, 470, 481, 483, 486—490, 
498, 504, 575, 576, 590, 592, 596, 612, 
620, 698, 700, 704, 714, 762. 

Debreceni Ember Pál 61. 
Debreceni zsinat 264. 
Deccard Kristóf 484. 
Decretalis eskü 395, 403. 
Decsi Gáspár 98. 
Deésfalvi Simon István 370. 
Dégenfeld Imre gr. 721. 
Deméte 376. 
Dengelegi Péter 322. 
Derecskéi Demeter 50, 88. 
Dersffy István 93. 
Dessewffy Aurél 647. 
Déva 151. 
Dévai Biró Mátyás 50. 51, 84, 96. 
Dézsi Márton 275. 
Diószegi Sámuel 595. 
Dirner pesti tanár 652. 
Dobay Péter 345. 
Dobó István 275. 
»Dominus ac Redecutor noster« bulla 520. 
Domokos Lajos 590. 
Domokos Lőrinc 616. 
Dömölk 412, 433. 
Dömsöd 436. 
Dőry András 440, 450, 451. 
Drágfy Gáspár 65, 75. 
Draskovics György 142, 146. 



Drost Kelemen 646. 
TJudits A. 56, 70. 
Dunántúli Prot. Lap. 754. 
Duna-Yecse 436. 

Eck János 36. 
Eger 43, 93, 108, 156. 
Egr i Lukács 108, 109, 112, 113. 
Egyetemes gyűlés 546, 615. 657. 
Egyházi birtok 125, 127. 
Egyházi fegyelem 256, 457. 
Egyházkerületek 102, 247. 
Egyházkerületi statútumok 762. 
Egyházi Könyvtár 752. 
Egyházlátogatás 231, 250, 442. 
Egyházmegyék 102. 
Egyház és Oskola 750. 
Egyházi Reform 754. 
Egyházpolitikai törvények 738. 
Elbúcsúzás 484. 
Eleonóra császárné 333. 
Elkeresztelések 733. 
Enchiridion 519. 
Enekszerzők 595. 
Enekeskönyvek 295. 
Engesztelő Áldozat 502. 
Enyedi György 312. 
Enyingi Török Bálint 52, 65. 
Enyingi Török János 85, 107. 
Enyingi Török István 65. 
Eötvös József b. 647, 771. 
Eperjes és eperjesi kollégium 68, 75, 162, 

210, 212, 235, 242, 265, 280, 440, 456, 
466, 477-483. 

Eperjesi törvényszék 212. 
Erasmus 4, 131. 
Erdélyi János 731, 750. 
Erdélyi Prédikátori Tár 638, 660. 
Erdélyi szász iskolák 271. 
Erdőd 50, 75, 78, 79. 
Erdődy Gábor gr. püspök 344, 348, 353, 

368, 504, 505. 
Erdődy György gr. 344, 377. 
Erdősi Sylvester János 51. 
Erlangen 496. 
Ernő főherceg 143, 146. 
Erzsébet angol királyné 356. 
Erzsébet császárné 335, 339. 
Erzsébet-ház 760. 

Esperesek 250, 376. 
Esterházy Ferenc gr. 383. 
Esterházy József gr. 344, 374. 
Esterházy Károly gr. püspök 374, 442 

491. 
Esterházy Mihály gr. 645. 
Esterházy Miklós 190, 191, 193. 
Esterházy Pál 204, 209. 
Esterházy rozsnyói püspök 610. 
Esterházy Tamás 313 
Eszéki Imre 52. 
Eszéki István 98. 
Esztergom 58, 141, 588, 626. 
Etyek 376, 393. 
Eüc-hiták 31. 
Evangélikus Convent 219. 
Evang. Családi Lap 756. 
Evang. Egyház és Iskola 754. 
Evang. Egyházi Szemle 754. 
Evang. Őrálló 754. 
Evang. Wochenblatt 705, 716. 
Evangéliomi Lapok 754. 

Faber, bécsi püspök 50. 
Fábián József 593, 594. 
Fabó András 39, 57, 750. 
Fabricius 112. 
Fábri Gergely 362, 392, 399, 400, 422, 

431, 483. 
Farel Y . 24, 26. 
Farkas József 745. 
Farkas Imre 232. 
Farkasd 482. 
Fáy András 664. 
Fáy Mihály 401. 
Febronius 538. 
Fehérhegyi csata 186. 
Féja 212. 
Fejér György 629. 
Fekete gr., personalis 477. 
Fekete János gr. 556. 
Felcsut 398. 
I . Ferdinánd 37, 47, 51, 67, 74—79 

91—99, 123—133. 
I I . Ferdinánd 180, 183, 186—194, 349. 
I I I . Ferdinánd 1905, 200—202. 
I Y . Ferdinánd 203. 
Y . Ferdinánd 623. 
I . Ferenc, francia király 26. 



I . Ferenc, római császár 354. 
I . Ferenc 588, 598—600, 612. 
I . Ferenc József 675, 676. 
Ferrarai Renata 26. 
Filippisták 73, 80, 140. 
Filó Lajos 721, 753. 
Firenze 548. 
Fischer András 82. 
Flacius 33, 52. 
Fleischhacker 212. 
Foglár, kanonok 491. 
Foktő 387, 414. 
Földesúri jog 210, 347. 
Földetlen János 7. 
Főkonzisztórium 582, 632, 635, 637. 
Fördős Lajos 750. 
Főrendiházi reform 736. 
Főrév 482. 
Forgách Ádám gr. 205. 
Forgács Ferenc (I . ) 128. 
Forgács Ferenc ( I I . ) érsek 153, 157, 

164, 174, 175, 235. 
Forgács Imre 56, 143. 
Forgách Miklós gr. 556. 
Forgách Zsigmond 164. 
Formula Concordiae 140, 242. 
Fraknói V . 264. 
Francke Á. 461, 486. 
Franckera 279, 498, 500. 
Frank István 268. 
Frankfurt a/M. 524. 
Frangepán Ferenc, egri püspök 52, 68. 
Frangepán Katalin 66. 
Fridelius I . 270. 
Frigyes, pfalzi választó f. 132. 
I I . Frigyes, porosz király 354, 362, 364, 

409, 522, 527, 541, 597. 
I . Frigyes Vilmos 359, 361. 
Frisius 287. 
I I . Fülöp, spanyol király 137. 
Fundus convertitorum 412, 607. 
Füredi, hódmezővásárhelyi lelkész 442. 

Gálfíy János 148. 
Galgócz 377. 
Ganganelli 520. 
Gálszécs 159. 
Gálszécsi István 49, 300. 

Geleji Katona István (és kánonai) 253, 
259, 260, 288, 298, 307, 311, 686? 

687. 
Generál-konferenciák 586. 
Generál-konvent 582. 
Genersich 620. 
Genf 24—28, 109. 
Genfi hitvallás 95. 
Genua 520. 
Geöthe 498. 
X I I I . Gergely pápa 142. 
Gergely-féle naptár 142. 
Gerhardt János 512. 
Geringer b. 677, 680, 682. 
Gersoni Charlier 4. 
Gessner J. 621. 
Giskra 33. 
Glasgow 718. 
Glatz M . 61. 
Gleichgross 490. 
Gödöllő 393, 443. 
Göncz 112, 278. 
Gönczy György 345. 
Gönczi Kovács György 94, 300, 304. 
Gönczi zsinat 92, 95, 108. 
Goudimel 305. 
Göttinga 498. 
Grassalkovics Antal herceg 389, 443. 
Gregori 44. 
Greguss Á . 683. 
Grünwald Béla 373. 
Gryneus S. 38. 
Gusztáv Adolf 192—195. 
Guttevini 267. 
Guzmics Izidor 628, 629. 
Gvadányi József gr. 562. 
Gyarmati M . 315. 
Gyöngyös 393, 416. 
Gyöngyösi Pál 416, 431, 445. 
Győr 134, 364, 383, 474. 
Győrfy József 556. 
György Vilmos, brandenburgi választó

fejedelem 188. 
Gyula 31, 54. 
Gyula-Fehérvár 91, 113, 118, 148, 151, 

176, 181, 260, 273, 278, 281, 298, 
311, 468. 

