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Előszó

Az evangélikus világ ez évben ünnepli az evan
gélikus vallás hősének, Gusztáv Adolf svéd király 
halálának, háromszázados évfordulóját. Röviden akar
tam hitünk e hősének igazi életrajzát adni, mert az 
ultramontán történetírás főigyekezete odairányul, hogy 
e férfiúnak jelentősége és nagy értéke minél jobban 
elhomályosuljon. A  materialista történetírás egy alva
járó beteges kornak, azt akarja meggyőződésévé tenni, 
hogy az anyagi erőkön kívül ninesen más mozgatóerő.

Gusztáv Adolf emlékét mindég élénk emlékeze
tünkben kell tartani, mert ez a férfiú bizonyos tekin
tetben a protestáns „szentek11 közé tartozik. Hát ilye
nek is vannak, kérded kedves olvasó ? Nemcsak Rómá
ban kanonizált és katalogizált szentek vannak avilágon. 
A  mi „szentjeink11 teljesen elütnek a római szentek
től, mert mi a szentnek fogalmát nem a mirákulumok 
teljesítésének bizonyítására helyezzük, vagy a szen
tek aszketikus életére és minden emberi vonatkozás 
megtagadására, mert a protestáns „szentek" nem is 
hibátlan emberek, de az igazságtól áthatott, teljesen 
önzetlen férfiak, akik mernek a küzdelmes és kisértés 
teljes életbe belépni és küzdeni egy veszedelmes irány
zat ellen vagy egy eszme érdekében, mégha az egész 
világ is ellenük fordul!

Ilyen férfiú volt Gusztáv Adolf, aki egy elveszett
nek gondolt ügy érdekében, a lelkiismeret szabad
ságért és az evangélikus világnézetért mert mindent
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kockára tenni és végül ezért az ügyért fel is áldozta 
életét.

Ennek a mi protestáns „szentünknek képét 
akarom evangélikus közönségünknek emlékezetében 
feleleveníteni, felhasználva a legjobb és legalaposabb 
forrásokat.

Békéscsabán, 1932 március 31.

A szerző.



I.

Szabad-e a vallás terjesztésére,  vagy védelmére 
fegyvert fo g n i?  —  Krisztus tanítása. —  Os egyház. —  
Rajongók. —  Az állam fegyverrel védi az egyházat. —  
Ágoston egyházatya téves írásmagyarázata. —  A  közép
kori egyház nem ösmeri az ó- és ujtestámentom helyes 
viszonyát. —  Mohamed. —  Keresztes hadjáratok. —  
Vyclif és Húsz János elitéltetése. —  Luther felü lm úlja  
korát és reformátortársait.  —  V. Károly. -  Bertalanéj. 
—  I I .  Fülöp.  -—  Erzsébet angol királyné. —  Vása Gusz
táv. —  Zsigmond svéd és lengyel király. —  IX . Károly 
svéd király. —  A jezsuiták teljes veresége Svédországban.

Az evangélikus vallás megmentjeként tekint
jük az ezelőtt 300 évvel, a lützeni csatatéren, elesett 
Gusztáv Adolf svéd királyt, akinek és az őt megelőző 
kornak rövid történetét akarjuk adni e füzetke lapjain.

Amikor e férfiú a már-már teljesen letepert 
német evangélikus egyházat hősies és elszánt fel
lépésével megmentette, akkor közszájon forgott az a 
mondás, hogy Luther és Melanchton Isten igéjével 
és tollal mentették meg a reformációt, míg Gusztáv 
Adolf karddal!

Önkénytelenül is kezdünk foglalkozni, hallva a 
vallásháborúkról, azzal a kérdéssel, hogy lehet-e az 
evangélium ügyének karddal is szolgálatot tenni ? 
Krisztus egyetlen szavára sem lehet hivatkozni oly 
irányban, hogy ő tanítványainak olyan utasítást adott 
volna, miszerint vallását erőszakkal is terjesszék,
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vagy fegyverrel védjék meg. Krisztus mondja a hegyi 
beszédben: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azo
kat, kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, kik 
titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, kik hábor
gatnak és kergetnek titeket11. (Máté V. 49.).

Viszont az evangéliumban azt olvassuk, hogy 
Krisztus megdicséri a római századosnak hitét, aki 
beteg katonájának meggyógyítását kéri és ennek nem 
mondja Krisztus, hogy, aki ő benne hisz, annak le 
kell vetnie a katonai egyenruhát és le kell mondania 
hivatásáról.

A  keresztyénség az első három század alatt 
tartó üldözésekben sohasem nyúlt hitének védelmére 
fegyverhez. Az akkori pogányságnak minden gyűlö
lete távolról sem hasonlítható ahhoz a keresztyén 
gyűlölethez, melyet Lenin—Trocki képviselnek a 
keresztyénséggel szemben és mégis hires történé
szeknek az a véleménye, hogyha az állam a régi 
korban nem kelt volna fegyverrel az egyháznak vé
delmére, a keresztyénség elvérzett volna.

Már az első három században a római kaszárnyák
ban is kezdett terjedni a keresztyénség, a római kato
nák külföldi szolgálatukban és kaszárnyáikban annak 
első terjesztői voltak. A  keresztyén világnézet akkor
tájt az volt, hogy a katona is lehet keresztyén, csak
hogy a katonának nehezebb keresztyénnek lenni, 
mint annak, aki nem katona.

A  IV. században, amikor Konstantin császár 
donatista szekta ellen fegyvert fogott, az egyház nem 
tiltakozott a császárnak ezen lépése ellen. A  donatista 
szekta ezidőtájt Észak-Afrikában a rablást is helye
selte és híveinek az öngyilkosságot ajánlotta. Vesze
delmes őrülethez hasonlított az, amit a szekta ezen 
korban hirdetett és cselekedett. Rajongó őrültekkel 
és gonosztevőkkel csak kényszerzubbonnyal és erő
szakkal lehet elbánni.
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Voltak azután nagyon korán a keresztyénség 
körén belül más irányú rajongók is. Már Krisztus 
tanítványai, csupa nagy szeretetből Krisztus iránt, egy- 
ízben arra kérték a Megváltót, hogy a szamaritánus 
falura, mely Krisztust és a tanítványokat nem akarta 
befogadni, bocsásson tüzet. De Krisztus rendreutasí- 
totta tanítványait ez oktalan kérelmükért és azt 
mondta, hogy az embernek fia nem jött a lelkeket 
elpusztítani, hanem megmenteni.

Ilyen Krisztus szellemével teljesen ellenkező 
rajongó volt a VI. század első felében Maternus 
Firmicus Julius,aki arra biztatta Kostans és Konstantin 
császárokat, hogy irtsák ki fegyverrel, melynek birto
kosai, az egész pogányságot.

A  hitkényszer és erőszak alkalmazásában nagy 
fordulatot jelent Ágoston egyházatyának tanítása. 0 
a hitkényszer alkalmazását Krisztus következő pél
dázatával akarta indokolni: „Hallván pedig ezeket 
egy azok közül, akik ő vele együtt ülnek vala, monda 
nékik: Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten orszá
gában. O pedig monda annak: Egy ember készíte 
nagy vacsorát és sokakat meghíva: És elküldé szol
gáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalo
saknak. Jertek el, mert immár minden kész! És 
mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mente
getni. Az első mondá néki: Szántóföldet vettem és 
ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, 
ments ki engem 1 És másik mondá: Öt iga ökröt 
vettem és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kér
lek téged, ments ki engem! A  másik pedig monda : 
Feleséget vettem és azért nem mehetek. Mikor azért 
a szolga hazament, megmondá ezeket urának. Akkor 
megharagudván a gazda, monda az ő szolgájának: 
Eredj hamar a város utcáira és szorosaira és a sze
gényeket, csonka-bonkákat, sántákat és vakokat hozd 
be ide. És monda a szolga: Uram meg lett, amint
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parancsolád, és mégis van hely. Akkor monda az Ur 
a szolgának: Eredj el az utakra és a sövényekhez 
és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék 
az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki 
azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kós
tolja az én vacsorámat." (Lukács ev. XIV., 15—24.). 
Az egyházatya teljesen félreértette Krisztus ezen 
példázatát, mert ebben nem a hitkényszer van meg
alapozva, hanem az, hogy Izrael megvetvén meghívá
sát az evangéliom által, majd tanúja lesz annak, 
hogy olyanok lesznek Isten országa tagjai, akiket 
ő teljesen megvet.

Az egész középkor helyeselte Ágoston egyház
atyának tanítását a hitkényszerről. A királyok és feje
delmek sokszor félig vadnépeket erőszakkal is a keresz- 
tyénség felvételére kényszerítettek és akik nem akar
ták elhagyni a régi pogányságot, azok ellen sokszor 
évtizedekig is hadat viseltek.

De a keresztyénség szokásait és tanait is sok
szor a legerősebb kényszereszközökkel rákényszerítet- 
ték a teljesen tudatlan népre. Minő szigorú paran
csokat adott ki a vasárnap megszentelésére István 
király. Lengyelországban úgy szoktatták rá a népet 
a böjtre, hogy annak, aki nem akart bőjtölni, ki
ütötték a fogát.

A  középkori egyház a legveszedelmesebb és leg- 
rajongóbb keresztyén szekta felett (Bogomilek, albi- 
gensek), lehet mondani, hogy csak a fegyver segítségé
vel birt teljesen győzedelmeskedni. Egyike a közép
kor legfelvilágosodottabb uralkodóinak, Frigyes né
met császár, 1220-ban egy császári kiáltványt bocsá
tott ki, amelyben azt hirdette, hogy semmi sem 
szolgál annyira a birodalom díszére és dicsőségére, 
mintha a császár a nép eltévelyedését kiirtja és 
azért a legsúlyosabb büntetést szabja ki az eretnek
ségre.
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A középkori egyházban látjuk a kard és kereszt 
legszorosabb szövetségét. Erre a szövetségre bizonyos 
tekintetben a viszonyok kényszerítették az egyházat. 
A  VII. században fellép a mohamedán vallás, mely 
a fegyverrel való térítést teszi a hívők kötelességévé. 
Mohamed szerint jobb a szent háborúban részt venni, 
mint 70 évig otthon imádkozni. Egyszer a hitért 
hadbavonulni többet ér, mint 50 évig búcsút járni. 
Ha a keresztyénség ez esetben nem védekezik kard
dal is, a mohamedánizmus elsöpörte volna a keresz- 
tyénséget a föld szinéről. A  pápa a keresztes had
járatban egészen Mohamed szellemében a résztvevők
nek bűnbocsánatot és örök életet Ígért. A  keresztyén
ség dúló csaták után feleszmél és belátja, hogy 
egészen mellékes dolog az, hogy kinek kezében 
vannak az úgynevezett szent helyek, mert a fődolog 
mégis csak az, hogy bármely világtájon él is az em
ber, ott Krisztus jogara alatt éljen.

A  középkori egyház még nem ösmerte az ó- és 
ujtestamentom közötti külömbséget. Az ótestamentom- 
ban (V. Mózes 16., 10. és 14—16. v.) Mózes azt 
parancsolja, hogy mindenki, aki a zsidót vallásának 
elhagyására csábítja, haladéktalanul és könyörtelenül 
agyonkövezendő. Ezzel szemben Jézus megakadá
lyozta még a tettenért bűnös nőnek megköveztetését 
is. Az irgalmas szamaritánusról szóló példázatban 
pedig arra tanít, hogy az idegen fajú és más vallású 
szerencsétlen felebarátunkon is kötelesek vagyunk 
könyörülni és őt segíteni.

A  középkori egyház azokkal szemben, akiket ő 
téves tanítóknak tart, könyörületet és irgalmat nem 
ismer. E tekintetben vezetett Spanyolország, ahol ezt 
az üldözést és gyűlöletet annyira a nép leikébe ol
tották, hogy az eretnekek kínzása és elégetése szinte 
nemzeti és egyházi ünneppé lett. Ezeken a vidékeken 
az inkvizíció volt a középkori egyháznak leghatalma-
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sabb eszköze, az úgynevezett eretnekséegel szemben. 
Sőt némelyek a spanyol inkvizíciót „spanyol reformá
ciónak" is nevezik 1 Nem véletlen, hogy éppen az 
inkvizíció igazi hazájában született a pápaság és 
középkori egyház megmentője és ujjáépítője, Loyola 
Ignác.

Ismeretes, hogy mint bánt el a középkori egy
ház a reformáció úttörőivel. Húsz Jánost elégették és 
Vyelifnek csontjait kiásták és szintén elégették.

Luthernek ugyanaz lett volna a sorsa, mint Húsz 
Jánosnak, csakhogy már Luther mögött sokkal erő
sebb közvélemény állott, mint annak idején Húsz 
mögött, aki egy kis nemzetnek volt szülöttje. Ez volt 
az oka annak, hogy V. Károly nem mert úgy fel
lépni Lutherrel szemben, amint szive mélyében sze
rette volna.

Luther abban is messze megelőzte korát és az 
összes többi reformátort, hogy a wittenbergi vár
templom ajtajára kiszegezett 95 tételnek egyike ek
ként szólott: „A z  eretnekek elégetése e llenke
zik a szen tlé lek  akaratával". Óriási lelki bátor
ság kellett ezt az igazságot nyíltan hirdetni akkor, 
amidőn még az egész világ másként volt meg
győződve. Jellemző, hogy a Luthert kiátkozó pápai 
bulla Luther 95 tételének ezt a pontját is elitéli és 
visszavonását követeli, csakhogy Luther ezt a pontot 
vissza nem vonta, hanem az egész pápai bullát Wit- 
tenberg kapui előtt merészen a tűzbe dobta. V. Ká
roly német császárnak fővágya volt az, hogy az 
evangélikusokat fegyverrel kiirtsa és egy időben már 
szinte úgy látszott, hogy ez a császári óhaj teljesülni 
fog. A  mühlbergi győzelem után úgy látszott, hogy 
ütött a német evangelikusságnak utolsó órája. De 
azután megfordult a hadi szerencse és Y. Károly 
lélekben megtörve lemond a trónról és elvonul kolos
torba. A  kolostorban bevallotta környezetének, hogy
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testáns előkelőségek Párizsba és a király anyja Medici 
Katalin és IX. Károly rendeletére 1572. Bertalan
éikor augusztus 23.-áról 24.-ére hajnalban 3 órakor 
megkondultak a harangok és a protestánsok meg
gyilkolása megkezdődött. Ezen az éjjelen 20.000 protes-

mennyire bántja őt az, hogy nem bánt el Lutherrel 
akként, amint elbánt Zsigmond császár Húsz Jánossal.

V. Károly császár rendelte el, hogy Német
alföldön égessék el Luther munkáit és maga is 
gyönyörködött ezen látványosságban.

A legvéresebb volt a protestánsok üldözése 
Franciaországban. Ennek a vak és türelmetlen irány
zatnak örök szégyenfoltja a párizsi Bertalani vérnász. 
Az újabb ultramontán történetírás szeretné ezt a gyalá
zatos eseményt tisztán politikai indokokra vissza
vezetni, de ez a középkori vallási fanatizmus és 
bigottizmus legaljasabb, egyedülálló, legrettenetesebb 
megnyilvánulása. Királyi nászra gyűltek össze a pro-

Medici Katalin a vérnászt követő reggelen sétál Párizs utcáin
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tánsnak oltották ki az életét. Medici Katalin a rettenetes 
éjszaka utáni reggelen udvarhölgyeivel végigsétált 
Párizs utcáin és öntelten nézte fanatizmusának áldo
zatait. Egy mészáros legény mutogatta a királynénak 
erős karját, mellyel úgymond száz protestánsnak 
oltotta ki életét az éjszaka folyamán.

II. Fülöp spanyol király, ez a bigott lelkű fejede
lem, volt az, akiről a történelem feljegyezte, hogy 
életében sohasem nevetett, mégis amikor meghallotta, 
hogy mi történt Párizsban a véres éjszakán, jóízűen 
felkacagott, azt mondva: „No ezek alaposan végez- 
tek.“ Ugyancsak II. Fülöp spanyol király a párizsi 
vérnász emlékére színdarabot adatott elő Madridban, 
amelynek az volt a címe: „A  győzelmes egyház!". 
Ez a fanatikus király elfelejtette, hogy még a gonosz
tevőknek sem dicsőség az, amikor a mitsem sejtő 
embereket csapdába csalják és álmukból felriasztva 
meggyilkolják. A  pápa, amikor értesült a vérnászról, 
elrendelte, hogy a római angyalvárból ágyúkkal üdv
lövéseket adjanak, azután fényes segédlettel nagy 
misét tartatott és emlékérmet veretett a nagy napnak 
emlékére.

A  francia parlament helyeselte IX. Károly el
járását és a Bertalanéj után való napot nemzeti 
ünnepnek jelentette ki. Bármennyire igyekeztek is 
megnyugtatni IX. Károly francia király lelkiismeretét, 
ez nem sikerült, mert folyton rémképeket látott és az 
ártatlanok szenvedését és ezekkel a rémképekkel 
gyötörten halt is meg ez a szerencsétlen, szószegő, 
jellemtelen ember.