Gyulai István 62. 
Gyulai Pál 111, 731. 
Gyürky István 450, 453. 



Habsburg-ház 41, 48, 163, 194, 331, 354. 
Haffenreffer Tamás 320. 
Hagenbach 750. 
Haimburg 187. 
Hajnal Mátyás 323. 
Hajnóczy Dániel 483, 486. 
Hajnóczy József 551. 
>Hálás Protestans« 532. 
Halbauer 484. 
Halle (Saate) 243, 429, 460, 496, 498, 502. 
Hanke 722. 
Hanovia 298. 
Hans Sachs 19. 
Harlemi Mathias 81. 
Hármaskönyv 215, 341, 344, 409. 
Harruckern b. 388. 
Hártyán 314. 
Hase 690. 
Hatvani István 472, 486. 
Hatzfeld gr. 528. 
Haubner Máté 676, 726. 
Házasságkötés 229, 404, 407, 602, 606 — 

609, 647, 736. 
Házi Kincstár 752, 756. 
Haynau b. 677, 680, 684. 
Hehler Mátyás 87-90. 
Hecht János 40, 100. 
Hegedűs László 713. 
Hegedűs Sándor 756. 
Hegyfalusy György 508. 
Heidegger 115. 
Heidelberg 305. 
Heidelbergi Káté 502. 
Heisler 214. 
Hellenbach György b. 401. 
Hellenbach János b. 345, 435. 
Helmeczi István 432, 445, 449, 510. 
Heltai Gáspár 62, 87—89, 111, 300. 
Helytartótanács 367, 615, 618, 622. 
Helvét hitvallás 84, 94,. 95. 
Henckel János 39. 
Hengenmayer 267. 
I V . Henrik francia király 516. 
Henrik pécsi püspök 33. 
Henszelmann Imre 658. 
Herborn 306. 
Hercegszőllősi Gáspár 99. 
Hercegszőllősi zsinat 96, 101, 120. 
Eetzer 30. 
Herrich J . 301. 

Heuchelin S. 234. 
Hierarchia és küriarchia harca 570, 631. 
Hierotheus 31. 
Hil le Ágost 626, 628. 
Hobbes 522. 
Hódmezővásárhely 378, 387, 389, 402, 

420, 423, 424, 442, 458, 490. 
Hodoegusz 181, 318. 
Hodosi Sámuel 382. 
Hofhalter 55. 
Hohenegger L . 626, 628. 
»Holmi« 487, 489. 
Homoródhéviz 509. 
Honterus János 60, 61, 74, 271. 
Hornyánszky V . 690, 705, 708, 759. 
Horváth Ádám 556. 
Horváth János 70. 
Horváth Mihály 526. 
Horvát-szlavonország 213, 644. 
Hrabovszky György 594. 
Hruskovits Sámuel 444. 
Hugo Grotius 522. 
Hunfalvy János 683. 
Hunfalvy Pál 756. 
Hunnius 313. 
Hunyadi Ferenc 575, 576. 
Hunyadi Mátyás 13, 32, 34, 516. 
Húrban János 659, 708. 
Husz János 9, 10, 32, 33. 
Huszár Dávid 97, 99. 
Huszár Gál 55, 93, 107, 300. 
Husziták 12, 13, 33, 100. 

»Igaz kereszténység négy könyve« 502. 
»Igaz Magyar« 552. 
Igazság Paizsa 510. 
Illésházy főispán 623. 
Illésházy István 152, 164, 168, 173. 
Illésházy M . kancellár 366, 478. 
Illyés István 305. 
Imádságos könyvek 295. 
I I I . Ince pápa 7. 
»In Ooena Domini« bulla 540. 
Inczédi József 512. 
Infallibilitás 733. 
Institutio Religionis Christianae 26, 298. 
Invariata 242. 
Irányi Dániel 733. 
I r i n y i József 692, 750. 



Iskolai élet 230, 251, 259. 264, 272. 
Istvánffy Miklós 157. 
Izabella királyné 79, 87, 90, 91, 106. 
Izdenczy József 365. 

Jakab szerzetes 35. 
Jákobéi András 59. 
Jakusicb András 233. 
Jánoky Zsigmond 241—243. 
Jánosi Ferenc 683. 
János király 59, 62. 
János Zsigmond 48, 79, 89, 110, 113, 

115, 286. 
Jászberény 52, 382, 444. 
Jászberényi György 120. 
Jászkisér 385. 
Jekelfalusy püspök 734. 
Jena 484, 498, 502. 
Jeszenák János 491. 
Jeszenák Pál 344, 406, 476, 491. 
Jezsuita rend 145, 146, 168, 170, 176, 

198, 200, 266, 337, 389, 414, 481, 
500, 519. 

Jolianna spanyol királyné 138. 
Jókai Mór 673. 
Jó Pásztor 770. 
Jordánszky Elek 627. 
Jozefa császárné 524. 
Jozéffy Pál 658. 
I . József 218, 370. 
I I . József 350, 365, 472, 513, 521—546, 

562, 572, 597, 602, 603, 605, 622. 
József nádor 616, 623, 682. 
Judicium delegatum 205. 

Káldy György 188, 322. 
Kalixtinusok 12. 
Kálmáncsa 52, 54. 
Kálmáncsehi Sántha Márton 78, 84, 87, 

88, 89, 96, 111. 
Kalocsa 52, 553. 
Kálvin 24—28, 75, 80, 83, 84, 87, 91—96, 

106—111, 121, 298, 315. 
Kálvini reformáció 96. 
Kanizsay Orsolya 65. 
Kapós 209. 
Kappel 22. 
Kapuvár 400. 

Karádi Pál 111, 120. 
Karánsebes 100, 101. 
Kármán József 583. 
Karner V . 707. 
Károli-alap 756. 
Károli Gáspár 95, 103, 108, 297, 322, 

596, 756. 
Károli Péter 86, 98, 111, 112, 147. 
I I I . Károly 334, 345, 350, 353, 361, 

367, 368, 369, 375, 377, 388, 395, 396, 
397, 402, 403, 405, 406, 419, 455, 468, 
476, 480, 482, 499, 504, 525, 613. 

V. Károly 17, 39, 74, 76, 127. 
Károlyi Antal gr. 442. 
Károlyi Ferenc gr. 378, 389, 433. 
Károlyi Sándor 220, 333, 335, 389. 
X I I . Károly svéd király 242, 410, 466. 
Kassa 49, 50, 93, 109, 113, 154, 162, 

166, 184, 192, 199, 235, 278, 403, 416, 
474, 480, 721. 