Az inkvizíció hazája nemcsak Loyolát, V.Károly t, 
II. Fülöpöt adta e világnak, hanem ennek az ország
nak szülöttje az a bigott és véreskezű hadvezér, aki
nek megbízatása volt a németalföldi protestantizmust 
kiirtani. Álba herceg midőn véres munkája után mint 
fővezér visszavonult és környezete arra kérte, hogy
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bocsásson meg ellenségeinek, azt mondta: „Nem 
bocsáthatók meg nekik, mert én életemben minden 
ellenségemet felakasztottam!“ II. Fülöp spanyol király 
legnagyobb gyönyörűségét lelte az eretnekek elége
tésében. Mikor sikerült neki az inkvizíciót Spanyol- 
országban ismét lábraállítani, szülővárosában nagy 
ünnepélyt rendezett, ahol számos eretneket égettek 
el ez ünnepély alkalmával, melyre az egész királyi 
ház nagy dísszel kivonult. Ebben a borzalmas jelenet

ben, a meggyőződésükért tűzhalált szenvedő emberek 
kínjaiban találta ő legnagyobb lelki gyönyörűségét.
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Ez a fanatikus király azt mondta, hogyha tulaj
don fia eretnekké lenne, azt is tűzhalálra ítélné, nem 
sajnálná, sőt maga is hordaná a fát máglyájához. 
II. Fiilöp a pápa biztatására 1588-ban a híres nagy 
ármádiával Anglia ellen akart indulni, hogy kiirtsa 
a protestantizmust. Elrendelte, hogy a hadjárat előtt 
a madridi templomokban egyfolytában 40 órán keresz
tül szakadatlanul imádkozzanak a győzelemért. Az 
Anglia felé induló hajókon elhelyezték az inkvizíció 
kínzó eszközeit. A  jezsuita atyák is teljesen felkészül 
tek a nagy térítő munkára- Külön katonai „kénysze
rítő osztályt11 szerveztek. Az angolok érezve a nagy 
veszélyt, szintén teljes komolysággal készültek a spa 
nyol támadás visszaverésére. Szigorú fegyelmet gya
koroltak hajóikon. A  nagy ármádia 1588. július 
havában indult el Anglia ellen és egy hét alatt az 
egész hajóhad teljesen elpusztult. A pápa hiába re
ménykedett, hozzá is, habár elég későn, eljutott a 
nagy ármádia pusztulásának hire. II. Fülöp mégsem 
valósíthatta meg szive legbensőbb vágyát, nem irt
hatta ki az angol protestantizmust, nem törhette le 
a szabad népek és nemzetek önállóságát és szabad
ságát. II. Fülöp spanyol király meghalt 1598-ban 
rettenetes betegségben, teste csupa kiütés volt, 53 
napig feküdt mozdulatlanúl az eretnekégetés imádója. 
Mikor a nagy ármádia elpusztult és Erzsébet angol 
királynénak nem kellett többé tartania II. Fülöp had
seregének támadásától, sokan a bosszúállók közül azt 
ajánlották Erzsébet angol királynénak, hogy itt az 
alkalom, álljon bosszút ő is a katholikusokon egy 
katholikusokat irtó éjszakával. A  nagy királyné 
visszautasította a kisértőket és azt mondta, hogy a 
nagy győzelem után nem képes olyan aljas tettre és 
lelke üdvösségét vesztené el, ha más vallású ártatlan 
embereket pusztítaná el. A  nagy királyné lelki erejé
nek köszönhetjük, hogy a Bertalanéjhez hasonló
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gyalázatos esemény nem tapad a protestantizmus 
múltjához. A jezsuiták többször megpróbálták a be
tolakodást Angliába és ezekkel aztán nem bántak el 
keztyüs kézzel s ezt tekintik a nagy katholikus 
„martiriumnak". Összeesküvőkkel szemben, amint tud
juk, sehol sem szokás nagyon szelíden elbánni.

Erzsébet angol királyné arcképe

A  XVI. század végén és a XVII. század elején 
megpróbálkoztak a jezsuiták visszatéríteni a pápához 
Svédországot, amely tudvalevőleg Vása Gusztáv király 
és Petri Olausz, Svédország reformátorának, vezetése 
alatt elszakadt a pápától.

Vása Gusztáv svéd nemes a borzalmas stockholmi 
vérfürdőtől szerencsésen megmenekült. II. Keresztély 
dán király, aki akkor svéd király is volt, 1520. novem
ber 20-án meghívta a svéd nemességet Stockholmba.
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Ezek ott megjelentek és akkor II. Keresztély tudtukra 
adta, hogy őket a pápa kiátkozta az egyházból, mert 
a svéd érsekkel szemben tiszteletlenséget és engedet
lenséget tanúsítottak. A király ezért az összegyülteket 
halálra Ítélte és kivégeztette, amikor is patakként folyt 
a svéd nemesek vére Stockholm utcáin. Egy svéd 
történetiró szerint ez volt Róma utolsó üdvözlete Svéd
országnak.

A  XVI. század végén 
különféle módon meg
próbálkoztak a jezsuiták 
betolakodni Svédország
ba. Zsigmond svéd király, 
aki egyszersmind Len
gyelország királya is volt, 
amely ország akkor már 
teljesen a jezsuiták szel
lemének befolyása alatt 
állott, bizonyos hajlamot 
mutatott Róma felé és 
nemcsak ő, hanem a 
svéd arisztokrácia nagyrésze is Róma felé hajlott. 
De az evangélikus egyháznak éber őre volt Károly 
herceg, akivel meg a polgárság és parasztság rokon
szenvezett. Amikor a jezsuitákkal rokonszenvező Zsig- 
mond király koronázásánál esküt tett arra, hogy az 
evangélikus egyház jogait védelmezni fogja,leeresztette 
kezét, de a mellette álló Károly herceg akként szólt 
a királyhoz: „Felség, fel a kézzel, mert az eskü ezen 
részét meg kell tartani. “ És valóban nem volt hiába
való a herceg figyelmeztetése, mert a svéd király 
nagyon hamar éreztette azt, hogy ő nem volt őszinte 
az eskü letevésénél, már a „rezerváció mentális" (mást 
gondolni, mint amit mond az ember az eskünél) be
folyása alatt állott, hangoztatta is, hogy ő a kényszer 
befolyása alatt esküdött ekként. Koronázása után

Vása Gusztáv
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Lengyelországba távozott, de még eltávozása előtt a 
főbb hivatalokat a pápista aristokratáknak adta, meg
parancsolta a mise visszaállitását, katholikus iskolákat 
állított fel. Visszaállította, sőt még ki is terjesztette 
a főnemesség privilégiumait. Károly herceg e közben 
szervezte a polgárságot és parasztságot, hogy a katho
likus reakciót megakadályozza. A  király távollétében 
Károly herceg volt az ország kormányzója.

Amikor Zsigmond király lengyel seregével be- 
haj ózott, még a kikötőben a pápai követ 20.000 ara
nyat hozott a pápától, hogy anyagilag is előmozdítsa 
a visszatérítés munkáját.

Mikor azután Zsigmond király Svédországban 
teljes erővel megkezdte a térítés munkáját, Károly 
herceg a parasztság és a katholikus arisztokrata párt 
között nyílt összeütközésre került a dolog. Ebben az 
összeütközésben Károly herceg győzedelmeskedett 
Zsigmond király felett, aki kénytelen volt elhagyni 
Svédországot és a svéd királyi trónt. Ekkor Károly 
herceg IX. Károly neve alatt elfoglalta a svéd trónt. 
A  svéd nemzet az idősebb Vása ágról a fiatalabbra 
helyezte át a trónöröklést.

IX . Károly erélyes és sok tekintetben erőszakos 
uralkodó volt, aki kíméletlenül kiűzte a jezsuitákat 
Svédországból. Az országgyűlésen elhatároztatta, hogy 
aki a pápához akar tartozni és a jezsuiták befolyása 
alatt akar élni, az hagyja el Svédországot.

IX. Károly a magas svéd arisztokrácia hatalmát 
teljesen megtörte. Vitéz katona volt, aki minden ve
szélyben előre ment.

IX. Károlynak köszönhető, hogy a skandináv 
államok végleg megszabadultak a pápaságtól és a 
protestantizmus védbástyáivá lettek. IX. Károlyt a 
parasztság királyának is nevezték, mert nem engedte 
elnyomni a parasztságot, akként, amint az akkor 
Európa más országaiban megtörtént. Zsigmond király

2
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végleg elvesztette a svéd trónt. Zsigmond király 
Lengyelországnak maradt királya, de nem birt ott 
a lengyel nemesség önkényével és önzésével meg
birkózni s nagyon helyesen jegyzi meg egy történet
író: „ A parasztság, amelynek helyzete akkor a skandi
náv államokat kivéve egész Európában nyomorúságos 
volt, Lengyelországban egészen állati sorsba jutott. 
A  lengyel parasztságra nézve nem létezett sem állam, 
sem király, hanem csak a nemes ember az ő bírás
kodásával, tiszttartóival és bérlőivel. Teljesen rab
szolgasorsban élt és nem csoda, hogy minden nem
zeti érzést elveszített, mert a rabszolga mindég 
kozmopolita!"

A  svéd parasztság viszont IX. Károly király 
alatt kezdte élvezni az állami és a szociális rend 
áldásait. Az uj svéd államnak oszlopai lettek a 
parasztok és polgárok.

Amikor tehát IX . Károly végleg megszabadí
totta Svédországot a pápaságtól, megszabadította 
nemzetét attól a sülyedéstől, melynek osztályrésze
sévé lett a teljesen jezsuita befolyás alá került len
gyel nemzet, nemesség és parasztság.



X V II .  század a vallási türelmetlenség korszaka. —  
Evangélikus unió ,  katholikus liga. —  11. Ferdinánd a 
jezsuita szellem példányképe. —  A protestantizmus ki
irtása az osztrák örökös tartományokban. —  A felső
ausztriai evangélikus parasztság felkelése. —  A 30 éves 
háború kezdete. —  A cseh protestáns kultúra meg
semmisítése. —  Tilly, Pappenheim, Wallenstein császári 
vezérek győzelme. —  A  német protestantizmus vég
veszélyben.

A  tizenhetedik század a vallási türelmetlenség 
és izgatottság jegyében indult meg. Ezt az izgatottsá
got mindenütt érezni lehetett. Olyan volt az, mint 
mikor a vihart sötét felhőzet előzi meg.

Az 1555. ágostai vallási béke Németországban a 
külső vallási békét úgy, — ahogy biztosította. Lassan 
az a jogi elv jutott érvényre, hogy akié a föld, azé 
a vallás. (Cujus régió ejus religio.). Minden állam- 
hatalom Európában arra törekedett, hogy az állam 
egy vallású legyen. Az úgynevezett vallási kisebbsé
gek helyzete mindkét részen bizonytalan és ingadozó 
volt. Hozzájárult még mindehhez a legtürelmetlenebb 
és leghareiasabb jezsuita társaság megerősödése és 
majdnem minden államban való sokszor nyílt, sok
szor meg alattomos és rejtett betolakodása. Amint ez 
a társaság előljárt mások lelkiismeretének és meg
győződésének semmibevevésében, úgy az általa nevelt 
intelligencia követte abban a jezsuita szellemet, hogy2*
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erkölcsi- meggyőződésévé lett az, miszerint az eretne
kekkel szemben türelmesnek lenni a legnagyobb bű
nök közé tartozik.

A  30 éves háborút nem a jezsuiták idézték fel, 
de az ő izgatásuk és határt nem ismerő fondorlatuk 
nagy szerepet játszott abban.

A  vallási háború előjátéka Wetlinben, az Alpe- 
sek völgyében kezdődött. Ezekben a völgyekben lévő 
falvakban békésen éltek együtt a protestánsok és 
katholikusok. De a XVII. század elején egyre nagyobb 
izgatást fejtettek ki a protestáns kisebbség ellen. 
A  jeladás akkor volt, amikor Tiranóban a protestáns 
lelkészt prédikációközben a szószéken lelőtték. Erre 
a lövésre azután előre megszervezett csapatok köz- 
ségről-községre vonultak és a protestáns kisebbséget 
kiirtották.

Németországban már a XV II. század elején javá
ban folyt az izgatás az 1555-iki vallási béke ellen. 
A  fanatikusok azzal izgattak a békekötés egyes pont
jai ellen, hogy ezek a pontok már csak azért sem 
lehetnek érvényesek, mert a római pápa azokat jóvá 
nem hagyta. Az osztrák trónra és a császári trónra 
jutott uralkodók már többnyire a jezsuiták neveltjei 
voltak.

A  hadi szervezkedést egy aránylag kisebb jelentő
ségű ügy idézte elő. 1604-ben a 4000 lakost számláló 
Donauwört városkában, melynek lakossága 20 oda
költözött katholikus családot kivéve tisztán evangéli
kus volt s ebben a városkában volt egy katholikus 
zárda, itt tartottak katholikus processiót, melyet egyes 
türelmetlen evangélikusok megzavartak. Miksa bajor 
fejedelem inditványára a városkát országos átokkal 
sújtották és faluvá degredálták. A  birodalmi gyűlésen 
a fejedelem rettenetesen fanatikus beszédet mondott 
a protestánsok ellen. A  protestáns fejedelmek és vá
rosi küldöttek tanúi lévén ennek a vad jezsuita és
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ultramontám fanatizmusnak, érezték az összeütközés 
közeledését és megalkották az úgynevezett protestáns 
uniót. Erre a bajor fejedelem és Ferdinánd osztrák 
főherceg vezetése alatt megalakult a katholikus liga, 
melynek tagjaivá lettek a mainzi, trieri, kölni érsekek, 
a würzburgi, régensburgi, passaui, augsburgi és 
konstanzi püspökök.

A  két ellentétes vallási szervezkedés már meg
volt, csak alkalom kellett a nyilt összeütközésre. 
1618-ban megkezdődött a rettenetes harc, mely 
országokat és virágzó kultúrát tett tönkre.

A  harminc éves háború Mátyás császár uralko
dása alatt 1618-ban ütött ki, de annak előidézője nem II.

II. Ferdinánd arcképe

Mátyás, hanem az akkor már magyar és cseh király 
és 1619-ben német császárrá lett II. Ferdinánd volt.
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II. Ferdinánd. Állapodjunk meg egy kissé ennél 
a férfiúnál, akiről helyesen jegyzi meg az osztrák 
protestantizmus jeles történetírója Loesclie, hogy benne 
a jezsuitizmus lépett a császári trónra és megcáfolhat- 
lanul bebizonyította, hogy mint értik a jezsuiták a 
népeket boldogítani és a keresztyénség nevében a 
testet és lelket sanyargatni és a szabadságot minden 
alakjában megfojtani. II. Ferdinánd született Grázban 
1578-ban. Nevelésének szinte egyedüli befolyással 
voltak a jezsuiták és ő az egyetemet is a teljesen 
jezsuita vezetés alatt álló ingolstadti egyetemen vé
gezte. Mielőtt főhercegi uralkodását Stájerországban 
megkezdte volna, Rómába és Lorettóba utazott, hogy 
lelkileg elkészüljön hivatására. Loretto akkor már 
híres búcsújáró hely volt, mert ott őrizték azt a szent 
szobát (Casa santa), melyet a legenda szerint a X III. 
század elején az angyalok vittek előbb Dalmáciába és 
azután az Ánkona mellett fekvő Lorettoba, ahol ez 
a szoba egy gyönyörű templomban márványba van 
foglalva. Ez lett volna az a szoba, amelyben Máriá
nak meghozta az angyal az isteni üzenetet. Ehhez a 
lorettói Máriához imádkozott nagy buzgósággal II. 
Ferdinánd, „az eretnekek ostora11, ahogy nevezték 
ezt a legfanatikusabb uralkodót kortársai. Fogadal
mat tett arra, hogy inkább akar egy pusztaság felett 
uralkodni, inkább akar kenyéren és vizen élni, inkább 
akar nejével és gyermekeivel koldulni menni, inkább 
engedi magát darabokra vagdalni, mintsem jogtalan
ságot követne el az egyházzal szemben és megtűrné 
az eretnekeket*.

Egy ilyen ember lett egy nagy birodalomnak 
császára és több népnek és nemzetnek királya!

Lelkileg és testileg rövidlátó volt, sok tekintet
ben vak eszköze gyóntatóatyjának és fanatikus mi
niszterének. Ezen rövidlátása miatt nevezték el kor
társai nemcsak eretnek ostornak, hanem „vak kutyá-
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nak“ is. Sajátságos vegyüléke volt ez az ember az 
erénynek és bűnnek. Ha a jezsuiták nem csavarják 
el eszét ennek a rajongó idiótának, talán nem lett 
volna Európa átkává és a vak vallási fanatizmus 
példányképévé. Családi életében tiszta, közvetlen 
környezetében irgalmas férfiú volt. Nagj szerűen be
dresszírozták a jezsuiták a keresztyénséggel merőben 
ellenkező törvényszerű ceremóniális vallásgyakorlatba. 
Naponként két óra hosszat imádkozott, kétszer hallga
tott misét. Orahosszat vizsgálta önmagát, de való
színű, hogy ez az önvizsgálat csak a ceremóniális 
vallásosság formáinak betartására vonatkozott, mert 
különben talán mégis csak felébredt volna lelkiisme
rete, amely nem irtózott milliókat szerencsétlenségbe 
dönteni. Igaz ugyan, hogy lelkiismerete teljesen a 
jezsuita morálra volt megalapozva. Amikor például 
a cseh rendeknek esküdött, közvetlen környezete előtt 
úgy nyilatkozott, hogy szájával a cseh rendeknek 
esküdött ugyan, de szivével a pápának. Vasárnapon
ként két prédikációt hallgatott. Szenvedélyes vadász 
volt és ha szombaton bárminő távol is Bécstől va
dászott, nem bánta, ha legjobb lovait is tönkretette 
a gyors hajtással, csak elérje a szombat esti Mária 
áj tatosságot, melyről sohasem volt távol.