I I . Katalin 356. 
Kátay Mihály 166. 
Katona Pál 341. 
Katona Zsigmond 637. 
Kaunitz 541. 
Kazinczy Ferenc 487, 490, 512. 
Kecheti Márton 69. 
Keck Zsigmond 760. 
Keckermann 281. 
Kecskemét 52, 96, 100. 
Kecskeméti János 98, 318. 
Kecskeméti Közlöny 750. 
Kecskeméti Lelkészi Tár 750. 
Kecskeméthy István 756. 
Keczer András és Gábor 212, 266. 
V I I . Kelemen pápa 39, 43. 
V I I I . Kelemen pápa 151. 
X. Kelemen 209. 
X I I I . Kelemen 520. 
X I V . Kelemen 520. 
Kemény János 190, 198. 
Kemény Zsigmond b. 717. 
Kempisi Tamás 4. 
Kende Gábor 209. 
Kenderessy Mihály 637. 
Kendi Ferenc 129. 
Kendi István 176. 
Kendi Sándor 118. 
Kenessey Béla 756. 
Kenessey István 345, 435, 450, 452. 



Kereki 161. 
Keresztesi József 424, 488, 497, 498, 

499, 532, 534, 536, 553, 562. 
Keresztség 254. 
Keresztúr 400. 
Keresztűri agenda 232. 
Keresztúri Pál 274, 286, 323. 
Kerkapoly Károly 750. 
Kermann Dániel 240, 242, 246, 247, 304, 

361, 404, 405, 410, 429, 431, 445, 
460, 466. 

Kerta 422. 
Keserűi Dajka János 307. 
Késmárk 210, 270, 612, 698, 704. 
Khlesl bibornok 190. 
Kinsky gr. 344. 
Kis-Ozell 412. 
Kisfaludy Balázs 398, 399. 
Kis Imre 324. 
Ki s János 430, 433, 441, 445, 483, 487, 

489, 498, 507, 595, 623. 
Kis-Sáros 472. 
Kis-Szeben 235. 
Kisszentmiklós 384. 
Kis Tükör 770. 
Klauzál Gábor 647. 
Kle in 57, 267. 
Klept Dániel 301. 
Klobusiczky püspök 409. 
Kobb 209. 
Kobáry István gr. 345. 
Kobáry kancellár 617. 
Kölcsey Perenc 558, 629. 
Kollár János 656. 
Kollar ik Gáspár 59. 
Kolmár József 595. 
Kolonics László 553, 573. 
Kolonics Lipót primás 207, 215—217. 
Kolowrath 615. 
Kolozsmonostori apátság 147, 149, 151. 
Kolozsvár 63, 87—91, 98, 105, 110, 111, 

117, 118, 148, 151, 253, 260, 274, 286, 
305, 403, 507, 733. 

Kolozsvári theol. facultas 767. 
Komárom 207. 
Komáromi Csipkés György 279, 297, 504. 
Komáromi Pál 439. 
Komáromy József 707. 
Komjáti 56. 
Komjáti zsinat 248. 

Komnen Elek 31. 
Königsberg 105, 106. 
Konstanc 10, 24. 
Kónyi János 532. 
Könyves Tóth Mihály 700. 
Könyvrevisió 499. 
Könyvvizsgálat 135. 
Kopácsi István 49, 75. 
Kordatus Konrád 39. 
Körmöcbánya 473. 
Kornis Boldizsár 176. 
Korniss Zsigmond 369. 
Korpona 39. 
Kosd 376, 384, 421. 
Kossuth Lajos 650, 657, 658, 660, 673, 

717. 
Koszoru 756. 
Köteles Sámuel 595. 
Kovács Albert 745. 
Kovács József 534. 
Kovács Mátyás 629. 
Kövesdy Pál 269. 
Kövesligeti zsinat 248. 
Krakkó 49, 53, 105. 
Kramer János 646. 
Krisztus 1, 2, 105—108, 118—122, 254. 
Kriza János 731. 
Krúdy Dániel 583. 
Ksinna 392. 
Külföldi iskolázás 492, 620, 621. 
Kúnszentmiklós 412. 
Kúntaplóca 421. 
Kürti István 234. 
Kurz 750. 
Kutassy János 152, 153. 
Kuun Kocsárd 748. 
Kuzmány Károly 685, 725, 726. 

Laam Ambrosius Sebestyén 301. 
Laáz 622, 623. 
Láczai Sz. József 587. 
Ladányi zsinat 85. 
Ladiver Illés 281. 
Lajcsák Ferenc 645. 
I I . Lajos 36, 42, 43. 
X I V . Lajos 349. 
Lakos János 413. 
Lamartine 562. 
Lambertini, 1.: X I V . Benedek. 



Lamormain 195. 
Lampe 500. 
Lányi Illés 233, 236, 302. 
Lányi Pál 339. 
Laskó 52, 54. 
Laskói János 98, 305. 
Lázár János gr. 369, 401. 
Leányiskolák 750. 
Leleszi János 148. 
Lelkészi gyámintézet 587. 
Lelki Hódolás 507. 
Lelkipásztorok 229, 256. 
Lentz Pál 234. 
X. Leo 41. 
Leopoldi diploma 214, 368, 469, 568, 724. 
Leopoldi explanatio 216. 
Lépes Bálint 167. 
Lépes György 35. 
Lethenyei István 310, 319. 
Léva 196, 383, 402. 
Leyden 498, 504, 509. 
Leydeni János 81. 
Libellus Reformationis 61. 
Liberalismus 731. 
Liber Concordiae 234. 
Libetbánya 39. 612. 
Lichtenstein helytartó 724. 
Liegnitz 301. 
Likava 50. 
Line 199. 
Linci béke 199. 
Lipcse 502. 
I . Lipót 203, 205, 209, 214—218, 266, 

333, 353, 613. 
I I . Lipót 513, 522, 525, 548, 549, 553, 

562, 273—576, 585, 597. 
Lipótvár 207. 
Lippai Kristóf 54. 
Lippay Gy. érsek 198, 200, 204. 
Lismanin 110. 
Lisznyay Pál 279. 
Literáti Lukács 50. 
Lobkovitz 209. 
Lobwasser Ambrus 306. 
Locke 513. 
Lőcse 128, 158, 205, 210, 297,301, 481. 
Löffelholtz 467. 
Loflus lord 700. 
Lolla Mehemed 164. 
London 700. 

Lonovics Antal 651. 
Lonovics József 649. 
Lónyay Anna 278. 
Lónyay Gábor 614. 
Lónyay Menyhért 714, 757. 
Lónyay Zsigmond 199. 
Loránffy Mária 275. 
Lorántfy Mihály 275. 
Lorántfy Zsuzsanna 201, 204, 275, 277 

281. 
Lorántfy Zs.-egyesület 770. 
Loretto 180. 
Losonc 491. 
Losonczi István 54. 
Lósy Imre 196. 
Lovcsányi György 59. 
Lovich Ádám 591, 624. 
Loyola 145. 
Ludányi György 70. 
Ludvigh János 717. 
Luther 14—23, 27—29, 36. 39. 40, 43, 

80, 105, 113, 121, 135, 156, 315. 
Luther-keresztyének 96. 
Luther-Társaság 756. 
Lützeni csata 193. 
Luzsénszky püspök 375. 

Máday Károly 708, 721, 726. 
Magyar Athenas 502, 519, 512, 
Magyar Harmónia 310. 
Magyar Hírmondó 511. 
Magyar-Igen 509, 
Magyari István 312. 
Magyar Lelki Óra 502. 
Magyar öröm 532. 
Magyar-Ovár 55. 
Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyel

mező 754. 
Magyar Prot. Egyházi és Iskolai F i 

gyelő 754. 
Makai Máté 175. 
Makó 54. 
Mal ik Kristóf 477. 
Manch Hermann 534, 552. 
Mansfeld 188. 
Marburg 24. 
Mária Dorottya 682. 
Mária királyné 37, 39, 41, 44. 
Mária Krisztina 150. 