Mikor átvette Stájerország, Karintia és Krajna 
kormányzását, még csak 17 éves volt. A  különben 
is fanatikus ifjút özvegy édesanyja is arra tüzelte, 
hogy minél erélyesebben lépjen fel országában az 
evangélikusok ellen. De Ferdinándnak nem is volt 
nagy szüksége az anyai biztatásra. Hiszen tőle bírjuk 
azt a történeti hűségnek megfelelő vallomást, mikor 
fanatizmusát azzal igazolja: „Isten a tanúm, hogy 
mennyire szeretem én alattvalóimat, hiszen lelki 
üdvösségük megmentésére minden áldozatra kész 
vagyok. Sőt ha tudnám, hogy halálommal kiszabadít
hatnám őket az örök kárhozatból, kész volnék e pilla-
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natban is odanyujtani fejemet a hóhérnak, azt mondva 
neki: „Vágd le!“ Egy ilyen fanatizmussal és jezsuita 
térítési vággyal megitatott lélek mindenre kész és 
valóban rettenetes átka lehet alattvalóinak és az 
egész emberiségnek. Ferdinánd alaposan hozzálátott 
vallásirtó munkájához. Először is elszedte országában 
a lakosságnak minden fegyverét, az evangélikus 
lelkészeket megfosztotta állásuktól. Az egyházi 
szervezeteket feloszlatta, az evangélikus iskolákat 
bezárta. Ez örök receptje minden nép szellemének, 
egyéniségének és önállóságának tönkretételére.

Az erőszak kérlelhetetlen alkalmazásával két 
hét alatt szinte az egész ország virágzó evangélikus 
egyházi és iskolai életét tönkretette. Mikor az evan
gélikus egyház vezetőit már ártalmatlanokká tette, 
kiadta a parancsot, hogy minden polgár térjen vissza 
a katholikus egyházba, aki pedig e parancs értelmé
ben nem akar katholikussá lenni, az adja el minden 
vagyonát és lefizetve az úgynevezett „elvonulási 
díjat“ , pusztuljon az országból. Az újonnan épült 
evangélikus templomokat sok helyen puskaporral fel
robbantották. így  az egyik építési remeket, a Cilii 
városa mellett fekvő erdei templomot, melyet a kör
nyék nemessége az evangélikus parasztság számára 
építtetett, a mellette levő papiakkal együtt felrobban
tották, azután lerombolták. A  templomrobbantásra 
szinte a jelenkorig másutt nem volt példa, mint leg
újabban az orosz szovjetnél, amely Moszkvában fel
robbantotta a híres fogadalmi templomot és Varsóban 
a túlzó lengyel nacionalisták felrobbantották a varsói 
görög-keleti katedrálist.

K i lett adva a rendelet, hogy az evangélikus 
áhitatos könyveket, bibliákat és énekeskönyveket 
egy bizonyos helyre hordják össze s megtörtént, 
hogy 15000 könyvből csináltak máglyarakást és azt 
elégették. A  nagy fejlődésnek indult evangélikus



kultúrát teljesen tönkretette ez az őrjöngő üldözési 
vadság.

A  nép nem egy helyen felzendült ezen erőszakos 
vallás- és kulturairtás ellen. De a fegyvertelen népet 
leverte a jól felfegyverzett zsoldos hadsereg.

A  XV II. század Magyarországon is vallásháború
val kezdődött és nálunk is az eretneküldöző Habsburgok 
uralkodtak. De hogy velünk is nem végeztek úgy, 
mint az osztrákokkal, azt a derék erdélyi fejedelmek
nek: Bocskaynak és Bethlennek köszönhetjük és 
őseink nagy elszántságának és hithűségének és annak 
a körülménynek, hogy az ország nagyrészét a török 
hatalom tartotta megszállva, ahova a jezsuita izgatás 
el nem juthatott.

A  harminc éves háború legvéresebb szintere 
Csehország és Németország volt. Amióta a jezsuiták 
Csehországba is befészkelték magukat, a katholikus 
kisebbség egyre agresszivebben lépett fel. Királyren
delet megtiltotta, hogy katolikus papi birtokon pro
testáns templomok épüljenek. Klostergrádban az evan
gélikus templomot a cseh katholikus érsek vezetése 
alatt lerombolták. A  protestáns rendek Prágában 
protestáns napot tartottak, amely’ napon megszerkesz
tették azt a feliratot, melyben a császárral közük 
vallási sérelmeiket. A  császár megtiltja az ilyen nap
nak rendezését, de a cseh rendek megismétlik azt. 
A legnagyobb forradalmi lépés az volt, amidőn a csá
szár két követét: gróf Szlavatát és gr. Martinicet, a 
a prágai királyi kastélynak ablakából a mélységbe 
dobták és bár a kidobottaknak csodálatosképen semmi 
bajuk sem esett, mégis ez lett egyik főürügye a har
minc éves háborúnak. A  cseh nemesség más tekin
tetben is sok hibát követett el, amennyiben a néppel 
kegyetlenül bánt, egyonetlenkedő és gőgös volt.

A  harc kitört. Az egyik részen a katholikus liga 
harcolt, mig a másikon a protestáns unió s ez utóbbi-
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val a cseh protestáns nemesség. A  harc eleintén változó 
szerencsével folyt s annyi bizonyos, hogy a katholikus 
ligának kiválóbb katonai vezérei voltak. A  katholikus 
liga hadseregének vezére volt eleintén Miksa bajor 
fejedelem és kiváló vezére volt Tilly gróf tábornok, 
akinek hatalmát csak Gusztáv Adolf bírta megtörni.

A  cseh rendek letették trónjáról II. Ferdinándot 
és V. Frigyes pfalzi választófejedelmet választották 
Csehország királyává, akit Prágában megkoronáztak 
s akinek a cseh-morva atyafiak püspöke tette fejére 
a koronát. V. Frigyes a protestáns unió vezére volt 
s nagy szerencsétlenséget jelentett a protestáns ügyre 
és Csehországra nézve is, hogy éppen ez a gyenge 
férfiú lépett előtérbe s őt emelték a cseh trónra. Ural
kodása rövid és dicstelen volt. 1620-ban november 
8-án volt a Prága melletti szerencsétlen fehérhegyi 
ütközet, amikor nem is olyan nehéz és hosszú harc
ban a liga győzedelmeskedett az unió seregei felett. 
Magában a harcban egyidőben már úgy látszott, hogy 
az unió leveri a ligát, de egyes írók szerint a lovas
ság túlkorán kezdett a zsákmányoláshoz és V. Frigyes 
gyáván megfutamodott. Megtörtént az a szerencsétlen 
ütközet, mely végzetes kihatással volt nemcsak a cseh 
nemzetre, hanem az egész protestantizmus jövőjére is. 
Csehország elveszett a protestantizmusra nézve és 
Húsz János népe a legsötétebb jezsuitizmus rabszol
gája lett. A  fehérhegyi ütközet előtt Prágának csak 
2000 katholikus lakosa volt s ezek is többnyire ide
genek, akik a fehérhegyi ütközet, előtt egész éjjel 
imádkoztak Csehország legnagyobb ellenségeinek győ
zelméért. A  fehérhegyi katasztrófa előtt az volt a 
helyzet Csehországban, hogyha valaki katholikus volt, 
azt alsóbbrendűnek tartották, mert a nemesség majd
nem teljes egészében protestáns volt. De a nagy katasz
trófa után megváltozott minden. A  gyengébbek min
denfelé mutogatni kezdték pápistaságukat. A hithű
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protestánsok házaikba zárkóztak be. Az árulók, gyávák 
az uccán rózsafüzért mutogattak, vagy breviráriumot 
hordtak a hónuk alatt. Voltak olyan protestánsok is, 
akik a liga vad katonái előtt a kolostorokba mene
kültek.

A  győzelmes liga nyomában megjelentek a jósá
gos jezsuita atyák mindenfelé s mint egy történetíró 
megjegyzi (Loescbe) „minden népszerencsétlenség al
kalmával ők az elsők, akik megmozdulnak, hogy segít
senek a szegény bajbajutott nemzeten!“ A  vakbuzgó 
Tilly tábornok még irgalmas volt, mert azt ajánlotta 
a cseh előkelőségeknek, hogy meneküljenek, de úgy 
látszik, a menekülésre sem volt már idő. A  legelő
kelőbbeket a cseh nemesség arisztokrata köreiből, 
számszerint 27-et, elfogtak.

Don Huerta mindjárt a fehér hegyi csata után 
a császárhoz sietett és azt ajánlotta a császárnak, 
hogy a bűnösöket kivétel nélkül végeztesse ki, hogy 
ennek az eretnek nemzetségnek még lábnyoma se 
maradhasson meg. Amikor pedig a császár még 
ingadozott, hogy vájjon a 27 cseh előkelőséget vé
geztesse-e ki, bozzáutazott Ditrichstein érsek és kérte 
a császárt, hogy valahogy meg ne ijedjen az eretnek 
vezető és a császári ház ellenségeinek irgalmatlan 
kivégzésétől. A  császár nyugtalan éjszaka után alá
írta a 27 cseh előkelő embernek halálos ítéletét, de 
hogy lelkiismeretét még jobban megnyugtassa, korán 
reggel Mária Celbe utazott és 10.000 forintba kerülő 
arany koronát vitt a csodatevő Mária megkoroná
zására !

A  27 vértanú bátran lépett a vérpadra, mely 
Prága főterén volt felállítva és bátor fellépésével le
törölte rendének minden a múltban elkövetett gyarló
ságát és mulasztását. Az előkelőségek kivégzése után, 
következett az evangélikus családok zaklatása és 
üldözése. Sokan a külföldre menekültek, azon re-
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ményben, hogy sikerülni fog még hazájukba vissza
térni. A  fehérhegyi ütközetet kővető évben 30.000 
evangélikus család költözött ki Csehországból. Az 
evangélikus papokat és tanítókat azonnal kiutasítot
ták. A  jezsuita atyák után jöttek a mindenütt össze
szedett szerzetesek és apácák. Ez a térítő had már 
1624-ben azzal dicsekedett, hogy sikerült neki egy 
évben 16.000 családot megtéríteni. Azután a jezsui
ták vezetése alatt megkezdték a kulturális rombolást, 
amennyiben parancsot adtak ki, hogy a lakosság 
minden vallási könyvét szolgáltassa be a hatóságnak. 
Garmadákat raktak az igy beszolgáltatott könyvek
ből s azokat nagy látványossággal egybekötve eléget
ték. A fejlett cseh irodalmi nyelv lezüllött a leg
primitívebb és legcsiszolatlanabb kocsis nyelvvé. 
Azután igyekeztek kitépni a nép leikéből Húsz Já
nos emlékét és soha nem létező vallási hősök és 
mártírok emlékét oltani az előbb lelki vakságba 
belenevelt szenteskedő nép leikébe. Kalandorok és 
képmutatók egész raja lepte el az országot. Jellem- 
telen konvertiták kezdtek szerepelni, az árulkodók és 
besúgók egész raja mételyezte meg az ország lelkét. 
A  protestáns főurak elkobozott birtokait azok kap
ták, akik minél nagyobb vadsággal tűntek ki a pro
testánsok üldözésében. Maga II. Ferdinánd császár 
kapta a kivégzett és kiüldözött protestáns főurak 
földbirtokának a felét. Látnivaló tehát, hogy az ő 
katholikus fanatizmusa nem volt teljesen ideális és 
önzetlen.

Egy oly nép- és nemzetpusztításra, aminőt a 
Habsburgok végeztek Csehországban a fehérhegyi 
ütközet után, alig van példa a történelemben, hacsak 
Csingiskánra nem gondolunk. Nemcsak vallásválto
zás volt ez, hanem egyenesen népiélek és népjellem 
irtása. Nemcsak politikailag alázták meg teljesen a le
győzőiteket, hanem bosszút álltak a múltakért is,
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amennyiben nemcsak a nemesség vesztette el birto
kait, hanem a parasztság is oly nyomorult sorsba 
került, aminőben talán sehol másutt Európában nem 
volt része. A  parasztok lázadoztak és a hatósági 
kényszer alatt sem akartak elmenni a misére. Ilyen 
helyeken azután a beszállásolt dragonyosok segítségé
vel téríthették a meggyötört lelkeket. 1625-ben nyílt 
lázadásban tört ki a cseh parasztság, de ezt hamaro 
san leverték. Lehetetlenné lett téve még a titkon 
tartott evangélikus istentisztelet is. Ez a szerencsét
len ország nemcsak szellemileg pusztult el, hanem 
anyagilag is teljesen elszegényedett. A  harminc éves 
háború előtt 3 millió lakosa volt Csehországnak, a 
háború után már csak 700.000. II. Ferdinánd valóban 
megmentette Húsz népét Rómának.

Amikor Ferdinánd és a liga seregei a csehek 
és az unió seregei ellen küzdöttek, ugyanakkor a felső
ausztriai parasztság fegyvert fogott vallása védelmére. 
II. Ferdinánd ezt a tartományt elzálogosította Miksa 
bajor fejedelemnek. Felső-Ausztria már több, mint 
egy század óta tisztán evangélikus ország volt. Ezt 
a Ferdinándnál nem kevésbbé fanatikus bajor herceg 
sehogysem tűrhette és mint hatalmas hadsereg felett 
rendelkező úr, elrendelte, hogy az evangélikus papok 
és tanítók bizonyos idő alatt távozzanak országából. 
A nemesség két évi ellátáshoz szükséges pénzzel látta 
el a kiüldözötteket. Maga a nemesség fegyveres ellen
állásra képtelen volt. A  parasztság megfosztva lelki 
vezetőitől, külsőleg nem ellenkezett, de vallásához 
továbbra is ragaszkodott és a misére nem jelentkezett, 
hanem egyes parasztházakban gyülekezett és ott tar
totta meg az evangélikus istentiszteletet, a nemesség 
nem ellenezte ezeket a vallásos összejöveteleket.

1625-ben megjelent II. Ferdinánd császár ren
deleté, mely szigorúan megtiltotta az evangélikus 
magánistentiszteletet, eltiltotta az evangélikus ájtatos
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könyvek olvasását, megparancsolta a mise vasárnapon
ként való látogatását, a böjt megtartását. Ugyancsak 
ez a császári rendelet megparancsolta, hogy azok a 
nemesek, akiknek gyermekei evangélikus iskolába 
jártak, költözzenek olyan helységbe, amelyben katho- 
likus iskola van s oda járassák gyermekeiket. 1626. 
husvétjéig köteles volt Felső-Ausztriában mindenki 
pápista hitre térni.

Amikor az evangélikus lelkészek és tanítók el
hagyták helyeiket és az evangélikus nép sírva búcsú
zott el tőlük, a durva zsoldos katonák gúnyosan kiál
tották feléjük: „Most énekeljétek a ti Lutheretekkel 
„Erős várunk nékünk az Isten." Ekkor történt, hogy 
a felső-ausztriai Frankenhausenben nagy paraszttömeg 
vette körül a templomot és erőszakkal meg akarta 
akadályozni a katholikus papok bemenetelét az evan
gélikus templomba. Herbersdorf helytartó katonáival 
megjelent Frankenhausenban és az ellenszegült pa
rasztságot széjjelverte. S mivel a felbujtók akkor már 
elmenekültek, kijelentette, hogy azokat fogja meg
büntetni, akik a zendülést meg nem akadályozták. 
A  zendülő községek biráit és esküdteit összefogdosta 
és Haushammer községbe kisértette, ahol a híres 
haushammeri hársfa alatt kihirdette Ítéletét, mely 
szerint nem akar túlságosan kegyetlen lenni s ezért 
a letartóztatottaknak csak a felét végezteti ki. A  sze
rencsétlen emberek kockát vetettek és akinek kisebb 
lett a száma, azt nyomban ott, a koekavetés helyén, 
felakasztották. Ez a kegyetlen és igazságtalan eljárás 
nagyon felbőszítette a parasztokat. Az elkeseredés 
egyre nőtt s a következő évben nyílt lázadásban tört 
ki. Hozzájárult még mindehhez az is, hogy a beszállá
solt bajor zsoldos katonák kíméletlenül zsarolták a 
népet. így történt, hogy Laubach városkában a zsaroló 
katonákat megrohanták a parasztok és azok felett 
teljes győzelmet arattak.
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Herbersdorf helytartó katonaságával és hóhérai
val elindult a zendülők ellen, azt gondolva, hogy 
ismét könnyen elbánik velük. De nagyon tévedett, 
mert a parasztok oly hevesen álltak ellen és olyan 
elszántan rohanták meg a katonaságot, hogy a hely
tartó kénytelen volt seregének romjaival Linz várába 
menekülni. A  parasztok vezére a katonai dolgokban 
jártas Fadinger István és Zeller Kristóf voltak.