Mária-Pócs 412. 
Máriássy László 438. 
Mária Terézia 353—362, 366, 370, 374, 

388, 392, 396, 403, 407, 409, 412, 413, 
453, 455, 475, 477, 492, 494. 500, 502, 
519, 520, 539, 542, 546, 562, 593, 606, 
613. 

Mármarossziget 472. 
Maros-Vásárhely 260, 278, 468. 
Maróthi 486. 
Marót K . 305. 
Mar t in i 522. 
Martinovics Ignác 552. 
Martinuzzi Gy. 61, 62, 68, 74. 
Mártonfalvi György 279. 
Matheidesz 480. 
Matkó István 325. 
Matkovich Pál 451. 
Mattyasovszky 622. 
I I . Mátyás 146, 156, 157, 164,166,168, 

173, 176, 180. 
Medgyes 62, 74, 89, 117, 130. 
Medgyesi Pál 311. 
Medveczky 212. 
Melanchton 19, 50, 51, 62—68, 75, 80, 

88, 89, 106, 140. 
Melikius Sámuel 233. 
Melius J. Péter 85, 87, 89, 94, 96, 98, 

107, 112—114, 300. 
Meszlényi Teréz 650. 
Methodius 31. 
Metternich 599, 616, 618. 
Mezőberény 591. 
Mezőtúr 54, 362. 
Meyer Antal 759. 
Miaburg 510. 
Miava 410. 
Migazzi gr. érsek 541. 
Mihály vajda 150. 
Mikes—Haller-féle pontok 368. 
Mikó Imre gr. 
Miksa 56, 70, 93, 115, 131—134, 145. 
Mil ton 502. 
Mindenes Gyűjtemény 518. 
Miskolc 480, 703, 722. 
Misztótfalusi Kis Miklós 297. 
Mit tuch Ádám 242. 
Modena 526. 
Modonius 59. 
Modor 271, 403. 

Moháss 46. 
Monfort 7. 
Monoki István 455. 478. 
Monoszlói András 315. 
Montesquieu 337, 513, 548. 
Mosony 55. 
Mózes 118. 
Munkács 212. 
Münster 30, 81. 
Musay 420. 
Musculus 106. 
Musztafa 96. 

Nadányi István 66. 
Nádasdy Perenc 204, 205, 269, 312. 
Nádasdy Tamás 345. 
Nádasdy Tamás nádor 50, 51, 64, 65, 128. 
Nagybánya 210, 474. 
Nagy Benedek 320. 
Nagyenyed 90, 110, 111, 275. 
Nagy Ferenc 205. 
Nagyharsány 120. 
Nagy István 612. 
Nagy János 720. 
Nagyjeszen 482. 
Nagykároly 143, 144. 
Nagykáta 385. 
Nagykőrös 51, 412, 437, 442, 487. 
Nagy Mihály 682. 
Nagymihályi 485. 
Nagy Pál (felsőbüki) 647. 
Nagy Péter 758. 
Nagy Sámuel 544. . 
Nagy-Szeben 40, 43, 59, 88, 100, 105. 

403, 414, 760. 
Nagyszombat 56, 113, 144, 146, 174, 

183, 188, 204, 274, 402, 403, 496. 
Nagyvárad 721, 722. 
Nagyváti János 551. 
Naláczi Sára 407. 
I . Napóleon 611, 639. 
Nápoly 207, 520. 
Náprágyi Demeter 151. 
Nemes-Csoó 446. 
Nemeskér 423. 
Németh László 498. 
Németi Ferenc 91. 
Nesselrode 344. 



Nicolai Fülöp 44. 
Nicolsburgi béke 187. 
Niczky Kristóf gr. 546. 
Nigrelli 480. 
Nógrád 482. 
Nőtincs 421. 
Notitia Hungáriáé 508. 
Novicampianus 88. 
Nyomdák 103. 
Nürnberg 288, 490, 502. 

Ocbino 9, 30. 
Oecolampadius 20, 24, 80. 
Okolicsányi Pál 338, 345, 395, 435. 
Oláh Miklós 55, 57, 131, 134, 145, 146. 

172. 
Ónodi gyűlés 218. 
Ónody János 287. 
Opitz Márton 274. 
Oppeln és Ratibor 187. 
Oppenheim 297. 
Opusculum Theologicum. 348 
Óramutató 664. 
Orbis Pictus 287. 
Orczy József br. 577. 
Orczy Lőrinc 518. 
Ördög András 344. 
Öreg Graduál 307. 
Organisations—Entwurf 680, 682, 692, 

746, 647, 738. 
Őri Filep Grábor 578. 
Orosháza 388. 
Orthodox és modern theologia harca 

752—754. 
Osgyán 270. 
Osiander 105. 
Öskü 443. 
Őssi 482. 
Osterwald 389. 
Ostffy Mihály 450. 
Ostrosith András 233. 
Ostrosith Mátyás 394. 
Osztroluczky Lajos 614, 685. 
Óvári Benedek 111. 
Óvári zsinat 78, 106. 
Ozor 623. 
Ozorai Imre 409. 
Ozorai István 63. 

Pádua 110. 
Pákh Albert 673. 
Pákh Mihály 676, 678. 
Pákozd 389. 
Paksi Mihály 55. 
I I . Pál 13. 
Palaeologus Jakab 117. 
Pál apostol 1. 
Pálffy János 333, 334, 376. 
Pálffy Miklós kancellár 356, 366, 374,377. 
Pálffy Pál nádor 200. 
Pálkövi Antal 708, 721. 
Palló Sándor 759. 
Pálóczy Antal 53. 
Palóczy László 647. 671. 
Pápa 53, 96, 402, 474, 491, 589. 700. 
Papi fizetések 420. 
Papmarasztás 101, 403. 
Papok 250. 
Paris 26. 
Párizpápai 34, 275. 
Pármai Izabella 523. 
Particula 279. 
Pascal 502. 
I . Patai B. János 428. 437. 
I I . Patai B. János 428. 432, 449. 
Patai István 248. 
Pataj 436. 
Patay Sámuel 450. 485, 491. 
Pátens (1859) 693. 695. 710. 718. 726. 

727, 758, 761. 
Páty 377. 
Paulicianusok 31. 
Pázmándy Dénes 674. 
Pázmány P. 170, 172. 181—183, 190, 

194, 195, 236, 274, 313, 318, 319, 320. 
374, 718. 

Péchy Imre 590, 632, 634. 
Péchy Manó gr. 647. 
Pécs 120, 444. 
Pécsváradi Péter 322. 
Péczely József 386, 487, 518, 594. 
Pekry Lőrinc 506, 507. 
Pelagius 22, 27. 
Pempflinger Kata 51, 65. 
Pempflinger Márk 40. 
Perczel József 443. 
Perényi Gábor 49, 65, 91, 92, 96. 
Perényi János 50. 
Perényi Péter 49, 65. 



Perlaky Dávid 433. 
Perlaky Gábor 433. 
Perlaky József 423, 430, 483. 
Perusits Gáspár 54. 
Pest 52, 346, 402-404, 440, 450, 546, 

587, 596, 657, 671, 700, 703, 704, 721, 
722, 729. 