Fadinger István, a felsőausztriai evangélikus parasztok vezére

Fadinger a középnemességből származott és már 
idősebb férfiú volt, akit mély hazaszeretete és evan
gélikus vallásos meggyőződése vitt bele ebbe a harcba. 
Kitünően szervezte a parasztságot. A  nemesség nagy 
része tétlenül nézte a parasztság nehéz küzdelmét, 
bár azzal rokonszenvezett is, a harcba, annak kocká-
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zatos volta miatt, nem akart keveredni. A parasztok 
e harcban nem bántották a kastélyokat és a vagyon
biztonságot sem veszélyeztették, csak egy néposztály- 
lyal szemben nem voltak kíméletesek, ezek voltak a 
falvaikba és paplakaikba erőszakkal betolt pápista 
papok és szerzetesek.

Fadinger hadműveleteit nagy siker koronázta. 
Linz várát is nagyon szorongatták a paraszt ostrom
lók. Ezen ostrom alkalmával elesett az ő kitűnő ve
zérük, Fadinger és későbben Zeller is. Ezen kiváló 
férfiak eleste után vezérüknek választották Willinger 
nevű nemes embert, aki szintén szakértelemmel ve
zette a parasztok szabadságharcát. A  nehéz ostrom 
alatt mindkét részen sokan estek el. A  paraszt zászló
kon ez a felirat állott:

„Von Baverns Joch und Tyrannei 
Und seiner grossen Schinderei 
Mach uns, o liber Herr Gott frei.
Weils gilt die Seel und auch das Gut,
So solls auch gelten Leib und Blut.
O Herr, verleie uns Heldenmuth!
Es muss sein!“

Fordítás: „A  bajor iga zsarnokságától és nagy nyúzásá- 
tól szabadíts meg kedves Istenünk és mivel a lélek
ről és vagyonról van szó, a testet és vért áldozni 
kell. Oh Uram, adj hősi bátorságot! Ennek muszáj 
lenni 1“

A  császár, mert másfelé voltak elfoglalva sere
gei, próbált a parasztokkal egyezkedni, sőt kész volt 
még a vallás terén is engedményeket helyezni kilá
tásba, hogy jóakaratáról tegyen tanúbizonyságot, el
rendelte a stólák leszállítását. De a parasztok nem 
bíztak a császár Ígéretében és tovább harcoltak. Az 
események azután igazat is adtak neki, mert mihelyt 
a császár ügyei kezdtek jobban állni, többé hallani 
sem akart az egyezkedésről és követelte a feltétlen 
megadást. A  császár Pappenheim lovassági tábor-
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nokra bízta a parasztok leveretését. Pappenheim nagy 
sereggel megjelent a harc terén. November 15-én 
vívták meg a döntő ütközetet. A  parasztok nagy 
hősiességgel és elszántsággal harcoltak, de végre győ
zött felettük a túlerő és a hadi tudomány. A  parasz
tok „Erős várunk az Isten11 éneklésével vonultak a 
harcba, míg a zsoldos hadsereg Máriát hívta segélyül. 
A  véreskezű Pappenheim tábornok elösmerte, hogy 
az evangélikus parasztok Gmunden mellett oly hő
siesen harcoltak, amilyen hősiességről neki eddig 
fogalma nem volt. Vége lett a paraszt szabadság- 
mozgalomnak és reformációnak ezeken a tájakon, 
ahol hosszú lelki sötétség borúit a tájra és csak 
II. József korában éledt fel újra néhány evangélikus 
gyülekezet.

1627. március havában jött a megtorlás. Nyolc 
parasztot Willinger fővezérrel egyetemben kivégeztek 
Linc főterén s az előbbi harcban elesett két vezér
nek, Fadingernek és Zellernek holttestét kiásták és 
egy mocsárban temették el.

A  császár nagyon ügyes hadvezért nyert Wal
lenstein személyében. Wallenstein régi protestáns 
nemesi családból származott, de az olmützi jezsuita

kollégiumban elhagyta ősei
nek hitét és pápistává lett. 
Ez az áttérése nem volt 
mély vallásos meggyőző
désből eredő, inkább csak 
azért lett katholikussá, mert 
azt hitte, hogy így nagyra- 
törő céljait könnyebben el
éri. Mikor a császárnak 
felajánlotta szolgálatát, ki
jelentette, hogy a hadsere
get ő fogja eltartani, mert 
ő kezdte azt a módszertWallenstein

3
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életbeléptetni, hogy a hadsereg önmagát tartsa fenn 
a legkegyetlenebb rekvirálásokkal azon országban, 
mely a hadszínteret képezi. Amerre átvonult zsoldos 
seregével, mindenütt pusztaság, rombolás jelezte útját.

Wallenstein óriási vagyont szerzett Csehország
ban akkor, amikor a prostáns főurak vagyonát el
kobozták. Az ő kapzsi lelke itten kielégítést nyert 
s ez az összeharácsolt vagyon még jobban kötötte 
őt a katholikus egyházhoz és a császárhoz.

1629-ben kiadta a császár az úgynevezett vissza- 
állítási rendeletet (Restitutions Edict.).

Ezen rendelet szerint a passaui megegyezés óta 
elvett katholikus egyházi javakat vissza kellett adni 
és a katholikus fejedelmeket nem volt szabad többé 
a visszatérítés munkájában akadályozni. E rendelet 
szerint tiszta evangélikus községeknek is át kellett 
volna térniök a katholikus hitre.

Az evangélikus fejedelmek ettől a császári ren
delettől megrémültek, mert világosan látták, hogy ha 
ez a rendelet érvényben marad, ők sem kerülhetik 
el Csehországnak szomorú sorsát. Egyesek annyira 
elkeseredtek, hogy azt mondták, inkább legyen vége 
a német kultúrának és ismét mocsár és pusztaság 
legyen a német területen, mintsem engedelmeskedné
nek a császárnak és ismét a pápai iga alá kerülje
nek. Mikor a liga és a császár seregei oly győzedelme
sen nyomultak előre, elképzelhetjük, hogy a fanatikus 
és teljesen jezsuita szellemmel telített bécsi császári 
udvarban minő tervekkel foglalkoztak. Alaposan akar
tak végezni a német protestantizmussal.

Ezen legválságosabb időben megjelenik Gusztáv 
Adolf svéd király a német hadszíntéren és megmenti 
a német protestantizmust a végveszélyből.
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III.

Gusztáv A d o lf születése, szülei és nevelői. —  Jel
leme. —  Nép- és egyházszeretete. —  Elhatározza, hogy 
a szorongatott hittestvérek segítségére megy. —  Partra 
szállása Németországban. —  Magdeburg eleste. —  A  né
met fejedelmek ingadozása és önzése. —  Gtisztáv A dolf 
nem tűr meg evangélikus semleges hatalmat.

Gusztáv Adolf született 1594-ben, december, 9-én 
a stockholmi királyi kastélyban, mint Károly herceg
nek (a későbbi IX. Károly svéd király) és Krisztina 
hercegnőnek fia. Az akkori svéd király Zsigmond 
elutazott Lengyelországba, melynek szintén királya 
volt és távollétében Károly herceg volt helyettese. 
Amint hallottuk, a jezsuita befolyás alatt álló Zsig
mond királynak nem sikerült Svédországot a pápa 
uralma alá visszavinni és a szabadságszerető svéd 
nép letörte a katholikus reakciót és tíz évig tartó 
harc után Károly herceg, mint IX. Károly, foglalta el 
a svéd trónt.

Gusztáv Adolf nagyon gondos nevelésben ré
szesült. Édesanyja, Krisztina hercegnő erős akaratú 
és még erősebb meggyőződésű evangélikus nő volt. 
Igaza lesz annak a svéd történetírónak, aki azt mondja, 
hogy Gusztáv Adolf az evangélikus valláshoz való 
ragaszkodását szinte az anyatejjel szívta magába. 
Apja, Károly herceg, erős akaratú, de kegyetlen és 
heves természetű ember volt. Evangélikus meggyőző
désére, őszinteségére vall az a körülmény is, hogy a3*
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pogány nomád lappok megtérítésére nagy gondot 
fordított. Fiának nevelését Skytte János kiváló mű
veltségű férfiúra bízta. Ez a férfiú a német egyeteme
ket végezte és egész fejlődésére Gusztáv Adolfnak 
nagy befolyással volt.

Gusztáv Adolf apja

Ő tőle hallotta Gusztáv Adolf Luther fellépésé
nek történetét, a németalföldi protestáns egyház szen
vedését, II. Fülöp végtelen fanatizmusának leírását. 
0 inkább konzervatív irányban fejlesztette Gusztáv 
Adolf világnézetét. A  herceg utasítása szerint a ren-
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dek és a nép jogairól nem nagy lelkesedéssel beszélt 
és különös, hogy ezt Skytte János, Gusztáv Adolf 
apjának helyeslésével tette, aki tudvalevőleg a rendek 
és a népnek jogait hangsúlyozta, de csak azon eset
ben, ha ezt a jogot másokkal és nem vele szemben

Gusztáv Adolf anyja

kellett érvényesíteni. Ő a népvezér úgy okoskodott, 
hogy a népért érdemes küzdeni, de arra építeni éppen 
a nép állhatatlansága folytán nem lehet. Gusztáv 
Adolf a hevesvérű Vásák utódja volt, de — ebben 
valószínűleg Skyttének is érdeme van — békeszere-
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több, megférhetöbb volt, mint ősei és nem volt olyan 
elhamarkodott az ő ítéleteiben. Apja lelkére kötötte 
Skyttének, hogy fiában a lelkiismeretet élesítse és a 
felelősség tudatát mélyítse. Gusztáv Adolfnak nagyon 
nagy nyelvérzéke volt. Folyékonyan beszélt anya
nyelvén kívül latinúl, németül, hollandul, franciául 
és olaszúl, a spanyol és angol nyelvet jól értette, 
valamint egy keveset lengyelül és oroszul is értett. 
A  theologiát is tanulta és sokszor olvasta Kempis

Gusztáv Adolf nevelője, Skytte János

Tamásnak könyvét Krisztus utánzásáról. Nagyon so
kat foglalkozott a filozófiával, matematikával, törté
nettel és joggal. Úgyszintén az akkori hadi tudomány
nyal is komolyan foglalkozott. A  régi latin írók 
közül Cicerót, Seneeát, Liviust és Polibiust tanúlmá- 
nyozta.

Gusztáv Adolf a bibliát naponként olvasta és a 
háború alatt is sátrában mindig ott volt a biblia.
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Különös előszeretettel olvasta Grotius Hugó könyvét 
a béke és háború jogáról, melyet szintén hadviselése 
alkalmával is mindig magával vitt.

Már kora gyermeksége óta mozgalmas életben 
vett részt, látta a svéd népnek nehéz harcát a katho- 
likus reakcióval, anélkül, hogy maga a pártharc gyűlö
lete érintette volna lelkét. Már mint tíz éves ifjúnak 
részt kellett vennie, amikor atyja kihallgatást adott 
népének. Ilyenkor figyelmeztette apja, hogyha egyszer 
kezébe veszi a kormányzást és valaki kihallgatásra 
jelentkezik nála, ne zárja el előtte ajtaját és mindég 
legnagyobb örömét lelje abban, ha a jogtalanúl szenve
dőkön segíthet. Gusztáv Adolf megfogadta atyjának 
tanácsát és semmit sem büntetett uralkodó korában 
szigorúbban, mintha a birák nem védték azigazság- 
talanúl üldözötteket és igazságtalan ítéleteket hoztak. 
Mint ifjú, nyílt arcú, egyenes jellemű, igaz fiatal em
ber volt, akit vele érintkező kortársai eleitől fogva sze
rettek és becsültek.

Atyját már 17 éves korában elvesztette. Csupa 
külső ellenséget vett át atyja örökségeként. De magá
ban az országban is nagyon sokan voltak atyjának 
ellenségei. Ezeket ő nagylelkű és nemes érzületű 
gondolkodásával és eljárásával legyőzte és azok, akik 
atyját gyűlölték, csakhamar megszerették a fiát. Mikor 
az uralkodást átvette, az ország kancellárjává nevezte 
ki a nálánál 11 évvel idősebb Oxenstjerna Axelt. Ez 
egy régi svéd nemesi családnak sarja volt. Nagy
műveltségű férfiú, aki a wittembergi, jénai és rostoki 
német egyetemeken tanult, az evangélikus vallásnak 
törhetlen hive volt és ennek nemes gondolkodása és 
hűsége nélkül nem vitte volna Gusztáv Adolf sem 
nemes terveit keresztül. Ennek támogatásával jól 
megfontolva kiépítette országának alkotmányát, mert 
hatalmát nem akarta egyedül az erőszakra építeni, 
hanem a svéd nemzet őszinte ragaszkodását és hű-
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ségét akarta kiérdemelni. Az 1617-iki koronázó ország
gyűlésen ekképpen szólott a svéd rendekhez: „Ki 
voltam én, amikor uralkodóvá lettem, hogy bárkit is 
uralkodói mivoltom elismerésére kényszeríthettem 
volna ? Miféle hatalmat használhattam volna fel ilyen 
kényszer elérésére ? Hol vettem volna ahhoz katona
ságot, hogy az egész nemzetet erre rákényszeríthei- 
tem volna? Micsoda külföldi segítségre számíthattam 
volna? Valóban nekem Istenen kívül nem volt más

Oxenstjerna

támogatóm és segítségem, mint a svéd férfiak  
irántam  tanúsított hűsége!" Gusztáv Adolf min
den szavából és tettéből kisugárzik a svéd nemzet és 
haza iránt érzett végtelen szeretete. A  svéd nemzet
nél ugyanis az evangélikus vallásosság és hazafias 
érzés teljesen eggyé lett és ebben a korban a jó és 
igaz evangélikus és a becsületes svéd férfiú egy fo
galmat jelentett. Ezért mondta Gusztáv Adolf 1629-ben, 
amikor kancellárjával együtt fontolgatták a német 
hittestvérek megsegítésének tervét, a szinte vonakodó
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kancellárnak azon szavakat, melyek mögött egész 
férfias meggyőződése állott: „A  mi hazánk fensége 
és az azon nyugvó egyháza Istennek megérdemli, 
hogy mi szenvedjünk érette.11 Nagy gondot fordított 
Gusztáv Adolf az egyházra és iskolákra. O alapította 
az első svéd gimnáziumot és hogy minél jobban fej
leszthessék az upsalai egyetemet, nagy földbirtokot 
ajándékozott annak céljaira. Országában rendet és 
fegyelmet teremtett. Hadseregét nem zsoldosokból és 
a világ söpredékéből összegyűjtött martalócokból ala
kította meg, hanem népe legjavából gyűjtötte önér
zetes és meggyőződéses seregét. Minden ellenséget 
országa határaiból kiűzötr, minden ellenségét leverte 
és most már gondolhatott arra, hogy német hittest
vérei segítségére menjen.

Vannak ugyan olyan történetírók is, akik amidőn 
Gusztáv Adolf a német hittestvérek segítségére ment, 
azzal vádolják őt, hogy idegen területekre vágyott. 
Természetes, hogy tarthatott attól, ha a császár a 
balti tenger partjait elfoglalja, hogy akkor esetleg sor 
kerülhet Svédországra is. De ez nem volt f'őindoka. 
Mély vallásossága és lelkesedése bírta őt a nagy ál
dozatra. Wallenstein, akit a császár érdemeinek el
ismeréséül Mecklenburg fejedelmévé nevezett ki, már 
a Keleli tenger partján fekvő fontos Stralsundot is 
ostromolta és azt mondta, hogy ezt a várost, még ha 
a mennyhez volna is láncolva, okvetlenül be kell 
vennie. De már ekkor Gusztáv Adolf segítette az el
keseredett védelmi harcot folytató stralsundiakat és 
Wallenstein nagyhangú kijelentése dacára a védekező 
stralsundiak erejét képtelen volt megtörni. Gusztáv 
Adolf sietett Lengyelországgal békét kötni, nehogy az, 
amikor német testvéreit meg akarja menteni, őt hátba 
támadhassa. Jellemző Gusztáv Adolfra nézve, hogy 
midőn a lengyel háborúban Dirschaunál nagyon veszé
lyesen megsebesült és tábornokai arra kérték őt, hogy
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kímélje magát, mert az ő életére még nagy szüksége 
van Svédországnak,azt mondta: „Nem hiszem,hogy 
az én személyem olyan fontos lenne, mert hiszen, ha 
még halálosan is megsebesülnék, meg vagyok győ
ződve arról, hogy amint eddig őrködött Isten gond
viselése Svédország felett, úgy fog ezentúl is őrködni. 
De ha a háború változásai közben halál lesz az 
osztályrészem, az se baj, mert meghalhat-e egy király 
nagyobb dicsőséggel, mintha az Istenért és népért 
viselt harcban esik el?“

A  német evangélikus fejedelmek egy része már 
régen kérte Gusztáv Adolfot, hogy jöjjön segítségükre 
és álljon az evangélikus ügy élére- A  francia követ 
is Ígérte, hogy a francia király anyagilag fogja segí
teni Gusztáv Adolfot, ha a német császárt megtá
madja. A  francia király nem az evangélikus ügy 
védelme szempontjából akarta támogatni Gusztáv 
Adolfot, de mert féltékeny volt a német császár egyre 
növekedő hatalmára. Az angolok is Ígérték, — ezek 
már inkább vallási szempontból — hogy támogatni 
fogják Gusztáv Adolf vállalkozását.

II. Ferdinánd szintén értesült a svéd készülő
désről, de lekicsinyelte a „Hókirály“ hatalmát, mert 
hiszen Svédországnak csak 1 millió lakosa volt akkor 
s azok számát is megtizedelte a folyton tartó háborús
kodás. Egyedül Wallenstein volt az, aki értékelni 
tudta a svéd veszedelmet, de ezt meg a liga a régens- 
burgi tanácskozáson tétlenségre Ítélte. Wallenstein 
félreállott és csehországi birtokaira vonult vissza 
„pihenni11, közben pedig alkudozott Gusztáv Adolffal, 
szeretett volna nagy céljai elérésére vele szövetkezni. 
Gusztán Adolf követei által tárgyalt Wallensteinnal, 
de nem bízott benne, aki vallását külső érdekért elhagyta 
és kész volt császárját, akinek hűséget fogadott, elárulni.

Hosszas és alapos megfontolás után elhatározta 
Gusztáv Adolf, hogy a német hittestvérek segítségére
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megy. Nem hallgatott azokra, akik őt tervéről minden 
áron lebeszélni igyekeztek, akik élénk színekkel 
ecsetelték azt a nagy veszélyt, amelybe rohan és nagy 
elbizakodottságnak tartották, hogy Gusztáv Adolf 
aránylag kis seregével meg meri támadni az akkori 
kor leghatalmasabb uralkodóját. Mielőtt Gusztáv Adolf 
elhagyta volna országát, mindent jól és alaposan el
rendezett. Kinevezte teljhatalmú helyetteseit. Össze
hívta az országgyűlést és pedig úgy a parasztokat 
és polgárokat, mint a rendeket és mindezek nagy 
lelkesedéssel elfogadták a király tervét és helyeselték 
vállalkozását, hogy a szorongatott német hittestvérek 
védelmére megy. Az ország rendéitől búcsúzva és 
gondjaikba ajánlva távollétében Svédország sorsát, 
ekként szólott hozzájuk: „Ha valaki talán azt hinné, 
hogy én ezen hadjáratot igazi ok nélkül kezdem el, 
bizonyságul hívom fel a mindenható Istent, akinek 
színe előtt itt ülök, hogy én erre nem saját tetszésem
ből, vagy puszta harcvágyból indulok, hanem évek 
óta ingerelve és kényszerítve vagyok erre. A császáriak 
minden módon sértegettek, igy a lübecki békekötés
nél és a lengyel háborúban is. Szorongatott szomszé
daink segélyre hívnak, mindenekelőtt elnyomott hit
rokonaink várják, hogy megszabadítom őket a pápai 
igától és én hiszem is, hogy ez meg fog történni. És 
mivel rendszerint úgy szokott lenni, hogy a korsó 
addig jár a kútra, amig eltörik, e példabeszéd végre 
rajtam is beteljesedhetik, úgy hogy én, ki oly sok
szor, annyi veszélyben ontottam véremet Svédhon 
javáért, de eddig Isten kegyelméből életben marad
tam, életemet utoljára is el kell veszítenem. Ezért 
most elindulásom előtt titeket, úgy a jelenlevő, mint 
a távollevő alattvalókat, rendeket a magasságos Isten
nek ajánlom, azon óhajtással, hogy e nyomorúságos, 
fáradságos élet után, ha az Úrnak úgy tetszik, ő nála 
újra találkozhassunk ama mennyei örökkévaló életben.“
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Az egyháziaktól ekként búcsúzott: „Titeket, 
egyháziak egyetértésre és igazi istenfélelemre intelek 
Világítsatok hallgatóitok előtt, ne csak szóval, hanem 
magaviseletetekkel is, tanítsátok őket összetartásra, 
hűségre és engedelmességre, hogy a koronának és 
hazának mindég rendületlen hívei legyenek11. Azután

a parasztokhoz és polgárokhoz e szavakkal fordult: 
„Nektek, polgárok és parasztok azt kívánom, hogy 
Isten áldja meg kezeitek munkáját. Változzanak át 
alacsony kunyhóitok kőházakká, kis csónakjaitok 
tágas, nagy hajókká, zöldeljenek réteitek és szántó
földjeitek, töltsék meg csűreiteket gazdag terméssel.
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Az ország minden alattvalójáért legőszintébb fohászo
mat küldöm a seregek Urához. Mindnyájatoknak 
szivemből Istenhozzádot mondok talán örökre, talán 
most látjuk egymást utoljára41. Katonáit népe leg
javából toborozva 1630 május 30-án 15 ezer katoná
val szállott hajóra és mivel sokáig kedvezőtlen volt 
a szél, vitorlásaival csak június 25- én köthetett ki Rügen 
szigetétől nem messze,Uszedom szigeténés mikor a szá
razföldre lépett,letérdelt és eképpenimádkozott: „Uram 
Isten, ki parancsolsz a szélnek és háborgó tengernek, 
aki uralkodói égen és földön, miképpen dicsérhetnélek 
méltón e veszélyes, de szerencsésen befejezett úton 
tapasztalt védelmedért 1 Te tudod, hogy én ezen válla
latra nem a magam, hanem a Te dicsőségedre és el
nyomott egyházad segélyére indultam el. Adj továbbra 
szerencsét ahhoz, hogy e szent feladatot becsülettel 
teljesíthessem azon óráig és célig, amelyet számomra 
Te kitűztél14. Azután az imádság után első volt, aki 
a parton a sáncásást elkezdte.

A  44-ik oldalon levő kép nagyon jól jellemzi 
azt a reményt, amellyel Gusztáv Adolf megérkezését 
várták hitsorsosai Németországban. Azt hitték, hogy 
győzedelmes kardját az égből nyújtotta neki Isten 
karja. Hát bizony szinte lehetetlenség is volt ilyes
mire nem gondolni, ha tekintetbe vesszük, hogy 
aránylag milyen kicsiny hagsereggel merte meg
támadni a császár hatalmas seregeit, melyeket az 
akkori kor legkitűnőbb hadvezérei vezettek. De ez a 
nagy férfiú nem állott ama sokak által vakon dicsőí
tett „történeti materializmus11 alapján, hitt Istenben 
és Istennek minden emberi elbizakodottságot és esel- 
szövényt megszégyenítő és egy pillanat alatt semmi
sítő hatalmában. Gusztáv Adolf seregének minden 
egyes katonája szerette vezérét. Jellemző, hogy egy 
skót származású tisztje nyilatkozott akként a király
ról, hogy egy olyan hadvezér alatt, mint Gusztáv
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Adolf, öröm szolgálni. Gusztáv Adolf pedig nagyon 
szigorú fegyelmet gyakorolt. Nem engedte, hogy 
katonái bárkit is zaklassanak és megzsaroljanak, akik 
raboltak, azokat kíméletlenül balállal büntette. Kato
náival reggel és este együtt imádkozott, ezért mondta 
egyik pápista ellensége, hogy Gusztáv Adolf a tévely
gők között a legkegyesebb ember. Eltért minden 
hadvezértől abban is, hogy megengedte, miszerint 
katonáit törvényes feleségeik követhessék. Ha valahol 
hosszabb ideig tartózkodtak, ott a katonák gyermekeit 
iskolákba gyűjtve oktatni kezdték. A  német fejedel
mek egy része azért félt Gusztáv Adolftól, mert azt 
hitte, hogy ő is a hires Wallenstein nyomdokait fogja 
követni, aki tudvalevőleg amerre seregével áthaladt, 
azt a vidéket teljesen elpusztította, tekintet nélkül 
arra, hogy ezen a vidéken ellenségei vagy barátai 
laknak-e.

Gusztáv Adolf felszólította Stettin uralkodóját, 
Bogisláv fejedelmet, hogy nyissa meg előtte Stettin 
kapuit. Sok vonakodás után a fejedelem ezt megtette 
és csodálkozott a fegyelmen, a renden, melyet Gusztáv 
Adolf katonái tanúsítottak. Mivel a német fejedelmek 
egy része vele szemben semleges akart maradni, na
gyon nehezen mehetett előre, több várat megostro
molt és bevett. Legjobban bántotta őt, hogy az akkor 
nagyon szorongatott Magdeburgot meg nem ment
hette. 1631 március végén Tilly és Pappenheim 26 ezer 
emberével ésSOágyúval ostromolni kezdte Magdeburgot. 
Magdeburg várát a hesseni származású svéd ezredes: 
Falkenberg kétezer katonájával és halálraszánt lakos
ságával védte. Nem fejtették volna ki ezt a hősies 
ellenállást, ha nem remélték volna, hogy Gusztáv 
Adolf felszabadítja őket. Gusztáv Adolf nem mehetett 
addig felszabadításukra, mig a brandenburgi választó- 
fejedelem nem csatlakozik hozzá és nem nyitja meg 
seregeinek útját. A  szász választófejedelem Lipcsébe
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hívta fejedelemtársait, ahol abban állapodtak meg, 
hogy sem a császárhoz, sem a svéd királyhoz nem 
csatlakoznak. Tilly és Pappenheim egyre nagyobb 
erővel ostromolták a szorongatott várost. ígértek 
szabad elvonulást a katonaságnak, magas tábornoki 
állást Falkenbergnek, de az egész városnak pápista 
hitre kellett volna térnie. Falkenberg hallani sem 
akart az árulásról és a város legjobbjaival kész volt 
meggyőződéséért meghalni. Május 9-én elnémultak 
az ostromágyúk. A magdeburgiak azt hitték, hogy 
Gusztáv Adolf felmentő seregével közeledik. Nyuga
lomra tértek, de kora reggel már betörtek Tilly katonái 
a városba. Rettenetes uccai harc keletkezett, amely
ben Falkenberg és helyettese, majdnem összes katonái 
elestek 1 Mikor már a város több oldalról égni kezdett 
és a zsoldos hadak rablásra indultak, Tilly tisztjei 
kérték a hadvezért, hogy ne engedje meg a rablást, 
a tábornok azt felelte nekik, hogy jöjjenek két órával 
későbben, majd akkor fog határozni. Neki ugyanis 
az volt a meggyőződése, hogy a katonáknak, akik 
életüket nagy veszélynek teszik ki, meg kell engedni 
a szabad zsákmányolást.

Megkezdődött a történelem egyik legrettenetesebb 
pusztítása, kínzása és rablása. A  lakosságnak túl
nyomó részét nőket, gyermekeket, csecsemőket kard
élre hányták és holttesteiket legnagyobbrészt az Élbe 
folyóba dobták. Az evangélikus papokat könyveikkel 
egyetemben elégették. A  papnékat és papleányokat 
a lovak farkához kötötték és úgy kínozták halálra. 
Jellemző a katonák fanatizmusára, hogy amikor egy 
katonától azt kérdezték, hogy mit vétettek a kisde
dek, akiket ők anyáik emlőiről elragadtak és oly 
kegyetlenül meggyilkoltak, azt felelte: „Lázadók 
fattyai voltak és ha száz ilyen gyermeket gyilkoltam 
volna meg, azt se sajnálnám, sőt örülnék, hogy ennyit 
sikerült e bűnös fajzatból kiirtanom.11 A szép nagy
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város teljesen leégett és romhalmazzá lett. Csak a 
dóm és még egy templom maradtak meg. Az ezekbe 
menekült lakosságnak Tilly másnap megkegyelmezett 
és a templomokat azonnal katholikus templomokká 
alakíttatta át. Pappenheim tábornok azt üzente a 
császárnak, hogy „Trója eleste és Jeruzsálem pusztu
lása óta nem volt ilyen nagy győzelem a világon!“ 
Egyesek gúnyosan elnevezték Magdeburg elestét 
„Magdeburg násznak “.

Magdeburg eleste Németország lakosságát rémü
lettel töltötte el, mert azt hitték, hogy Gusztáv Adolf 
megjelenése a német partokon azonnal megszabadu
lást jelent számukra 1 Nem gondoltak arra, hogy 
Gusztáv Adolfnak minden lépést jól megfontolva kel
lett tennie és biztosítani seregét a pusztulástól. Vol
tak aztán olyan német fejedelmek is, akik úgy véle
kedtek, hogy üdvös dolog, ha Gusztáv Adolf hama
rosan megszabadítja őket a császártól és a ligától, 
de azután siessen is vissza hazájába. Mikor Gusztáv 
Adolf látta a fejedelmek ezen kishitűségét és önzését 
s mondjuk meg gyávaságát is, akként nyilatkozott, 
hogyha ismerte volna a német fejedelmek önzését 
és gyarló hazaszeretetét, úgy az utóbbiakért még egy 
lovat sem tartott volna érdemesnek megnyergelni, 
nemhogy annyi derék svéd, finn honfitársának életét 
kockáztatta volna. A  brandenburgi választófejedelem 
sógora volt Gusztáv Adolfnak s ennek hozzájárulása 
nélkül nem menthette fel Magdeburgot, kérte őt, 
hogy vegyen részt a császár elleni harcban, de mikor 
látta folytonos húzódozását, egyszerre Berlin előtt 
termett és a városra szegezte ágyúit, azt üzenve a 
sógornak, hogy vagy csatlakozzék hozzá, vagy legyen 
ellensége, de ő semleges hatalmat nem tűr. Mire a 
brandenburgi választófejedelem meghódolt és két vá
rát Küsztrint és Spandaut azonnal át is adta a svéd 
királynak. A  szász választófejedelem látva a branden

4
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burgi választófejedelem meghódolását, szintén csatla
kozott Gusztáv Adolfhoz, mert Tilly az ő országát is 
kíméletlen rekvirálásokkal pusztítani kezdte.

Tilly nem bírta Magdeburgot újra megerősíteni, 
el volt készülve arra, hogy őt Gusztáv Adolf előbb- 
utóbb megtámadja. Eleintén nagyon lekicsinyelte 
Gusztáv Adolfot és seregét és környezete előtt úgy 
nyilatkozott, hogy elsöpri azokat a lerongyolt és ki
éhezett svédeket, gebe lovaikkal egyetemben, úgy, 
amint a szél elszokta söpörni a polyvát.

)!l



IV.

Breitenfeld .

A breitenfeldi győzelem. —  A győzelem nagy je len 
tősége. ■—  Gusztáv A d o lf előnyomulása a Rajna felé.

Közelgett a nagy ütközet napja.
Tilly 32 ezer főnyi seregével bevette rövid ostrom 

után Lipcse városát. Gusztáv Adolf sietett a szoron
gatott város felmentésére. De a lipcseiek félve attól, 
hogy Gusztáv Adolf későn érkezik és igy esetleg 
Magdeburg sorsa lesz osztályrészük, még mielőtt 
Gusztáv Adolf megérkezett volna, megnyitották a város 
kapuit. Tilly, a büszke öreg hadvezér, bevonúlt a 
szorongatott evangélikus városba. De nem maradt ott 
sokáig, mert tudta, hogy Gusztáv Adolf seregével 
közeledik, kivonult a városból és a Lipcsétől két 
órányira fekvő Breitenfeldnél elsáneolta magát sere
gével. Tilly bármennyire is lekicsinyelte mások előtt 
Gusztáv Adolf seregét, úgy látszik, lelke mélyén félt 
a komoly találkozástól és kerülte a harcot Gusztáv 
Adolf seregével, de fiatalabb, tüzesebb tábornokai, 
köztük Pappenheim, a lovasság vezére, arra sarkalták 
őt, hogy minél előbb fogadja el az ütközetet.

Gusztáv Adolf sietett Lipcse felé. Augusztus 
31-én bevonult és átvonult seregével Wittenberg vá
rosán. A  nép szinte csalódva látta a kopott külsejű 
gyalogságot, a lovasságot, mert nem sokkal azelőtt 
Tilly nagyszerűen felszerelt seregével vonult át a 
városon. De azért Gusztáv Adolfot nagy szeretettel4*
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Gusztáv Adolf

és bizalommal fogadták. Serege akkor 22 ezer ember
ből állott. Hozzá csatlakozott a szász választófej ede-
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lem 12 ezer emberével, Arnim tábornok vezetése alatt. 
Ez a 12 ezer ember nagyszerűen fel volt szerelve, 
•csakhogy csupa tapasztalatlan, még ütközetet nem 
kóstolt, jól táplált paraszt fiúkból állott. A  két had
sereg együttvéve 34 ezer embert tett ki és a Breiten- 
felddel szemközt levő Dünnen helyiségben helyez
kedtek el. Gusztáv Adolf seregében finnek, svédek, 
skótok, lappok, kurlandiak voltak és a nyelvek 
különbsége dacára Gusztáv Adolf seregét egységes 
szellem hatotta át és ez a kötelességteljesítés, a ki
tartás, a hűség szelleme volt. Minden katonája látta 
a tiszteknél a feltétlen hűséget, becsületet és halál
megvetést.

Horn tábornok

Dünnen helyiségben tartotta meg Gusztáv Adolf 
szeptember 5-én a haditanácsot, mely nagy komoly
sággal folyt le, hiszen mindenki tudatában volt a 
nagy betétnek, amely a másnap megvívandó csatá
ban kockán forgott. Ez a kockázat volt: két választó
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fejedelemség, egy királyi korona . . .  és a protestáns 
vallásszabadság!!