Pesti Convent 763. 
Pesti prot. főiskola 744, 746. 
Pesti Hirlap 657. 
Pesti Napló 717. 
Pesti prot. universitás 588. 
Pesti vallásügyi bizottság 345. 
Pesti zsinat 573, 577, 580, 583, 586, 631. 
Péterffy Albert 664. 
Pethe Márton 152, 158. 
Petőfi Sándor 673. 
Petrarca 4. 
Petrőczy Erzsébet 404. 
Petrőczy István 209, 240, 450. 
Petrőczy Kata Szidónia 506, 507, 512. 
Petrovics Péter 54, 66, 77, 79, 85, 87, 

89, 105. 
Pfauser Sebestyén 132. 
Photinus 109. 
Piccolomini 4. 
Pietismus 240, 242, 426, 460, 463, 487. 
Pikárdok 13. 
Pilárik István 240, 301, 460. 
Pilgrim püspök 31. 
Pilis 546. 
Piscator 274. 
V I . Pius pápa 541, 614. 
V I I . Pius pápa 646. 
Placetum Regium 540. 
Podhradszky József 705, 708. 
Podjebrád 13. 
Podmaniczky István 69. 
Podmaniczky János 395, 621. 
Podmaniczky József 616. 
Podmaniczky Károly 637. 
Podmaniczky Sándor 357. 
Pósaházi 275, 324. 
Pogrányi Benedek 233. 
Pohorszky Sámuel 466. 
Polgár, mezőtúri pap 362. 
Polgár Mihály 666, 674, 682. 
Pópe 513. 
Poprád 482. 
Possevini Antal 147. 

Postillák 295. 
Poynik 611. 
Pozsega 96. 
Pozsony 156, 167. 176, 184, 200, 201, 

204, 205, 206, 213, 219, 236, 262, 267, 
281, 347, 367. 400, 403, 440, 445, 476, 
481. 483, 486, 491, 498, 500, 511, 546. 
573, 592, 597, 612, 726. 

Pozsonyi béke 189. 
Pozsonyi theol. akadémia 764. 
Pozsonyi vér-törvényszék 207, 269. 
Prága 9, 152, 156, 157, 167. 
Prágai Compacta 13. 
Prágai Jeromos 10, 11. 
Pray György 553. 
Preisner Tamás 40. 
Presbyterium 255, 262. 
Presbyteri-zsinati egyházszervezet 27, 83, 

632, 766. 
Prierias Sylvester 16. 
Princovi zsinat 110. 
Prokopius 12. 
Prónay Gábor 357, 394. 
B. Prónay Gábor 614, 615. 
Prónay Gábor b. egyet, felügyelő 712, 

713, 717, 758. 
Prónay László 537, 586. 
Prónay Sándor b. 603, 624. 
Protestáns Árvaház 759. 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap 659. 661, 

674, 705, 717, 750, 752, 754, 757. 
Protestáns Egylet 753, 754. 
Prot, filozófusok 595. 
Prot, gimnáziumok a X I X . században 

748. 
Prot. Közlöny 754. 
Prot. Naptár 750. 
Prot, pedagógiai irók 594—595. 
Protestáns Szemle 756. 
Prot, theol. facultas 733. 
Prot, theol. könyvtár 754. 
Prot, theol ogusok 594—595. 
Prot, történetírók 594—595. 
Prot. Jahrbücher 690. 
Prot. Kirchenzeitung 717. 
Protestanten Verein 752, 753, 754. 
Protestatio 19. 
>Prov. Vorschrift« 687, 723. 
Pruisz János 33. 
Puchó völgyi egyházak 621, 623. 



Pulszky Ferenc 658. 
Pulszky Sámuel 362. 
Puritanismus 252, 281. 
Püspöki jogkör 249, 255. 
Putnoki János 408. 
Pyrker László 621. 

Querela Hungáriáé 182. 

Ráckeve 55, 98. 
Rácz András 626. 
Ráczkozár 482. 
Rád 378. 
Radán Balázs 78. 
Radaschin Mátyás 92. 
Ráday Eszter, gr. Teleki Lászlóné 512. 
Ráday Gedeon 357, 512, 544, 757. 
Ráday Gedeon ( I I . ) 578, 583, 610. 
Ráday Gedeon gr. 721. 
Ráday Pál 218, 338, 340, 345, 357, 435, 

438, 455, 478, 507, 512. 
Ráday Pál gr. 328. 
Radics 345. 
Radó László 399, 400. 
Radvánszky Antal b. 723. 
Radvánszky Béla b. 758. 
Radvánszky György (I.) 212. 
Radvánszky György ( I I . ) 404, 438. 
Radvánszky János 350, 404, 406, 450. 
Radvánszky János 583. 
Radzivill 110. 
Rajner főherceg 712. 
Rakau 30, 106. 
I . Rákóczy Ferenc 201, 204, 277. 
I I . Rákóczy Ferenc 217—219, 277, 377, 

506, 621. 
I . Rákóczy György 95, 181, 184, 191, 

192, 196, 198, 199, 252, 260, 275, 
278, 281, 283, 308. 

I . Rákóczy Gy. udvari kollégiuma 274. 
I I . Rákóczy György 201, 204, 253, 260. 
Rákóczy Zsigmond 163, 166. 
I I . Rákóczy Zsigmond 277. 
Rákosi országgyűlés 44. 
Rakovszky Elek 438. 
Raksányi György 443. 
Ramasi Mátyás 60. 
Ramus 281, 291. 
Ranke 365, 519. 
Ráth Mátyás 511, 594. 

Ratio Educationis 542, 546, 588, 591, 
611. 

Rátkai György 175. 
Raucher 212. 
Baymann János Ádám 492. 
Rázga Pál 676. 
Rechberg gr. 713. 
Rédei Ferenc 70. 
Rédey Ferenc 163, 184. 
Rédey Ferenc 401, 576. 
Rédey László 401. 
Reformáció 7, 14, 20, 24, 29, 31, 36, 

41, 46, 106, 135, 617, 619, 620. 
Regensburg 74, 166, 490. 
Regnum Marianum 336, 411, 465, 492 

741. 
Reisz János 678. 
Reuchlin 4. 
Révay Ferenc 65. 
Révay Kata Szidónia 394. 
Révay Mihály 345, 395. 
Révay Péter 65, 233. 
Révay Zsuzsanna 405. 
Révész Imre 49, 51, 57, 689, 692, 695, 

696, 703, 712, 713, 714, 715, 717, 
722, 750, 752. 

Reviczky Ádám gr. kancellár 635, 636, 
641, 662. 

Révkomárom 56; 457. 
Rezik János 212, 281. 
Ribini 52, 339. 
Ricci 520. 
Richter 705. 
Rimaszombat 474. 
Rimay János 300, 508. 
Róma 16, 18, 31, 32, 123, 135, 139, 145, 

492, 737, 738. 
Római collegium 499. 
Romanticismus 618, 625. 
Roschel János 270. 
Roth-Teleky Johanna 592. 
Rottal 205. 
Rózsahegyi zsinat 238, 434, 460. 
Rozsnyó 240, 270. 
Rudnay László 386. 
Rudnay Sándor püspök 626. 
Rudolf 134, 142, 146, 150, 153, 156, 

161, 164, 166. 
Russel lord 719. 
Ruyter Mihály 207. 