Gusztáv Adolf maga is ingadozott, hogy el
fogadja-e az ütközetet, vagy tovább is védelmi ál
lásba helyezkedj ék-e? Tábornokainak véleménye is 
megoszlott. Ott volt Horn és Teuffel tábornok, továbbá 
a tüzérség feje, a 24 éves fiátal Torstenson, aki híres 
volt arról, hogy szúró szeme mindég biztosan irá
nyozta ágyúit.

A  haditanács legtürelmetlenebb tagja volt János 
György, szász választófejedelem, aki sürgette a minden 
áron való összeütközést, sőt azt mondta, hogyha Gusztáv 
Adolf tovább is vonakodik megtámadni Tilly hadsere
gét, úgy ő maga is átmegy a támadásra! Hosszas 
tanácskozás után elhatározták, hogy másnap reggel 
okvetlenül megkezdik a harcot.

Szeptember 6-án korán reggel hadikocsijába 
rendelte tábornokait és a főbb tiszteket Gusztáv 
Adolf, ahol megbeszélték a harc tervének minden 
részletét. A  haditanács után a király végigjárta sere
gét és elénekelte katonáival az „Erős várunk nekünk 
az Isten“ éneket s azonfelül az ő kedves énekét, „Ne 
csüggedj kicsiny sereg". Tilly „Jézus Mária“ jelszó
val még Gusztáv Adolf „Immánuel* jelszavával (ve
lünk az Isten) indúlt a harcba. Délelőtt fél 11-kor 
volt az első roham. Pappenheim lovasainak támadá
sát a szász ujjoncok nem bírták ki és otthagyva a 
harctéren ágyúikat, minden felszerelésüket, vad futás
nak indultak választófejedelmükkel és hadvezérükkel 
egyetemben. így aztán Gusztáv Adolf 22 ezer emberé
vel egyedül maradt a csatatéren s ezeknek kellett 
megvívniok a nehéz ütközetet. A  szászok futása bizo
nyos tekintetben győzelemittasokká tette Tilly had
seregének tisztjeit. De csakhamar tapasztalniok kel
lett, hogy a 22 ezer svéd sereg egészen más jellegű. 
Á  legdühösebb támadásokat sziklafalként állták és
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visszaverték. Horn tábornok ötször nagyobb ellen
féllel szemben órákig tartotta a teret. Mind tüzesebb

dett Tilly hadserege és

mányát, a muskétás fegyvernem uj használatát.
Maga Tilly tábornok súlyosan megsebesült, sere

gének nagy része elesett, vagy fogságba került. Mi
kor beállott az alkonyat, már teljes volt Gusztáv 
Adolf győzelme. A  nagy császári hadseregnek csak 
foszlányai maradtak meg. Az ellenség üldözése után 
az éjszakát katonáival virrasztva töltötte el Gusztáv 
Adolf. Nagyon fájlalta, hogy egyike legkitűnőbb kad- 
vezéreinek, Teuffel tábornok is elesett az erős küzde
lemben. A  felkelő nap mintha hírnöke lett volna egy 
uj korszaknak, pedig a győzelem nagyságát ekkor 
még fel sem tudták fogni. A  fenyegetett német evan
gélikus városoknak már nem kellett többé attól ret
tegniük, hogy vallásszabadságukat az erőszak meg 
fogja törni. A  sötét Habsburg-hatalom bizonyos irány
ban vissza lett szorítva. Igazat adunk annak a tör
ténetírónak, aki azt mondja, hogy Breitenfeldnél nem
csak a protestantizmus felszabadítását ünnepeljük,

ezen ingást sem Tilly, 
sem Pappenheim pa
rancsa és erélye nem 
állíthatta meg többé. 
Gusztáv Adolf tüzér
sége messze felül
múlta Tilly tüzérsé
gét, mert míg Tilly 
tüzérei nehéz ágyúik
ból egyszer lőttek, 
addig Gusztáv Adolf 
tüzérsége háromszor. 
Azután ez ütközetben 
próbálta ki Gusztáv 
Adolf uj hadi talál-

Torstenson tábornok
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hanem általában a szabadság szellemének győzelmét, 
mert ha Breitenfeldnél elveszti a csatát Gusztáv Adolf, 
az az általános európai szabadságnak néhány század
dal való elodázása lett volna. Breitenfeldnél felállí
tottak egy emlékművet, melynek ez volt a felirata:

„Gustav Adolf, Christ und Held,
Rettete bei Breitenfeld
Glaubensfreiheit für die Welt“ .

(Magyarul: „Gustáv Adolf, a keresztyén és hős meg
mentette Breitenfeldnél a hitszabadságot a világ szá
mára.).

Az evangelikusság örömujjongva fogadta a 
breitenfeldi győzelem hírét, mig a másik párton félelem 
és rettegés kezdett elhelyezkedni. Ingolstadtban a 
templomokban akként fohászkodtak: „Ments meg Isten 
Gusztáv Adolftól és az ő finn és lapp ördögeitől!“ 
A  császár gondolt arra, hogy Bécset elhagyja. A  
fanatikusok megijedtek, hogy „az Isten lutheránussá 
lett 1“

Breitenfeld után két út állott Gusztáv Adolf előtt: 
az egyik Csehországon keresztül egyenesen a császár 
ellen fordulni. Ezt az utat ajánlotta az ő leghűbb 
barátja, Oxenstjerna Axell svéd kancellár. E mellett 
szólott az is, hogy igy lehetetlen lett volna Wallen
stein újabb sereggyüjtése és támadása. A  másik út 
volt a Rajna felé menetelni és a liga főfészkeit el
foglalni. Gusztáv Adolf a másik utat választotta, mert 
bár ő is a vallási kérdés elintézésének legjobb módjául 
találta volna végezni a Habsburgokkal, mégis nem 
választhatta ezt az utat, mert két szövetségese, a szász 
és a brandenburgi választófejedelem nem volt teljesen 
megbízható. A  szász választófejedelem hadseregének 
vezére Arnim tábornok, régebben császári tábornok 
volt és igy nem rokonszenvezett teljesen Gusztáv 
Adolffal. Maga a szász választófejedelem egyszerre 
az ő szégyenteljes futása és Gusztáv Adolf győzelme
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után hízelegni kezdett Gusztáv Adolfnak, azt mondva, 
hogy ha most kellene császárt választani, úgy ő csak 
Gusztáv Adolfra adná szavazatát. De Gusztáv Adolf 
azok közé a ritka emberek közé tartozott, akiket 
a siker nem tesz önbálványozókká és elbizakodottakká. 
Gusztáv Adolf útálta a hízelgéseket. Alacsony lelkek, 
hacsak kis sikert is elérnek, szeretik magukat a tömjé- 
nezök nagy seregével körülvenni, pedig ez a leghitvá
nyabb elem ezen a múló világon. Gusztáv Adolf tehát 
elhatározta, hogy a Rajna felé vonul, míg a szász 
sereg Araim vezetése alatt Csehország meghódítására 
indult és ez rövid harcok után elfoglalta Prágát. 
Gusztáv Adolf visszafoglalta Lipcsét, azután Türin- 
giába ment, elfoglalta Erfurtot, ahol egykor Luther 
az egyetemen tanult és belépett az ágostonrendi szer
zetbe. Erfurtban megjelentek előtte a különféle szerze
tek főnökei, félve, hogy bosszút áll rajtuk Gusztáv 
Adolf. De ő kijelentette, hogy nem fogott fegyvert 
a katholikusok üldözésére, hanem hitsorsosainak, az 
evangélikusoknak védelmére. Mikor a jezsuiták jöttek 
királyi színe elé kegyelmet könyörögni, ezekhez eré
lyesebben szólott azt mondva: „Minden háborúságért, 
melyet ti idéztetek elő és vérért, melyet a ti izgatá
sotokra kiontottak, egykor számot adtok Isten itélő- 
széke előtt. Én ismerlek benneteket, sokkal jobban, 
mintsem gondoljátok, a ti szándékaitok gonoszak, 
tanaitok veszedelmesek, magatok víselete büntetésre 
méltó. Tanácsolom, hogy kövessétek más lelkészek 
példáját és ne ártsátok magatokat a politikába Még 
egyszer mondom néktek, maradjatok nyugodtan és 
intsétek társaitokat is az engedelmességre. Akkor, de 
csak akkor, maradhattok ezentúl bántatlanul.“ Ez volt 
az igazi királyi evangélikus szó, a türelmetlen és 
harcias jezsuita társasághoz, mellyel bizonyára még 
alaposabban végzett volna a nagy király, ha pályája 
nem oly gyorsan fejeződik be.
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Würtzburgot rohammal vette be. A  nemesség és 
főpapság a Márienburg nevezetű fellegvárba menekült, 
melyet hosszas ostrom után október 8-án szintén be
vett. Az ostrom után zsákmányul ejtette a jezsuita 
kollégium nagy könyvtárát, melyet Upsalába küldött. 
A  protestáns lelkészek, akiket onnan kiűztek, vissza
jöttek és próbálkoztak az evangélikus egyház romjait 
újból felépíteni.

A  bambergi püspök büszkén megüzente Gusztáv 
Adolfnak, hogy kész semlegességet Ígérni, de Gusztáv 
Adolf megüzente a gőgös főpapnak, hogy miután 
eddig a liga tagja volt, most már nem elég semleges
nek lenni, meg kell hódolnia, ami meg is történt.
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Gusztáv A do lf karácsonya Mainzban.

A hatalom tetőpontján. —  Francia béheajánlatok. 
—  Vonulás délfelé. —  A nürnbergiek üdvözlése. —  Nagy 
ütközet a Lech melletti Rain mellett. —  Tilly halálos 
sebe. —  Bevonulás Agosta városába.

1631. karácsonyán már a Rajna túlsó pártján 
Mainz városában volt Gusztáv Adolf. Ez volt körül
belül a századik vár, melyet elfoglalt. Ekkor volt 
hatalma tetőpontján. Akkoriban nem volt hatalma
sabb uralkodó Európában, mert hiszen a legnagyobb 
akkori birodalomnak uralkodója II. Ferdinánd rette
gett az ő fegyverétől. Merényletet is terveztek Gusz
táv Adolf élete ellen, melyet tábornoka, Banér fede
zett fel. Egy szerzetes tőrrel akart véget vetni a király 
életének s ezt a tőrt ma is őrzik a svéd állami mú
zeumban. Csendes karácsony estén a mainzi érseki 
palota dísztermében terítettek Gusztáv Adolfnak és 
vendégeinek. Eljött karácsony estjére férjével való 
együttünneplésre felesége, Mária Eleonóra királyné 
is. Ott voltak kitűnő tábornokai, hűséges tanácsadója, 
Oxenstjerna kancellár is, ott voltak a külföldi udva
rok képviselői is, mert már megszűntek a hókirály 
kitétellel való gúnyolódások és mindenki igyekezett 
a hatalmas uralkodónál megértést találni.

Ha a közelmúlt eseményeire gondolunk, önkény
telenül is képzeletünkbe tolúl az összehasonlítás. Lát
juk a gondviselés felfoghatatlan útjait egy oly férfiú
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nál, aki minden bizodalmát őszintén Istenbe vetette, 
aki megalázta magát teljes szívvel Isten előtt és 
annak szolgájaként tekintve önmagát, kezébe tette le 
élete sorsát.

Ma egy éve még kint a táborban töltötte a kará
csony estjét, egy teljesen bizonytalan jövő előtt ál
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lott. Kicsiny, lerongyolt és kiéhezett sereg volt az 
mely felett parancsolt volna. A  múlt karácsonykor
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hadipénztára majdnem teljesen üres volt. Ma telt 
hadipénztár felett rendelkezett és 80 ezer katonából 
álló sereg felett parancsolt. De ez a fordulat nem 
tette elbizakodottá Gusztáv Adolfot. Az ő életmódján 
mitsem változtatott. Nem ült sokáig az asztalnál. Meg
elégedett nagyon kevés és egyszerű étellel. Mihelyt 
az étkezésnek vége volt, azonnal komoly munkához 
látott. Az éhséget és szomjúságot egyaránt elbirta 
viselni, úgyszintén a hőséget és hideget. Rendes kö
rülmények között kalapján tollat és kezén gyűrűt 
nem viselt és ruháján sem tűrt semmi díszláncot. De 
ha királyi méltóságát kellett mutatnia, olyankor azután 
nem fukarkodott a fény és pompa tanúsításában.

A  nevezetes mainzi karácsony estén királyi fényt 
és pompát mutatott. Az idegen udvarok katholikus 
képviselői e pompa dacára tanúi voltak a svéd király 
egyszerű, tettetés nélküli, igazi evangélikus vallásos
ságának. Szó volt vallásos dolgokról és meggyőződ
hettek az idegen udvarok képviselői, mily gyermeki 
hittel és odaadással viseltetik Gusztáv Adolf az evan
gélium örökké szép karácsony története iránt és mily 
mélyen megalázza magát a hatalmas király a jászol
ban fekvő kisded Jézus előtt. De a fesztelen beszélge
tésben meggyőződhettek a nagy királynak korát felül
múló filozófiai gondolkozásáról is. A  körülötte ülő 
tudósoknak azt mondta: „Ti könnyebben bírjátok a 
nehézséget megmagyarázni, mint ahogy én a lehető
séget. Amit én véghezvinni akarok, azt nem a papiro
son, hanem tettel akarom megmutatni11. Mainzban 
élte át Gusztáv Adolf legboldogabb és aránylag leg
békésebb napjait, pedig itt is örökös munka és törő
dés volt osztályrésze.

A  francia követ, másrészt a régi katholikus liga 
megbízottja is, arra akarták rábírni Gusztáv Adolfot, 
hogy mivel elérte célját, kössön békét ellenségeivel. 
Ha valaki gyűlölte a harcot, úgy az Gusztáv Adolf
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volt. De mint az a férfiú, aki az evangélikus egyház 
sorsát igazán szivén viselte, nem hagyhatta minden 
biztosíték nélkül egyházát oly hadi vadállatok kénye- 
kedvére, aminők voltak Tilly, Pappenheim és minde
nek felett II. Ferdinánd. Ilyenekkel szemben fegyver
rel is védeni kell a lelkiismeretszabadságot annak, 
akinek kezében hatalom van, mert bűnt követ el, ha 
az ártatlanokat és védteleneket vad fanatikusok áldo
zatául dobja oda.

A  francia követ különös gondjaiba ajánlotta 
Gusztáv Adolfnak azon jezsuiták sorsát, akik az ál
tala meghódított területen élnek. De ő visszautasí
totta ezt, mint beavatkozást országának belügyeibe. 
A  békeajánlattevőknek megmondta, hogy nagyon egy
szerűek az ő békepontjai. Vonják vissza a vissza- 
állítási rendeletet, adjanak teljes vallásszabadságot 
és űzzék ki a jezsuitákat minden olyan országból, 
ahol nem tisztán katholikusok laknak. De megszűnt 
minden béketárgyalás, mert II. Ferdinánd hallani sem 
akart a vallásszabadságról és a jezsuiták kiűzetéséről. 
Megkezdődött tehát a harc. Megindult Gusztáv Adolf 
seregével dél felé. Amikor Nürnberg városa mellett 
elhaladt, a város lakossága nagy küldöttséggel kérte 
őt, hogy látogassa meg városukat. Az éjszakát a 
városon kívül töltötte Gusztáv Adolf, de másnap dél
előtt nagy kísérettel bevonult a városba, ahol óriási 
lelkesedéssel fogadta őt a lakosság, mint az evan
gélikus vallás és egyház felszabadítóját.

Nemsokára lefelé haladva, komoly ütközet előtt 
állott. A  Duna egyik mellékfolyójánál, Leeh mellett 
ismét összeütközött Tilly seregével, melyet levert és 
maga a fővezér halálos sebet kapott és innen a harc
térről Ingolstadt várába vitték. Tilly éppen akkor 
haldoklóit Ingolstadt várában, amikor Gusztáv Adolf 
híres szürkéjén a város falait kémlelte és egy ellen
séges golyó kilőtte lovát alóla.
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Tilly kiváló hadvezér volt és szigorú életű, 
amenynyiben soha szeszes italt nem ivott és házas
ságra nem lépett. Miksa fejedelem karjai között le
helte ki lelkét és utolsó szava az vo lt: „Regensburg". 
Ezt úgy magyarázták, hogy e városban hozták meg 
azt a határozatot, miszerint Wallenstein eltávolítandó 
a hadsereg éléről, most meg az ősz hadvezér ezzel a 
szavával annak az óhajnak adott kifejezést, hogy 
vissza kell hivni Wallensteint, ami azután meg is 
történt. Jellemző Gusztáv Adolfra, hogy midőn egy 
Ízben katonái elébe hoztak egy borbélyt, akinek meg 
kellett volna operálnia Tilly sebét, Gusztáv Adolf 
szabad utat engedett a borbélynak.

Tilly hadvezér

Bevonult Gusztáv Adolf Agosta városába is> 
ahol istentiszteletet tartottak a Szent Annáról elne
vezett templomban. Dr. Fabricius udvari lelkész pré
dikált a 12. zsoltár 6. verse alapján, mely így szólt: 
„A  szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyö
gése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr, biztos
ságba helyezem azt, aki arra vágyik." Mondják, akik 
akkor látták résztvenni Gusztáv Adolfot az isten
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tiszteleten, hogy ritkán volt úgy meghatva, mert gon
dolt arra, hogy száz évvel ezelőtt itt adták át az 
atyák hitvallásukat a császárnak és a német rendek

nek. Bizonyára gondolt a száz esztendő nehéz ese
ményeire és a sorsdöntő napok fontosságára, melyek
ben neki vezérszerep jutott.



M iként állt bosszút Gusztáv Adolf 
M agdeburgért ?

Eddig már száznál több várat és várost foglalt 
el Gusztáv Adolf és ahová bevonúlt, sehol semmi 
nyoma sem volt a rombolásnak. Katonái a nagy győ
zelmek után is szigorú fegyelem alatt állottak. Sehol 
semmit sem vettek el erőszakkal a lakosságtól és 
mindenért megfizettek. De a fanatikusok zavaros lelke 
sehogysem tudott megnyugodni és azt gondolták, 
hogyha eddig nem állt bosszút a rettenetes vérfürdő
ért, melyet annak idején megengedett Tilly Magde- 
burgban, majd a déli részeken, ahol majdnem tisztán 
pápista a lakosság, fog bosszút állni a múltakért. 
Ezért folyton ostromolták Gusztáv Adolfot úgy a francia 
követ, mint Miksa bajor fejedelem követei, részint 
elfogadhatatlan békeajánlatokat tettek, részint meg 
teljesen bizonyosak akartak lenni afelől, hogy Gusz
táv Adolf nem fog bosszút állni Magdeburgért. Igaz 
hogy Gusztáv Adolf néha magánbeszélgetésben mintha 
célozgatott volna a jövő eseményeire, mikor azt mondta, 
hogy el fog jönni az az idő, amikor neki is arra az 
ótestamentomi álláspontra kell majd helyezkednie, 
mely úgy szól: „Szemet szemért és fogat fogért".

A  rémület legnagyobb fokára hágott akkor, ami
dőn 1632. május közepe felé egyenesen a bajor fő
város, München felé irányozta seregének mene
telését. 5
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Május 16-án München falai alá érkezett. A  vá
ros nagy küldöttséggel várta őt és felajánlott neki 
bármily nagy váltságdíjat is, ha a várost érintetlenül 
hagyja és nem engedi meg katonáinak a zsákmányo
lást. Gusztáv Adolf a küldöttségnek nagyon homá
lyos és sokféleképen magyarázható feleletet adott, 
úgyhogy a küldöttség tagjai visszatérve a városba a 
legrosszabbra is előkészítették a város lakosságát.

München piacának képe 1632-ben

Másnap, amikor Gusztáv Adolf seregének egy 
részével bevonúlt a városba, az utcák teljesen nép- 
telenek voltak, mert a lakosság pincékbe és más he
lyekre elbújt. Mindenki szorongatva várta a rettene
tes eseményeket, melyeket a képzelet, Magdeburg 
eseményeit tartva szem előtt, élénk színekkel kifes
tett. Külön nagy őrjáratok érkeztek a kolostorok be
járataihoz, amely kolostorokban mindenki félt és rette
gett. A  kolostorok lakói és elöljárói egyre kérdezték 
a katonákat, hogy mi lesz, de azok némán álltak 
helyükön. Dél felé nagy kísérettel a király is meg
jelent, akinek hírnökei tudtul adták a közönségnek,
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hogy senkinek sem lesz bántódása, mert a svéd ki
rály nem szokott bosszút állni a védtelen embereken. 
Mindenki szabadon gyakorolhatja vallását és jaj annak, 
aki meg meri zavarni másnak istentiszteletét. Fellé- 
lekzett az egész bajor főváros. A  katkolikus templomok
ban miséket tartottak, sőt még az utcai processiókat 
is megengedte a király. A  király kiséret nélkül sé
tált a városban, amelynek lakosai sokáig emlegették 
az evangélikus bosszút Magdeburgért és érezték, hogy 
az evangélikus vallás szelleme mégis csak más, mint 
a hierarchia és a Jézus-társaság által hirdetett és 
tanúsított keresztyénségl

Gusztáv Adolf rövid időzés után kivonúlt seregé
vel Münchenből, ahol megtalálta a bajor fejedelem 
elrejtett nagy ágyúraktárát is. Müncheni tartózkodása 
alatt a fejedelmi várkastélyban lakott. Eltávozásakor 
egyesek azt ajánlották, hogy legalább a fejedelmi 
várkastélyt rombolja le, mert ezt, a protestantizmus 
olyan ádáz ellensége, aminő volt Miksa fejedelem, 
megérdemli. De a nagy király ezt a tanácsot sem fogadta 
meg. Az ő nevéhez hosszú hadjárata alatt sem a bosszú
nak, sem más kegyetlen cselekedetnek nemtelen emléke 
nem tapad. Az a kard, melyet ő a legenda szerint az 
égből kapott, mocsoktalanúl került vissza hüvelyébe.

Gusztáv Adolf azután seregével Nürnberg felé 
sietett, mert értesült arról, hogy Wallenstein, aki idő
közben kibékült a császárral, akinek legsúlyosabb 
feltételeit is elfogadta a császár, most mint korlátlan 
hadvezér, nagy sereggel rendelkezik ismét.

Nürnberg előtt mindkét sereg elsáncolta magát. 
A  két nagy hadvezér változó szerencsével harcolt, de 
egyik sem bírta legyűrni a másikat. Gusztáv Adolf 
seregében veszedelmes járványok léptek fel. Észak- 
Szászországba sietett vissza, mert ismét nyugtalanító 
hírek jöttek a szász választófejedelem megtartásáról, 
akinek seregét Wallenstein kiverte Csehországból.5’
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VII.

Lützen.
A hős király utolsó ütközete és dicsőséges halála .  

—  A lelkiismeretszabadság további sorsa.

1632 november 6-ika borongós és ködös őszi 
nap volt. A  két nagy hadvezér: Gusztáv Adolf és 
Wallenstein seregei a Lipcse melletti Lützen mellett

Lützen látképe

állottak egymással szemközt. Mindkét táborban hadi
tanácsot tartottak és mindkét táborban csak a fő
vezérek voltak határozottan a megütközés mellett, 
míg a tábornokok egy része a harc elkerülését 
ajánlotta.

Gusztáv Adolf az éjszakát a táborban egy kocsin 
töltötte, hosszasan megtárgyalva a reggeli ütközet 
tervét Weimári Bernát herceggel és egyik tábornoká
val. Korán reggel megszemlélte pontosan seregének
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hadállásait. A  harcot nem lehetett elkezdeni, mert 
nagyon sűrű köd borította a tájat. A  tábor felébredését 
Gusztáv Adolf szokásához híven imával kezdte meg, 
majd elénekelték Luther hatalmas énekét, az „Erős 
várunk nékünk az Isten“, úgyszintén a „Ne csüggedj 
kicsiny sereg“ kezdetű éneket, melynek szerzője maga 
a svédek hős királya volt. A  katonák, akik Gusztáv 
Adolf közelében állottak, látták a király meghatott
ságát, mintha érezte volna, hogy ez lesz utolsó had- 
vezéri ténye. Sejtette, hogy ez döntő ütközet lesz és 
ha ezt az ütközetet elvesztik, úgy körülbelül el van 
veszve az evangélikus egyház ügye is Európa nagy 
részében. És nem lehet tudni, hogy milyen irányt 
vett volna fel az egész fejlődés, ha a jezsuiták által 
irányított keresztyén ség és világnézet lesz úrrá a né
pek felett. Ezen a napon az ellenfél fővezére Wallen
stein is végigjárta seregeit, de egy szót sem szólott 
katonáihoz, némán, szótlanul lovagolt a zsoldosok 
sorai között.

Gusztáv Adolf felkereste először az ő hű svéd
jeit és ekként szólott hozzájuk: „Kedves barátaim és 
honfitársaim! Eljött az az idő, amikor meg kell mu
tatnotok, hogy mit tanultatok oly sok ütközetben. Az 
ellenség itt sorakozik előttetek, nem magas hegyen, 
sem a sáncok mögött, hanem a sík mezőn. Mint szo
kott lőni ez az ellenség a síkmezőn, azt már tapasz
taltuk és hogy most mégis elfogadja az ütközetet, 
ezt nem önszántából teszi és nem is a győzelem 
reményében, hanem mert nem bírja tovább elkerülni 
a ti fegyvereiteket. Azért úgy készüljetek és úgy 
viselkedjetek, mint vitéz katonákhoz méltó. Védj étek 
egymást és harcoljatok hősiesen Istenért, hazátokért 
és királyotokért. Akként akarlak majd megjutalmazni 
mindnyájatokat, hogy azután legyen mit megköszönnö
tök is. De ha gyáván fogtok harcolni, az esetben 
egyiketek sem fog visszatérni hazájába, Svédországba.
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Isten mentsen meg ettől mindnyájatokat!“ Azután 
elment a német katonákhoz és mivel tökéletesen 
beszélt németül is, így szólott hozzájuk: „Titeket,

német testvéreim, arra kérlek és arra intem lelki
ismereteteket, hivatkozom becsületérzéstekre, tegyé
tek meg most kötelessógteket akként, amint azt már
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velem együtt sokszor megcselekedtétek, különösen 
ma egy éve, nem messze ettől a helytől, ahol ma 
állunk. Akkor megvertétek az öreg Tilly seregét. 
Remélem, hogy az ellenség most sem jár jobban. 
Rajta, rajta fiúk! Ne harcoljatok pusztán az én ve- 
zérségem alatt, hanem velem együtt harcoljatok. Ma
gam megyek előre és kockára teszem életemet és 
véremet. Ha követtek engemet, úgy bizom Istenben, 
hogy győzni fogunk és ez javatokra fog szolgálni. 
Ha nem, úgy vége vallástoknak, földi és mennyei 
üdvösségeteknek11.

A  köd oszlani kezd és a nap mintha jelezni 
akarná a rettenetes események jelentőségét, vörös 
golyóként emelkedik a láthatár fölé. Tiz óra felé jár 
az idő. A  katonák égnek a vágytól elindulni a harcra. 
Gusztáv Adolf lovon ülve magasan felemeli kardját 
és messzire hallható hangon ekként imádkozik: „Jé
zus, Jézus, Jézus engedd, hogy ma a Te szent neved 
dicsőségére harcoljunk!“ Azután harsány hangon ki
adja a parancsot: „Most pedig Isten nevében előreP1

Mindkét részen megindult az elkeseredett harc. 
Egyik fél sem retten vissza a nagy veszteségektől, 
melyeket az erős ágyúzás okozott soraikban és mind
két fél erősen állja helyét.

Délután két óra lehetett, amikor a svédek olda
lán hátrálás volt észlelhető. Gusztáv Adolf előre ro
hant és mivel köd borult ismét a tájra, ő maga is 
rövidlátó volt, túl előre lovagolt és nem vette észre, 
hogy mélyen előnyomúlt az ellenség sorai közé. Bal 
kezét golyó éri és lova is megsebesül. Kéri társait, 
hogy tegyék át őt más lóra. Aközben új lövések érik, 
leesik lováról és az ellenség lovasai kérdik a lovász 
fiútól, hogy ki az, aki leesett a lóról, de a lovász fiú 
nem válaszolt, mire a több sebtől vérző király akként 
szólott ellenségeihez: „Én  v a g y o k  a s v é d e k  
k i r á ly a !11 Erre számos szúrás éri. A  zsoldosok reá
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rohannak és levetkőztetik, elrabolva mindenét. A  svéd 
katonák ösmerték a svéd király lovát s amint azt 
véresen rohanni látták gazdája nélkül, végtelen 
szomorúság fogta el őket és el voltak készülve a leg
rosszabbra, azután futótűzként terjedt el a katonák 
között az a mindnyájukat lesújtó hír: „A  király 
elesett*.

Ekkor a vezérletet Gusztáv Adolf hű fegyver
társa: Weimári Bernát vette át és ekként szólott a 
katonákhoz: „Svédek, finnek és németek! A  ti és a 
mi szabadságunk oltalmazója elesett, feláldozta életét 
miérettünk. Reám nézve ez az élet elvesztette értékét, 
ha a király halálát meg nem bosszulhatom. Előre
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hát! Aki be akarja bizonyítani, hogy igazán szerette 
a hős királyt: most itt az alkalom. Kövessetek enge- 
met és harcoljatok, mint igazi vitézeké

És a hős vitézek megfogadták a vezér szavát. 
Harcoltak végső elkeseredéssel, haláltmegvető hősies
séggel, mintha a hős svéd király velük együtt har
colt volna. Wallenstein hadsorai inogni kezdtek. Leg
kedveltebb tábornoka, a híres Pappenheim is halálo
san megsebesült. Elvitték Lipcsébe, ahol sebeiben 
haldokolva azt üzente Wallenstein hercegnek: „Mond
játok meg a hercegnek, hogy nyugodtan halok meg, 
mert tudom, hogy vallásom legnagyobb ellensége 
elesett11. A nagy hadvezér haldokolva sem látta a 
való helyzetet, mert Gusztáv Adolf nem volt ellen
sége Pappenheim jezsuiták által kormányzott hitének, 
de nem engedte hitsorsosait elpusztítani és legszentebb 
jogaiktól megfosztani!

A  harcteret az evangélikusok tartották meg nagy 
zsákmánnyal és dicsőséggel. Wallenstein visszavonult 
seregével Csehország felé. A  háborúnak vallási része 
be lett fejezve. A hős svéd királyt tekinthetjük annak, 
aki az evangélikus egyházat megmentette és első meg
alapítója az igazi lelkiismeretszabadságnak.

Még a harc nem volt befejezve és hű katonái 
megkeresték a király holttestét, mely 9 helyen volt 
megsebezve, lovak patáitól teljesen összerugdalva, de 
arca teljesen sértetlen volt. Elvitték a holttestet a 
harctérhez közel fekvő Meuchrn faluba, ahol a katonák 
királyuk holttestét a falusi templomban felravatalozták 
és a falu kántorának vezetése mellett megtartották az 
első gyászistentiszteletet A falu kántora asztalos volt 
és ő készítette el a nagy királynak első koporsóját, 
amelyben azután átszállították a holttestet Weissen- 
f'els városába, ahol a város főtemplomában felravata
lozták a király holttestét. Ide jött a király özvegye 
is és bebalzsamoztatta a holttestet, de szivét kivétette
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és egy arany tokban helyezte el. A  holttestet több 
városban felravatalozták és legtovább volt felravata
lozva a wittenbergi vártemplomban Luther és Melanch-

ton sírjai felett. A  német evangélikus nép mindenütt 
nagy tisztelettel és kegyelettel kisérte a király holt
testének koporsóját. A  következő évben azután át
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vitték a koporsót Wolgaston át Svédországba, ahol 
a holttestet Gusztáv Adolf többször nyilvánított óhaja 
szerint Stockholmban, a Ridarholm templomban 1634. 
június 21-én eltemették és az egész országban hű 
népe megsiratta hős királyát, aki dicsőséget szerzet 
nemcsak hazájának és derék nemzetének, de az egész 
evangélikus egyháznak és protestantizmusnak.

Gusztáv Adolf halála az evangélikus körökben 
Európaszerte nagy szomorúságot és lehangoltságot 
okozott. Ellenségei nagy örömmel vették a hírt. 
A  pápai bibornok titkára Barbarini, Wechi nuncius- 
nak azt írta Gusztáv Adolf halálakor: „Amint gon
dolhatja, a pápa örömmel fogadta a hírt, Gusztáv 
Adolf haláláról, mert halott a kígyó, amely mérgével 
az egész világot meg akarta mérgezni11. V ili. Orbán 
pápa, akiről egyes történetírók azt írták, hogy sírt, 
amikor Gusztáv Adolf haláláról értesült, azt írta II. 
Ferdinánd császárnak: „Legkedvesebb fiam a Krisztus
ban, üdv és apostoli áldás neked! Amit régi idők óta 
kiválóan óhajtottunk és amiért buzgó imádságban 
szakadatlanúl fohászkodtunk, azt Isten végtelen ke
gyelméből megadta fenségednek, amiért is fogadja 
legbensőbb szerencsekivánatunkat. Örök hálát adunk 
az Úrnak, aki a büntető ítéletek kormányzója és meg
bünteti a fennhéjázót, hogy a katholikusok nyakáról 
lerázta a kíméletlen ellenséget11. (Pastor).

Gusztáv Adolf alakja messzire világít a legsöté
tebb korban éppen lelki nemességével, bár a világ 
urai nem tudták felfogni az ő küldetését. Ebben a 
pusztúlás és rombolás korszakában felénk világít 
Gusztáv Adolf kortársa, a kiváló kegyes író, theolo- 
giai tanár, Gerhardt János, akiről helyesen jegyezték 
meg kortársai, hogy rózsaszál volt a tövisek között, 
aki a legvadabb fanatizmus korában úgy tudott nyi
latkozni és e nyilatkozata szerint élni: „Inkább el
adom szőlőmet és szántóföldemet, mintsem egy sze
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rencsétlen embert is gonosz szóval illetnék és aki 
tőlem alamizsnát kér, azt meg tudnám tagadni tőle!“ 
Voltak e sötét korban is Gusztáv Adolf nemes alakjá
hoz méltó evangélikus jellemek.