Sabellius 109, 112. 
Sacramentumok 251. 
Sajó-Gömör 240. 
Salamon Ferenc 683. 
Salamon József 638, 660. 
Salicaeus Ferenc 62. 
Salm Miklós 77. 
Salzer Mihály 272. 
Samarjai János 310. 
Sámbár Mátyás 323. 324. 
Sámi László 683. 
Samosatai Pál 109. 
Sámson Bernát 20. 
Sand K . 620. 
Sándor főherceg nádor 598. 
Sárközy Kázmér 721. 
•Sárospatak 109, 112, 204, 271, 596, 

619, 703. 
Sárospataki iskola 204, 281, 478, 481, 

483, 484, 488. 
Sárospataki Füzetek 717. 750. 
Sárospataki Lapok 742. 
Sárospataki tanterv 590. 
Sárospataki Unió 95. 
Sáros-Ujfalu 611. 
Sárosy Márton 212. 
Sárszentlőrinc 591. 
Sárvár 51, 207. 
Sátoralja-Űjhely 92, 205. 
Sautner Antal 57. 
Savóyai Jenő herceg 344, 361. 366, 

375, 377, 395, 476, 491, 492. 
•Schaffgotsch gr. érsek 365. 
Schediusz Lajos 591. 
Schediusz-Lovich-féle tanterv 654. 
Scheidenmantel 578. 
Schenkel 690. 
Schiller 498. 
Schleiermacher 626. 
Schmalkalden 19. 
Schmalkaldi cikkek 73, 240. 
Schneider M . 301. 
Schnellius 291. 
Schola Pansophica 277. 
Scholtz János 759. 
Schönleben 212. 
Schwartner Márton 591. 
Scribonius 291. 
-Scultetus Á. 297. 
Sebes Antal 638. 

Segesvár 62, 90. 
Segner András 267. 
Seifried János 267. 
Selmecbánya 58, 59, 240, 416, 473, 612. 
Sembery Sámuel 341, 395, 405, 406, 491. 
Sernptei consistorium 238. 
Seniorok 283. 
Seregélyesi György 443. 
Serpilius Sámuel 429. 
Servet Mihály 28, 30, 109. 
Sibrik Gergely 77. 
Siklósi Mihály 49. 
Silván János 302. 
Simontornya 414. 
Sinay Miklós 472, 486, 575, 576, 577, 

580, 584. 
Sinay-per 576. 
Skarica-alap 592. 
Skarica Máté 53, 97. 
Smyrnai Szent Polycarpus 502. 
Socinus Faustus 30, 106, 112, 118. 
Socinus Laelius 30. 
Sola Salvifica 552. 
Solti sessio 426. 
Somogyi tanácsos 615. 
>Sonnenblume« 624, 626. 
Sopron 40, 96, 142, 188, 192, 194, 209, 

268, 403, 440, 445, 448, 481, 483, 484, 
486, 488, 489, 498, 546, 700. 

Spáczay Pál 405. 
Spankau 205, 209, 266. 
Spannagel Napoleon 621. 
Speculum Romanorum Pontificum 55. 
Spener 461. 
Speratus Pál 38. 
Speyer 19. 
Splényi br. püspök 558. 
Squillace 520. 
Sramkó Pál 655. 
Staatsrath 365, 366, 528. 
Stancarus 105, 111. 
Steinville 468. 
Stockei Lénárd 57, 77, 106, 270. 
Stóla váltság 245, 385, 386. 
Stósz 611. 
Strassburg 24, 28, 286. 
Strassoldo 209. 
Stromszky Sámuel 679, 726. 
Sukoró 389. 
Surdaster János 60. 



Suúr 443. 
Svájc 20, 21, 30. 
Svedlér 611. 
Syderius I . 254. 

Szabolcs 482. 
Szada 376, 384. 
Szakmári György 41. 
Szakolca 196. 
Szakramentáriusok 82, 89, 135. 
Szalabázy Tamás 50. 
Szálai Sámuel 579, 580. 
Szálkai László 41. 
Szalontai István 207. 
Szapolyai János 43, 44, 47, 50, 67. 
Szarvas 388, 592. 
Szász Domokos 764. 
Szász Károly 683, 756. 
Szászváros 468. 
Szatbmáry Király Ádám 401. 
Szathmári Király György 453, 456. 
Szatmár 474. 
Szatmári béke 220, 333. 
Szatmárnémeti zsinat 95, 252. 
Szatmári Paksi István 386, 417, 574. 
Szcitovszky János 645. 
Szeberényi Andor 750. 
Szeberényi János 637, 662, 676, 678, 708. 
Szeberényi Lajos 750. 
Széchenyi Ferenc gr. 512, 556. 
Széchenyi István gr. 645. 
Széchenyi Pál 217, 218. 
Széchy György 181. 
Széchy Mária 205. 
Szecsei István 378. 
Szécsényi gyűlés 218. 
Szeged 52, 100. 
Szegedi Gergely 86, 104, 107, 300. 
Szegedi Kis István 53. 54, 96. 
Szegedi Lajos 88, 111. 
Szegedi Péró 417. 
Szeitz Leo 552, 556. 
Székács József 661, 674, 713, 723, 

726, 758. 
Székely István 50, 300. 
Székely Mózes 151. 
Székely Mózes i f j . 196. 
Székely-Udvarhely 176, 480. 
Széki zsinat 106, 111. 

Szekularizáció 540. 
Szelepcsényi György 205, 206, 269. 
Szemere Bertalan 674. 
Szenczi Fekete István 429. 
Szenei Molnár Albert 287, 288, 297T 

322, 507. 
Szendrő 188. 
Szeniorok 102, 224, 225, 453. 
Szentábrahámi Mihály 433. 
Szentek Hegedűje 507. 
Szentgyörgyi Sámuel 440. 
Szentháromságtagadók 30. 105, 106,133. 
Szentiványi Márton 720. 726. 
Szentjób 161. 
Szentkereszt 478. 
Szentlélek fi- és nőtestvérei 3. 
Szentmártonkáta 376, 385. 
Szentmiklóssy Timotheus 518. 
Szentpétery András 344. 
Szentpétery Katalin, Ráday Gedeonné 

512. 
Szepesi fraternitas 102. 
Szepes-Olaszi 482. 
Szepes-Remete 611. 
Szepesség 40, 57. 
Szepessy Ignác b. 626, 628, 645. 
Szepesvár 162. 
Szepesváraljai zsinat 235. 237. 
Szeremley 685. 
Szerencs 162. 
Szigeti Gyulai István 401. 
Szikszai György 508, 595. 
Szikszay Benjamin 629. 
Szikszó 108. 
Szilády Áron 50, 51, 53. 
Szilágyi 486. 
Szilágyi Dezső 738. 
Szilágyi Sándor 683. 
Szilágyi Tönkő Márton 279. 
Szilassy József 624, 628. 
Szilassy László 587. 
Sziléziai Ambrus 40. 
Szilvási Mihály 49. 
Szilvás Újfalvi Imre 305. 
Szirmay Antal 417, 537, 556. 598. 
Szirmay István 357. 
Szirmay János 450. 
Szirmay Miklós 242, 244, 345, 460. 
Szirmay Tamás 346. 
Szoboszlai Pap István 673, 676. 685, 687. 



Szodó 720. 
Szojka püspök 369. 
Szőke Ferenc 580, 583. 
Szokol András 621. 
Szombatosok 120. 
Szontagh Gusztáv 629. 
Szőnyi Benjamin 389, 420, 423, 424, 

433, 442, 488, 506, 508, 595. 
Szőnyi Nagy István 288, 294. 
Sztárai Miklós 111. 
Sztáray Mihály 53, 54, 96. 
Szuhay Mátyás 209. 
Szuhay püspök 152. 
Szunyogh Mózes 233. 
Szuperintendensek 102, 224, 235, 440, 

448, 453. 
Szyl Miklós 320. 