A  30 éves háború rettenetes csapás volt Német
országra, amely e harcnak főszintere volt. Kipusztúlt 
a lakosságnak háromnegyed része és elpusztult úgy
szólván minden érték. Durvaság és vadság helyezke
dett el a lelkekben a hosszú harc után, de azért nem 
szűnt meg Gusztáv Adolf nemes alakja a sötét kor
ban is világítani, akiről a westerasi svéd püspök az 
ottani dómban tartott halotti istentisztelet alkalmával 
azt a jellemzést adta: „A  mi hős királyunk, Gusztáv 
Adolf, mindég a legnagyobb örömmel olvasta a szent
írást, szorgalmasan hallgatta a prédikációt. Reggel, este 
térdreborulva imádkozott katonáival együtt. A gyó
násra három napon át készült. Amikor beteg volt, 
sietett az úrvacsora szentségét felvenni és töredel
mes imában kérte Istent, hogy a Szentlélek által 
készítse őt elő az úrvacsora méltó élvezetére. Nem
csak a katonai törvényben tiltotta el az esküdözést 
és káromkodást, hanem a polgári életben is ezt a 
bűnt nagyon szigorúan büntette. A  templomokban és 
iskolákban mindenütt arra ügyelt, hogy Isten igéjét 
tisztán hirdessék és magyarázzák. Mivel az igazságot 
szerette, hamis népséget nem tűrt meg házában, hazug 
ember nem maradhatott meg az ő környezetében. 
Józansága közismert volt, úgyszintén jószívű adakozó 
készsége. A  hazának igazi atyja volt ez a hős király“.

Egy katholikus kor társa ekként írt Gusztáv 
Adolf harctéri sikereiről: „Az ő hadiszerencséjét a 
nagy hadifegyelmének javára lehet írni, melyre népe 
állhatatosan és türelmesen figyelt minden nehézség 
közepette, csüggedés nélkül és vitézül viselte magát 
a harcban és táborban és mindég elégedett és udva
rias volt. A  mi népünk ellenben a nehézségek között
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türelmetlen volt, a harcban lomha, a lakossággal 
szemben szemtelen és kiállhatatlan volt, amiért azután 
a lakosság a svédeket felszabadítóknak tekintette. 
Gusztáv Adolf szigorú és csodálatos fegyelmet tartott, 
katonáinak sohasem engedte a léhaságot. Folyton 
edzettek voltak mérsékelt munkával, mert azt tar
totta, hogy nagy dolgokat akarni keresztülvinni egy 
elpuhúlt sereggel, őrültség. Katonái hűségesek 
voltak a szolgálatban, fáradhatlanok és bátrak a 
harcban

Gusztáv Adolf halálának kétszázados emléke 
alkalmával a híres svéd költő és püspök, Tegnér 
Ezsaiás azt mondta Gusztáv Adolf felett tartott 
emlékbeszédében: „Ahol a szellemi szabadság hiány
zik, ott lehetetlen a polgári szabadság is. A  protes
táns egyház még mindég főiskolája az emberiségnek, 
erőssége a világosságnak és fellegvára a szabadság
nak. Mindezért harcolt Gusztáv Adolf és ezeket a 
kincseket akarta megmenteni a pusztulástól. Ha ő nem 
lett volna — az Isten bölcsesége kikutathatatlan és 
az ő útján nem hiányzanak sohasem az eszközök — 
emberi számítás szerint az európai műveltség egy 
ezredévvel vissza lett volna vetve és annak sötétsége 
minket is elárasztott volna14.

Vannak történészek, akik Gusztáv Adolfban csak 
a hódító és dicsőségre vágyó embert látják. De aki 
elfogulatlanúl szemléli e nagy férfiú életét, az bizo
nyára látni fogja azt az ideális embert, aki ha saját 
hazájának határait is védeni akarta, mégis egy általá
nos keresztyén és emberi eszményért küzdött. E tekin
tetben magasan felülmúlta protestáns kortársait is.

Nincs is nagyobb értéke az emberiségnek, mint 
a szabad meggyőződés és lelkiismereti szabadság, 
melyet a mai erőszak, hatalom és diktatúra korszaká
ban nem tudnak megbecsülni, de amelyért érdemes 
áldozatot hozni, hogy az emberiség ne sülyedjen vissza
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a fáraók korának rabszolgaságába. Mi, evangélikusok 
mindig hálás szívvel fogjuk emlegetni Gusztáv Adolfot, 
aki rettenthetlen bátor férfiú volt a hatalmasokkal 
szemben és végtelenül irgalmas és gyengéd lelkű, 
együttérző a gyengékkel és üldözöttekkel szemben. 
Azt a helyet, ahol Gusztáv Adolf elesett, még az 
ütközet napján egy kővel megjelölték, ahol azután 
későbben szép emlékkövet állítottak, legújabban pedig 
evangélikus kápolnát építettek Eckmann svéd konzul 
buzgólkodására, de legméltóbb emléke, egy igazi evan
gélikus emlék az, amikor száz év előtt, 1832-ben 
megalapították a németországi Gusztáv Adolf egyesü
letet, melynek célja szegény, veszélyeztetett evan
gélikus gyülekezetek segélyezése és támogatása. Eddig 
háromezer evangélikus templom és imaház építését 
tette lehetővé az egyesület, 1000 iskolát támogatott 
és 1000 papiak felépítését szorgalmazta. Hasonló 
egyesületek keletkeztek más országokban is.

A  németországi Gusztáv Adolf egyesület segé
lyezte a mi szegény egyházainkat is. 1860-ban meg
alakult nálunk a németországi Gusztáv Adolf egyesület 
mintájára az egyetemes gyámintézet, melynek alapítója 
Székács József szuperintendens. Ez is, bár kisebb 
anyagi eszközök birtokában, célúi tűzte ki a szegény
séggel küzdő evangélikus egyházak és iskolák fel
segítését azon adományokból, melyeket egyesek és 
gyülekezetek e célra adakoztak. Alapítása óta körül
belül két és fél millió aranykoronát juttatott a szű
kölködő evangélikus gyülekezeteknek a fillérenként 
összegyűjtött adományokból.

Gusztáv Adolf a késő utódoknak is világítani 
fog evangélikus hitbuzgóságával és korát meghaladó 
vallási türelmességével, mely türelmességnek forrása 
nem a közöny volt, hanem az a krisztusi elv, hogy 
amit magunknak nem kívánunk, azt felebarátunkkal 
szemben sem kövessük el. Mi nem állhatunk a más
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keresztyéneket gyűlölő alapra, még ha a magunkét 
legmagasabbra tartjuk is. Gusztáv Adolf fővágya az 
evangélikus szövetség megalapítása volt, vajha mi is 
kiküszöbölnénk körünkből minden kicsinyeskedő szét-

Emlékkő és kápolna Lützenben

búzást és a reformáció alapján állva megbecsülnénk 
bitünk szövetségét mindazokkal, kik velünk együtt 
törekszenek az apák örökségét megtartani és ismeret
ben, szeretetben és reménységben mélyíteni azt.
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Gusztáv Adolf elesett a lelkiismeret szabadságá
ért vívott harcban. Ennek a harcnak főütközetei el 
voltak döntve, de azért sokáig tartott, míg minden 
művelt államban érvényesülhetett a vallásszabadság. 
A  két vallású országokban biztosították a vallási 
kisebbségeknek létjogosultságát. Az emberiség leg
jobbjai meggyőződtek arról, hogy két és több vallású 
ország is lehet boldog és erős. Csak Ausztria örökös 
tartományai képeztek kivételt. Midőn a 30 éves háború 
után a westfáli békét megkötötték, III. Ferdinánd 
osztrák császár hajthatatlan maradt egy pontban, 
hogy örökös tartományaiban megengedje más vallás
nak gyakorlatát. Akkor mondta, hogy inkább le
teszi a koronát és a jogart, inkább akarja 
saját maga e lő tt összevagda lva  látn i fia it, 
inkább akarja  testét és é letét e lveszten i, m int
sem örökös tartom ányaiban m egengedn i a 
nem katholikus va llás t14. A  csehek ősz püspöke, 
a világhírű Komménius, sírva kérte a svéd had
vezéreket, hogy eszközöljék ki hitsorsosai számára 
a szabad vallásgyakorlatot, de ezt az egyet lehetetlen 
volt elérni a békekötésnél.

A  wesztfáli béke utáni vallásüldözésnek egyik 
legszomorúbb eseménye a salzburgi érsek 1732-ben 
kiadott rendelete, melyben elrendeli, hogy országának 
evangélikus lakosai rövid idő alatt hagyják el az 
országot, már tudniillik azok, akik hitüket megtagadni 
nem akarták. Rövid pár hetet adott csak anyagi 
ügyeiknek elrendezésére, úgy hogy a tehetősebbek 
kénytelenek voltak fekvőségeiket elkótyavetyélni és 
úgy vonulni Poroszországba, ahol örömest fogadták 
ezt a jellemes lakosságot, mely sírva hagyta ott ős 
hazáját. Amerre átmentek, könnyezve szemlélték a 
kivándorlók ezreit és a katholikus lakosság is sok 
helyen könnyezve nézte az elvonulókat, mert a nép 
már felülemelkedett vezetőinek fanatizmusán.



81

Franciaországban a westfáli béke után is tovább 
folyt a protestánsok üldözése, mely egészen a francia 
forradalomig tartott. Sokan inkább kivándoroltak, 
mintsem evangélikus hitüket megtagadták volna. Ma 
mégis egy millió protestáns van Franciaországban.

Még a wesztfáli békekötés előtt, mely ellen 
X. Ince pápa tiltakozott, Magyarországon Rákóczi 
György, erdélyi fejedelem, a vallási és polgári szabad
ság érdekében fegyvert fogott 1644-ben, mely szabadság- 
harc a linci békekötéssel végződött 1645 dec. 8-án. Ez 
a békekötés biztosította a vallásszabadságot — papiro
son, a hatalom urai, a klérus, a jezsuiták gondoskodtak 
arról, hogy a vallásszabadság ne érvényesüljön és 
tulajdonképen ezután kezdődik a protestantizmus nagy 
kálváriája Magyarországon, a lassú pusztulás és szenve
dés 11 Az arisztokrácia nagyrészét visszatérítette még 
Pázmán Péter s csak az alsóbb nemesség és a jobbágy
ság küzd hősiesen a vallásszabadságért. De ez a sokáig 
eredménytelen küzdelem sem volt hiábavaló — a lelki- 
ismereti szabadságért vívott hosszú harcban!

A  XVIII. század elején fegyvert fogott a pro
testáns vallásszabadságért a katholikus Rákóczi Fe

renc és ritka példáját adta a 
türelmességnek ez a hithű, 
de jezsuitaellenes férfiú. (A  
jezsuitákról írott levelét 
közli a protestáns kultúr- 
könyvtár IV. száma.).

Az osztrák örökös tarto
mányokban és Magyaror
szágon is fellélekzettek a 
protestánsok, amikor II. Jó
zsef császár kiadta türelmi 
rendeletét. Mindenfelé új 
evangélikus gyülekezetek 

keletkeztek és új templomok épültek.

II. József császár

6
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II. József utódai alatt úgy Ausztriában mint 
Magyarországon egyre jobban megvalósult a vallás- 
szabadság, míg I. Ferenc József alatt teljessé lett a 
vallásszabadság és vallási türelmesség.

Legtovább tartotta magát a vallásszabadságot 
korlátozó irányzat Délamerika jezsuita alapítású ál
lamaiban és Oroszországban, úgyszintén Spanyol- 
országban. Oroszországban tilos volt az uralkodó 
vallásról áttérni a tűrt vallásra. Most is ott van a 
lelkiismeretszabadság legjobban elnyomva, amennyi
ben tilos a gyermekek vallásoktatása és a régi pogány
ságnál is vadabb modern pogányság kiakarja irtani 
úgy a keresztyénséget, mint általában minden vallásos 
érzést, imádva az úgynevezett „tudományt" és isten
tagadást. Spanyolországban még két év előtt két évi 
fegyházra ítéltek a diktatúra alatt egy nőt, mert magán- 
beszélgetésben azt mondta, hogy a szentírásban azt 
olvasta, hogy Jézusnak testvérei voltak. Egy evan
gélikus imaházról a hatóság lekapartatta azt a fel
írást: „Jézus a mi Megváltónk". De mindezek az 
események csak ismétlései egy régen letűnt kornak 
és meghaladott álláspontnak. A  lelkiismeretszabadsá- 
got elnyomni és kijátszani ma már csak félig őrült, 
vagy teljesen megvadult fanatikusok akarják. A  vallás- 
szabadság és lelkiismeretszabadság és vallási türelmes
ség hosszú harcok után kivívott olyan közkincse az 
egész emberiségnek, melyet többé megsemmisíteni nem 
lehet és melyet igazán megvalósítva következhetik 
csak a többi emberi jognak és szabadságnak kivívása 
is, mert nem a jezsuita reakcióban van kifejezve a 
keresztyénség jövő útja, hanem Krisztus azon szavai
ban: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz
ságot, mert ők megelégíttetnek".

Gusztáv Adolf fegyverrel kezében verte le az igaz
ságtalan erőszakot. Az ő tüneményes megjelenése meg
erősíti az igazság győzelmében vetett hitünket. A  pro
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testantizmus kiirtására szövetkezett dinasztiák nagy
részt elpusztultak, de a protestáns egyház él, él még 
egy olyan korban is, mint éppen az, melyben élünk, 
mely nem kedvez a protestantizmusnak, mert elakarja 
hitetni a világgal, hogy a protestantizmus döntötte le 
a tekintélyt, holott a protestantizmus csak a mondva 
csinált tekintélyeket döntötte le és mennél inkább 
igyekezett leszállítani az ember lelkében az ember
félelmet, annál inkább akarja mélyíteni a lélek mé
lyén az istenfélelmet.

A  mi protestáns „szentünk" Gusztáv Adolf pél
dája világítson nekünk és utódainknak az evangélikus 
hithűségben akkor is, amikor egyházunk és keresztyén 
világnézetünk a megpróbáltatás és megalázás nehéz 
útján kénytelen haladni.

Kövessük mi Gusztáv Adolf útját és nem azo
kat, akik ellen ő harcolt, küzdött, elesett és még is 
győzedelmeskedett.

Emlékül álljon itt még egy régi latin mondás 
Gusztáv Adolfról:

In angustis intravit, 
Pietatem amavit, 
Hostes prostravit, 
Regnum dilatavit.

Nehéz időben kezdte uralmát, 
Az istenfélelmet szerette,
Az ellenséget leteperte.
Az ország határait kiterjesztette.

Suedos exalfavit, 
Opressos liberavit, 
Moriens triumphavit.

A svédeket lelkesítette,
Az elnyomottakat felszabadította, 
Haldokolva győzedelmeskedett.

6’
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vni.
A most uralkodó svéd király kiáltványa népéhez.

i
A  svéd király újévi üzenetében elrendelte, hogy 

Gusztáv Adolf halálának háromszázados emlékét 1932 
november 6-án Svédországban megünnepeljék s tovább 
ekként szólt riemzetéhez: „Gusztáv Adolf az egész vilá
gon hírnöke a lelkiismeret- és vallásszabadságnak. Bi
zonyára nem ő volt, aki azokat a drága ajándékokat az 
emberi nemnek ajándékozta. Azon adományok eredete 
máshol van. Azok Istentől származnak, a Jézus Krisztus 
által adattak és az apostolok és reformátorok által 
hirdettettek. De Gusztáv Adolf őrizte ezt a kincset 
és biztonságba helyezte. Ő minden népnek, amely
nek országa határait átlépte, arra nyújtott támaszt, 
hogy Istenének szabadon szolgálhasson. Ő felösmerte, 
hogy a keresztyén ember szabadságához tartozik a 
lelkiismeretszabadság. Ezért harcolt és ezért esett el. 
Az ő személyisége teljes tartalmú kifejezése annak, 
amit a svéd gondolkozásmód és evangélikus hit alko
tott. A  királyi üzenet reméli, hogy Gusztáv Adolf 
emlékünnepének gyümölcsét fogja képezni, ami belső 
emberünk felébredése. November 6-át ünnepnapként 
kell ünnepelni, amelyen minden emberi üzletnek 
szünetelnie kell és a svéd nép menjen az Úr házába, 
hogy ott az Úr igéje felett elmélkedjék“ .
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A  BÉKÉSCSABAI
EVANG. EGYHÁZI KÖNYVKERESKEDÉS 

K IAD ÁSÁBAN  MEGJELENŐ

Protestáns
Kultúrkönyvtár

eddig megjelent számai:

1. Luther vagy Loyola.
Irta: Dr. Szeberényi Lajos Zs.

Elfogyott.
(Új bővített — képekkel, név és tárgymutató
val ellátott, legújabb eseményekre is kiterjedő 

népies olcsó kiadás készül.).

2. Önvizsgálat.
Irta: Kierkegaard. Dán eredetiből fordítva.

Á ra  3*— P

3. „Isten változatlansága".
Irta: Kierkegaard.
Á ra  50 fillér.

4. Luther ultramontán ócsárlói
Irta: Dr. Szeberényi Lajos Zs. 

Reflexiók Döllinger, Janssen, Denifle, Grisar, 
Hoitsy munkáira és Hanauer püspök úr 

ajánlására.
Á ra  4*— P
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