Táboriták 12. 
Tallósi árvaház 413. 
Tállyai zsinat 106. 
Tamás szerzetes 35. 
Tanucci 520. 
Tarcal 91, 92, 96. 
Tarcal-tordai hitvallás 92. 
Tarkányi István 266. 
Tarnovszky Szaniszló 302. 
Tasnád 143. 
Tata 383. 
Taubner Károly 661. 
Teés 443. 
Telegdi Miklós 141. 
Telekesi Török István 346, 466. 
Teleki József gr. 407, 544, 558, 573, 

580, 583, 585, 603, 616, 636. 659. 
Teleki László gr. 616, 624, 673. 
Teleki Mihály 209. 
Teleki Mihály gr. 370. 
Teleki Sámuel gr. 554. 
Téli Újság 756, 770. 
Temesvár 54. 
Teréziánum 414. 
Teschen 302. 
Tessedik Sámuel 583, 592. 
Tetzel 16. 
Teutscher Máté 62. 
Theobaldus 4. 
Thököly Imre 209, 210, 212, 214, 267. 
Thököly Sebestyén 301. 

Thomae Illés 267. 
Thoroczkai Máté 305. 
Thun Leo gr. 680, 723, 725, 745. 
Thúri Pál 91, 92, 96. 
Thurzó Elek 65. 
Thurzó Ferenc 69, 93.. 
Thurzó György 164, 167, 168, 174, 175. 

178, 232, 234, 236, 302. 
Thurzó Kristóf 235. 
Thurzó Szaniszló 238, 302. 
Thúry Ferenc 392. 
Tiefenbacher Dávid 267. 
Tihanyi Dániel 359, 491. 
Ti l ly 189, 193. 
Tiszaföldvár 395. 
Tisza Kálmán 692, 694, 700, 704, 713, 

721, 757. 
Tokaj 50, 162. 
Toldalaghi Mihály 401. 
Tolna 52, 53, 96. 
Tolnai Fabriczius Bálint 98. 
Tolnai János 276, 281, 311. 
Tolnai István 281. 
Tolnai Lajos 275. 
Tolnai Lukács 120. 
Tolvai Menyői Ferenc 287. 
Tomka-Szászky 486. 
Tomori István 50. 
Tompa Mihály 673. 
Tonnemann 455. 
Toperczer Lajos 685, 707. 
Torda 88, 90, 100, 117, 118, 129. 
Torda Zsigmond 68. 
Torkos András 466, 502, 508, 596. 
Torkos Jakab 452. 
Torkos József 483. 
Torkos Károly 707. 
Torkos Mihály 579. 
Toroczkai Zsigmond 401. 
Török István 487. 
Török Pál 661, 685, 723, 745, 746. 
Törökszentmiklós 612, 720, 722. 
Toronyai zsinat 77. 
Törvények Lelke 549. 
Toscana 354, 522, 548. 
Tószeg 444. 
Tótkomlós 417. 
Tóth Ferenc 594, 612. 
Tóth-Sipkovits János 422, 429, 446, 483. 
Tövisi Mátyás 52. 



Tranovszky György 302, 303. 
Trautsolm herceg 485, 491. 
Trauzner Lukács 118. 
Trefort Ágost 735. 
Trencsén 219, 392. 
Trienti zsinat 130, 133, 139. 
Tsétsi János 484, 485. 
Tudományos Szemle 754. 
Türelmi rendelet 528, 530. 
Turóc 482. 
Turóci prépostság 146. 

Újbánovee 760. 
Újfalvi Imre 248. 
Újsziget 51, 65. 
Ulászló 13. 
Una cum templis 180. 
Ungnád János 66. 
>Unigenitus< bulla 
Unió 625, 628, 629, 630, 657, 658, 662, 

664, 752. 
Unitáriusok 30, 105, 106, 119, 196,286, 

311, 433. 
Unitas fratrum 13. 
Utraquisták 12. 
Utrecht 279, 496, 498. 
Utrechti Biblia 596. 
Ürményi 556. 

Vácz 52, 384, 414. 
Váczi András 311. 
Vadosfa. 400, 422, 481. 
Vadosfai per 398. 
Vajda Péter 592. 
Válaszúti György 120. 
Vald Péter 5, 32, 33. 
Valkó 96. 
Válla Lőrinc 4. 
Vallási irodalom 295. 
Valpó 53. 
Vámosi Pap István 629. 
Van Andel Adorján 759. 
Vandrák András 456. 
Van Swieten 500. 
Várad 94, 111—114, 151, 177, 248,491. 
Várdai Pál 57—59. 
Várpalota 443. 
Vásonyi Márton 483. 

Vay Ábrahám 350, 357. 
Vay Ádám 378. 
Vay Dániel 614. 
Vay István 583. 
Vay József 580, 583, 587—589. 614. 615 
Vay László 345. 
Vay Miklós báró 700,712 713,717,757 
Vay-Mocsáry alapítvány 590. 
Vecsey Zsigmond 580. 
Velence 520, 613. 
Verancsics 56, 93, 134, 135. 
Veresegyháza 376, 384, 393. 
Veresmarty Mihály apát 204. 
Verestói György 412. 
Veritas Toti Mundo Declarata 205. 
Veszprém 364, 382, 535. 
Vezekény 376. 
Vinshemius V id 38. 
Vitnyédy János 451. 
Vitnyédy István 266, 269. 
Vitola 537. 
Vízaknai György 63. 
Vizsoly 278. 
Volkra püspök 383. 
Voltaire 513-516. 
Vörösmarti Illés 96, 120. 
Vukovár 53. 
Vurda Károly 651. 

Wagner Bálint 61. 
Wagner János 760. 
Wald dr. 627. 
Wal l 520. 
Wallaszky Pál 594. 
Wallenstein 189. 
Wartburg 18, 620. 
Weber Simon 594. 
Welcz testvérek 207. 
Wenrich 620. 
Werbőczy István 42—44. 
Wesselényi Ferenc nádor 201. 
Wesselényi István 369. 
Wesselényi Istvánná 513. 
Id . b. Wesselényi Miklós 562. 
I f j . b. Wesselényi Miklós 645, 673. 
Westmoreland lord 701. 
Westphaleni egyházszervezet 638. 
Wicklif J . 7, 9, 32. 
Wieland 498. 



Wiener Pál 74. 
Wimmer Ágost 652, 681. 
Wittenberg 16, 17, 37, 50, 53, 56, 60, 

62, 68, 88, 91, 110, 283,429,502,620. 
Wlassich Ferenc b. 638. 
Wohlmuth Lipót 678, 707, 726. 
Wölflin Kristóf 324. 
Worms 17, 71. 
Wrbna gr. 616. 

Xylander István 235. 

Zabler Jakab 240, 242. 
Zabler Péter 235. 
Zaffius Péter 207. 
Zámory Kálmán 760. 
Zay András 209, 346, 405. 
Zay Ferdinánd 394. 
Zay Imre b. 440, 614, 616. 
Zay Károly gr. 654, 657, 659, 661, 726, 

745. 
Zay Péter b. 406, 450, 544, 545. 
Zengedező Mennyei Kar 304. 

Zichy Ferenc gr. 627. 
Zichy Károly gr. 556, 599, 617. 
Zichy gr. győri püspök 443. 
Ziegler György 298. 
Zimmermann tanácsos 
Zimmermann Zs. 212. 
Zinzendorf gr. miniszter 367. 
Ziska 12. 
Zmeskál 346. 
Zólyom 59. 
Zólyomi Dávid és Miklós 278. 
Zrínyi Miklós, a költő 331, 718. 
Zrínyi Miklós, a szigetvári 66. 
Zsedényi Edvárd 698, 704, 708, 710, 720, 

726. 
Zsigmond császár 10, 12, 32. 
Zsitkovszky 542. 
Zsolna 59, 236. 
Zsolnai zsinat 233, 236. 
Zsolnai zsinat apológiája 236. 
Zürich 20, 22, 80. 
Zvonarits Imre 318, 322. 
Zwingli TJlrik 20, 22, 23, 27, 80, 84. 



I 


	ELSŐ RÉSZ. A XVI. századbeli vallásjavítás Magyarországon 1606-ig.
	I. A vallásjavítás története általában
	II. A reformáció előkészítése s bejövetele hazánkba
	III.A reformáció terjedése, első terjesztői és pártfogói
	IV. A vallásjavítás a mohácsi vész után
	V. A reformáció híveinek egyházakká s külön felekezetekké való alakulása
	VI. Templomok, lelkészek, kormányzók
	VII. A szentháromság-ellenes irány. Unitáriusok
	VIII. A rómómai katholikus egyház új életre keltése Ferdinánd alatt. Miksa uralkodása
	IX. Budolf uralkodása és az ellenreformáció
	X. Bocskay István felkelése, a bécsi béke s ennek az ország törvényeiközé beiktatása (1608)
	XI. A protestáns egyház külső története. Magyarhoni és erdélyi országgyűlések. Bethlen Gábor és a Rákóciak
	XII. A protestáns egyház szervezése, közigazgatása, egyházmegyei gyűlések, zsinatok általában
	XIII. Tanrendszer, belső iskolai élet, tankönyvek, neveléstudomány. Magyar encyklopédia
	XIV. Polemikus irodalom. Luther és Kálvin híveinek vitái

	MÁSODIK RÉSZ. A XVIII. század történelme.
	XV. Az állam és a protestantizmus
	XVI. Az elnyomás
	XVII. Egyházi élet
	XVIII. Az iskola és irodalom
	XIX. II. József és II. Lipót

	HARMADIK RÉSZ. A XIX. század történelme.
	XX. Uralkodó és bevett vallás. Az új élet kezdete
	XXI. A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens

	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	_5���������
	_6���������
	_7���������
	_8���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	52_1�����������
	52_2�����������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	80_1�����������
	80_2�����������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	160_1������������
	160_2������������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	168_1������������
	168_2������������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	182_1������������
	182_2������������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	190_1������������
	190_2������������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	208_1������������
	208_2������������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	216_1������������
	216_2������������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	224_1������������
	224_2������������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	234_1������������
	234_2������������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	272_1������������
	272_2������������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	308_1������������
	308_2������������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	344_1������������
	344_2������������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428����������
	429����������
	430����������
	431����������
	432����������
	433����������
	434����������
	435����������
	436����������
	437����������
	438����������
	439����������
	440����������
	441����������
	442����������
	443����������
	444����������
	445����������
	446����������
	447����������
	448����������
	449����������
	450����������
	451����������
	452����������
	453����������
	454����������
	455����������
	456����������
	457����������
	458����������
	459����������
	460����������
	461����������
	462����������
	463����������
	464����������
	465����������
	466����������
	467����������
	468����������
	469����������
	470����������
	471����������
	472����������
	473����������
	474����������
	475����������
	476����������
	477����������
	478����������
	479����������
	480����������
	481����������
	482����������
	483����������
	484����������
	485����������
	486����������
	487����������
	488����������
	489����������
	490����������
	491����������
	492����������
	493����������
	494����������
	495����������
	496����������
	497����������
	498����������
	499����������
	500����������
	501����������
	502����������
	503����������
	504����������
	505����������
	506����������
	507����������
	508����������
	509����������
	510����������
	511����������
	512����������
	513����������
	514����������
	515����������
	516����������
	517����������
	518����������
	519����������
	520����������
	521����������
	522����������
	523����������
	524����������
	525����������
	526����������
	527����������
	528����������
	529����������
	530����������
	531����������
	532����������
	533����������
	534����������
	535����������
	536����������
	537����������
	538����������
	539����������
	540����������
	541����������
	542����������
	543����������
	544����������
	545����������
	546����������
	547����������
	548����������
	549����������
	550����������
	551����������
	552����������
	553����������
	554����������
	555����������
	556����������
	557����������
	558����������
	559����������
	560����������
	561����������
	562����������
	563����������
	564����������
	565����������
	566����������
	567����������
	568����������
	569����������
	570����������
	571����������
	572����������
	573����������
	574����������
	575����������
	576����������
	577����������
	578����������
	579����������
	580����������
	581����������
	582����������
	583����������
	584����������
	585����������
	586����������
	587����������
	588����������
	589����������
	590����������
	591����������
	592����������
	593����������
	594����������
	595����������
	596����������
	597����������
	598����������
	599����������
	600����������
	601����������
	602����������
	603����������
	604����������
	605����������
	606����������
	607����������
	608����������
	609����������
	610����������
	611����������
	612����������
	613����������
	614����������
	615����������
	616����������
	617����������
	618����������
	619����������
	620����������
	621����������
	622����������
	623����������
	624����������
	625����������
	626����������
	627����������
	628����������
	629����������
	630����������
	631����������
	632����������
	633����������
	634����������
	635����������
	636����������
	637����������
	638����������
	639����������
	640����������
	641����������
	642����������
	643����������
	644����������
	645����������
	646����������
	647����������
	648����������
	649����������
	650����������
	651����������
	652����������
	653����������
	654����������
	655����������
	656����������
	657����������
	658����������
	659����������
	660����������
	661����������
	662����������
	663����������
	664����������
	665����������
	666����������
	667����������
	668����������
	669����������
	670����������
	671����������
	672����������
	673����������
	674����������
	675����������
	676����������
	677����������
	678����������
	679����������
	680����������
	681����������
	682����������
	683����������
	684����������
	685����������
	686����������
	687����������
	688����������
	689����������
	690����������
	691����������
	692����������
	693����������
	694����������
	695����������
	696����������
	697����������
	698����������
	699����������
	700����������
	701����������
	702����������
	703����������
	704����������
	705����������
	706����������
	707����������
	708����������
	709����������
	710����������
	711����������
	712����������
	713����������
	714����������
	715����������
	716����������
	717����������
	718����������
	719����������
	720����������
	721����������
	722����������
	723����������
	724����������
	725����������
	726����������
	727����������
	728����������
	729����������
	730����������
	731����������
	732����������
	733����������
	734����������
	735����������
	736����������
	737����������
	738����������
	739����������
	740����������
	741����������
	742����������
	743����������
	744����������
	745����������
	746����������
	747����������
	748����������
	749����������
	750����������
	751����������
	752����������
	753����������
	754����������
	755����������
	756����������
	757����������
	758����������
	759����������
	760����������
	761����������
	762����������
	763����������
	764����������
	765����������
	766����������
	767����������
	768����������
	769����������
	770����������
	771����������
	772����������
	773����������
	774����������
	775����������
	776����������
	777����������
	778����������
	779����������
	780����������
	781����������
	782����������
	783����������
	784����������
	785����������
	786����������
	787����������
	788����������
	789����������
	790����������
	791����������
	792����������
	793����������
	794����������
	795����������
	796����������
	797����������
	798����������




