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Emlékezés 
a magyar protestáns gályarabokról . 

Szabadulásuk kétszázötvenedík évfordulóján. 

Gályarabjaink az úgynevezett gyászos évtizednek 
voltak hőslelkü hitvallói és vértanúi. Kiállott szenvedé
seik az első keresztyének martiriumára emlékeztetnek a 
régi pogány császárok korában. A róluk való emléke
zéssel mégis nem sebeket tépni, hanem Istennek hálát 
adni akarunk, hogy szivökbe rendíthetlen erős hitet 
plántált, mellyel a mai, sokszor oly gyenge és ingatag 
nemzedéknek a hithűségben örök időkre szóló példát 
mutattak. 

A 250 éves jubiláris ünnepen a hála és a kegyelet 
újítja fel emléküket. Adósaik vagyunk a szellemi örök
ségért, melyet reánk hagytak. És első hálatartozásunk, 
hogy emléküknek igazságot szolgáltassunk. Nem elég 
ugyanis, hogy vérükkel áztatták Ausztria, Stájerország, 
Karinthia és Itália hegyes, sziklás utait; nem elég, hogy 
csontjaik részben temetetlenül porladtak el Sicilia, Nápoly, 
Buccari, a velencei Lido, a svájci Chur földjén, vagy 
a tenger mélyébe vettetve oszlottak fel : hanem az újabb 
elfogult és célzatos történetírás még hitvallói hűségüket 



is kétségbe vonja s közönséges lázadóknak, felségsér
tőknek és hazaárulóknak akarja őket feltüntetni; szenve
déseik megrázó történetét pedig költött mesebeszédnek 
minősíti.* 

I. A vallásüldözés I. Lipót korában. 
Hiteles-e a gályarabok története? 

Az ellenreformáció hazánkban is eleitől fogva a 
protestantizmus teljes kiirtására törekedett. Sok szomorú 
példa bizonyítja ezt. A hivatalos püspöki esküben ma 
is benne van: „az eretnekeket, amennyire birom, ül
dözöm és harcolok ellenük". (Pro posse persequar et 
impugnabo.) Nagy elégtétel nekünk, hogy a katholikusok 
közül a két legnagyobb magyar, a költő Zrínyi Miklós 
és Széchenyi István, erősen és feltétlenül elitélték a 
vallásüldözést és szabadságot, egyenlő jogokat követel
tek a protestánsok számára. Széchenyi Döblingben 
utolsó „Disharmonie und Blindheit" cimü munkájában 
is Concordátumot és Pátenst elitélve keményen kikel 
„az ultramontán fekete szurok és a sötét elmék (Finster
linge)" ellen. Attól fél, hogy ismét egész népek fogják 
egymást „ad Dei, vagy inkább ad ultramontanorum 
glóriám" mészárolni és fojtogatni. A legjobb antidosis 
ez ellen, mondja Széchenyi, a kegyes érzület és szilárd 
hit Krisztusban, aki sohasem volt fanatikus, sohasem 

* Ezt tette például az úgynevezett Magyar Kultúra (1923, 
3. f.) és utána bizonyos vidéki lapok. Karácsonyi János nagy
váradi kanonok és akad. tag is „a nagyon vétkeseknek talált" 
gályarabokról beszél egyháztörténetében. (136.1 Pr. Sz» 1907, 22.) 
Vétkeseknek mondja a gályarabokat Walter Gyula esztergomi 
kanonok is. (Képek az ellenreformáció korából. Esztergom, 1896.) 



fennhéjázással és nagyzással (Rodomontade), hanem 
szeretet és isteni példája által akarta a szegény emberi 
lényeket felemelni és boldogítani. (Döbl. hagy. I . 606— 
608.) Majdnem ugyanezen szavakkal szólt már Zrínyi is 

Sellyei István pápai református lelkész és püspök. 
(Zürichi festmény 1676-ból.) 

a gályarabság előtt „a nem isteni zelus, és a papoknak 
lábak alol felszedett ambíciója ellen, akik nem Isten 
dicsőségét keresik, hanem Krisztus fundációját és Testa
mentumát elrontják. A kath. hrtnek az ő géniusza, úgy-



mond, idegen a háborúságtól. Szent Péternek nem volt 
szabad a maga oltalmáért sem kardoskodni". (Mátyás 
királyról való elmélkedés.) De sajnos, Zrínyi dala csak 
kiáltó szó volt a pusztában. Nádornak is azért nem 
választotta meg a főpapság, mert önállóságát, szabad-
elvüségét ismerte. 

Többször bevált módszere volt az ellenreformáció
nak, hogy valamely nemzeti katasztrófa után bünbakuí 
állította oda a protestánsokat. így cselekedtek Wesse
lényi és társainak szövetkezése után is. I . Lipót korában 
a csúfos vasvári béke és Zrínyi halála után rettenetes 
volt Magyarország állapota Még Katona István, a je
zsuita történetíró is azt mondja: „Midőn a hazai do l 
gok felvilágosításához fogtam, ezen idők szomorú em
lékétől nem csak féltem, de rettegtem". (Walter Gy. i . m. 
6. 1.) Takáts Sándor, a jeles piarista historikus is fel
sóhajt: „Magyar ember szemében elmekinzó tudomány 
az I . Lipót korával való foglalkozás". Hát akkor mit 
mondjanak a mi gályarabjaink, Kocsi Csergő Bálint, 
Otrokocsi Fóris, Lányi György, Masznyik, Simonides, 
akik maguk is átszenvedték azt a kort, társaik kínos 
halálát szemmel látták és megkellett irniok a vésztör
vényszék és a nápolyi ut borzalmait „Narratio brevis, 
Furor bestiáé, Papistisches Gefängniss, Galéria Sanc-
torum" sat. cimek alatt, mert a svájciak, hollandiak és 
a németek is kívánták tőlük. 

Oly borzalmasak a részletek, hogy a Magyar K u l 
túra mesebeszédnek meri mondani. Pedig az idősbb 
Révész Imre már 1852-ben méltán Írhatta a költő Lévay 
Józsefnek: „Nemzetünk egész történetében nincs egyet
len egy szakasz, vagy pont sem, mely bővebben, rész
letesebben és többek által meg volna irva, mint a p ro t 



gályarab papok említett szenvedései; és amely maga
sabb, dicsőbb vagy fönségesebb lelkületét mutathatná 
a müveit magyarnak, mint azoknak történetei. Oh Bará
tom, óriások voltak azok hozzánk képest azon erények
ben, melyekben mi csecsemők vagyunk". (Dtuli Prot.. 
Lap 1926, 33. 1.) A szenvedés gyöngyöket is, költésze
tet, irodalmi becsű énekeket sajtolt ki a gályarabok lel
kéből. Ezek is történeti források. És mennyi egykorú 
levél, album és emlékirat Velencéből, Nápolyból, Svájc
ból, Hollandiából, mennyi diplomáciai akta, jegyzőkönyv 
és egykorú nyomtatvány (Apológia Ministrorum), holland 
és német kiadványok rézmetszetekkel, Sellyei és Harsányi 
arcképei olajfestményben, melyeket Zürichben házigaz
dájuk, Hospinianus Rudolf készíttetett Meyer Konrád 
jeles festővel, mind ezek az irodalmi és művészeti em
lékek az események hitelességéről tanúskodnak. Ujabban 
Thury Etele adott ki egész csomó svájci és hollandi 
oklevelet. (Adatok. Bpest, 1912.) Miklós Ödön pedig a 
„Holland intervenció" történetét irta meg külön füzet
ben. (Pápa, 1918.) Tehát nem meséről, hanem a leg
hitelesebb történetről van itt szó. 

II. A rebellió vagy a religio (lázadás vagy vallás) miatt 
szenvedtek-e a gályarabok? Mi volt az ürügy és mi 

volt az üldözés igazi oka és célja? 

így fog megdőlni a másik vádpont is, hogy a 
gályarabok nem hitük, hanem közönséges politikai vét
ség, lázadás miatt szenvedtek volna kínos fogságot. 
Megcáfolja ezt a puszta, hiteles történet. 

Wesselényi szövetségében gyanús volt minden^ 
magyar. A vasvári béke miatt még Lippay György p r i -



más is tárgyalni kezdett Zrínyivel és a franciákkal. 
Lányi-Knauz r. kath. történetírók is közlik ( I I . 237. 1.) 
Babocsay tarcali jegyző levelét, mely szerint Lippay 
Zrínyivel értekezett a vasvári béke után s XIV. Lajos 

Harsányi István rimaszombati református lelkész. 
(Zürichi festmény 1676-ból.) 

király segítségét akarták igénybe venni. 1664 végén 
Lippay prímás is érintkezésbe lépett Gremonville francia 
követtel. (Szilágyi V I I . 227.) Erre a törvényszék előtt 
majd a gályarabok is hivatkoznak. Sennyei István veszp-



rémi püspökre és több magyar főpapra is gyanakodott 
az udvar, sőt Pálfy Tamás nyitrai püspök és kancellár 
Szelepcsényi prímást is belekeverte Wesselényi ügyébe. 
Szelepcsényi védekezni volt kénytelen s azt kívánta, 
hogy eredetiben mutassák fel a leveleket, melyek alapján 
vádolják, ne másolatban. (Pauler I I . 157, 159.) Mint a 
gályarabok bírája már nem volt ilyen kényes. 

Abba a verembe, melyből a főpapok Isten segítsé
gével kimenekültek, most az ördög tanácsára a protes
táns papokat taszították bele. Örömre fordult a siral
muk. Keglevich Miklós tornai főispán 1671 február 15-én 
írja Szelepcsényinek: „ A z jó alkalmatosságot az catho-
lica religionak promotiójára ne mulassza el, mind ezen, 
mind a másvilágon érdemét veszi". Erre hát nem kellett 
biztatni, Szelepcsényi úgyis jól tudta a leckéjét. Wesse
lényi szövetségének vezetői: Wesselényi, Nádasdy, Zrinyi 
Péter, Frangepán, I . Rákóczi Ferenc, mind róm. katho-
likusok voltak. Hiszen Ausztriának annyi volt a bűne a 
magyarok ellen, hogy akiben csak egy parányi magyar 
érzés volt, a róm. kath. főurak, sőt a főpapok sem ma
radhattak el Wesselényitől. A piarista Takáts Sándor 
idézi Lipót korából: „ A várkapitányok hosszú lisztában 
terjesztik fel az éhenhalt végbeli katonák neveit. Akik 
még élnek is, éhségükben úgy lézengenek, mint falon 
az árnyék, mint ősszel a hulló legyek". S most a ka
tasztrófa után a klérus Wesselényi dolgát mégis kizáró
lag a protestánsok ellen használta fel. Ausztria pedig 
szívesen látta, ha a magyar pusztítja a magyart s így 
segít neki. A protestánsokat az osztrák mint koncot 
vetette oda, hogy rágódjék rajt a hatalmas főpapság, 
mig ő Ampringent küldi ide kormányzónak, az ország 
alkotmányát elrabolja s mint hűtlen, hódított tartományt 



leigázza. Nagy bün és lelki vakság volt ekkor vallásáért 
üldözni a magyart. A nagy Széchenyi szokta mondani: 
„ O l y kevesen vagyunk (magyarok), hogy még az apa-

.gyilkosnak is meg kellene kegyelmezni".* Hát ha más 

A gályarabok a pozsonyi törvényszék előtt. 
(Egykorú holland rézmetszet.) 

ritus szerint imádja istenét a magyar, azt ne bocsássuk 
meg neki? . . 

* Irataiban nem fordul elő, de élőszóval többször mondta. 
,(Tóth B. Szálló igék lexikona. 163) 



Széchenyi György győri püspök Wesselényi idejé
ben ezt még nem értette meg. Ő Zrínyi Pétert és 
I . Rákóczi Ferencet a vérpadtól megmenteni akarván, 
Montecuccoli császári hadvezérnek 1670 május 20-án 
ezt irta Szombathelyről: „Az a két szegény ember (Zrínyi 
és Rákóczi) egyik a harangozó, másik a mester, az át
kozott eretnekek zsinagógájában meg lett csalva általuk 
s ime az egyik nem tudott harangozni, a másik nem 
tudott kántorkodni, mert egyiknek se volt soha se feje 
a rebellióra. Azokat kell megbüntetni, kik őket elcsá-
bíták". (Pauler I I . 56.) Itt a hiteles bizonyíték, hogy egy 
főpap miként árulkodott a magyar protestánsokra Bécs
ben és miként hárította át Wesselényiék dolgát a róm. 
katholikus vezetőkről a protestánsokra. Báthory Zsófia 
is a jezsuitáktól kioktatva azzal fogadta fiát, I . Rákóczi 
Ferencet a munkácsi várban: „ T e rossz fiu, szövetséget 
kötöttél az eretnekekkel, fegyvert fogtál oktalan ipad 
(Zrínyi Péter) tanácsára királyod ellen és búval, bánat
tal töltéd el napjaimat". (Pauler I I . 47.) 

Nagyon tervszerűen ment ez a dolog. Mielőtt az 
idéztetés megkezdődött volna, Bársony György váradi 
püspök „Veritas toti mundo declarata" müvében (Kassa, 
1671) az egész világnak hamis érvekkel kijelentette, 
hogy Lipót király a törvények ellenére sem tartozik 
tűrni a protestánsokat, mert ők a létjogukat eljátszották. 
Ez a mű (a nyomatott betű akkor sokat jelentett), ez 
volt a programm, ez volt a „nyitány" a Magyar Huge
nották véres dalművéhez. „Kezdj buzgón s már sokra 
menél . . .", gondolták a jó püspök urak. De ez az opera 
mégis mintha úgy kezdődnék, hogy itt a religio, a vallás
üldözés dolgáról lesz szó. 



III. A gyászos évtized kezdete. 
Öt rendkívüli törvényszék három év alatt. 

Magyarországnak azután három év alatt öt rend
kívüli törvényszékben volt része. Széchenyi és Kollonics 
püspök pedig császári katonasággal járt templomokat 
foglalni és papokat, tanítókat kergetni. Mikor Bognár 
György jeles győri lelkészünket és Aáchs Mihály rektort, 
a kuruc kor egyházi lantosát, elfogva Győrött a püspök
várba vezették, Széchenyi püspök az ablakból kiáltott 
le : „Ne hozzátok ide az ebeket, hanem az pusztai kapura 
vigyétek k i " . (Ott volt t. i . a vesztőhely.)* Száki János 
ékeli ref. lelkészt Komáromban 1672-ben azzal vádolták,, 
hogy gyújtogat s azzal büntették, hogy egy jezsuita 
leborotváltatta a haját és forró ólmot öntetett fejére, azt 
mondván: „Önts az ő fejére szentelt olajat, mert méltó 
a drágakenetre". Rokonát, Suri Lőrincné özvegy papnét 
pedig hasonló vád miatt lefejezték. Egykorú feljegyzés 
és kép is bizonyítja e szörnyűséget. (Prot. Szemle, 1903. 
450. 1. Fabó, Monumenta és Ember P. 444.) 

Az első törvényszéknek Pozsonyban 1671 január 
3-án még Rottal volt az elnöke. Ez elé a protestáns 
nemeseket idézték. A kivégzett Bónis Ferencet a luthe
ránus temetőbe temették, e mellett kapott helyet Czeglédy 
István is, a jeles kassai pap, ki már Nagyszombat hatá
rában meghalt és holtan hozták Pozsonyba. Ez a tör
vényszék Ítélte el már holta után vagyonelkobzásra 
Wittnyédy Istvánt is, a hírneves soproni prókátort. Csa
ládi háza a Szent György templom mellett a jezsuitáké 
lett ; másik házát, mely jelenleg az evangélikus ifjúsági 

* N . Múzeum. Kézirat. Quart, Lat. 1185. 



egylet helyisége, kárpótlásul a soproni gyülekezetnek 
adták. (Későbbi tulajdonosáról kapta a Löffelholz nevet.) 
Ekkor végezték ki Pozsonyban a chiliasmusba merült 
83 éves csehmorva lelkészt, Drabik Miklóst is, Come-

A nehéz munkára kényszeríted lelkészek a fogságban. 
(Egykorú holland rézmetszet.) 

nius barátját, a Habsburg-házra irt jövendölései miatt. 
Lefejezés előtt levágták a jobb kezét, majd a nyelvét is 
kivágva bitófára szegezték, a holttestet pedig a hírhedt 
könyvével (Lux in tenebris 1657 és 1665.) együtt meg-
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égették. Drabik könyve miatt már az énekiró Kalinka 
Joakim püspök is vizsgálati fogságot szenvedett Pozsony
ban. (Pauler I I . 378. Századok, 1889. Prot. Szemle, 
1890. 427.) 

A második vésztörvényszék Nagyszombatban volt 
1672 május 13-án. Ennek az elnöke már Szelepcsényi 
volt s a célja a pozsonyi gyülekezet megsemmisítése 
Titius, Reiser, Sutoris, Horeczky lelkészeken és Pihringer 
káplánon kívül 21 pozsonyi nőt és 39 polgárt idéztetett 
meg. Hamis vádakkal a hűtlenség bűnét sütötték rájuk, 
fogságot szenvedtek, maguk által épített templomaikat, 
iskolájukat elvesztették; a lelkészek csak kivándorlással 
menthették meg életüket, vagyonukból csak 12 könyvet 
vihettek magukkal. Reiser Antal mint hamburgi lelkész 
kiadta a magyar protestáns lelkészek üldözésének tör
ténetét, a cimlap szerint hollandból fordítva, rézmetsze
tekkel. (H. n. 1678. Ujabb kiadása Lipcse, 1860.) Ho
reczky 1681-ben Komáromban volt lelkész és 1683-ban 
ismét a pozsonyiak hivták vissza. (Schmidt K. J. 94. 1.) 

Harmadszor 1673 szeptember 25-ére idézett Sze
lepcsényi Pozsonyba 31 felvidéki evangélikus lelkészt 
és Dunántúlról Losonczi Farkas János veszprémi refor
mátus lelkészt és Szenczi Fekete István kőszegi evan
gélikus püspök-lelkészt. A két utóbbit saját gyüleke
zeteik vették védelmükbe és nem bocsátották el Po
zsonyba. A megjelentek közt volt Kalinka Joakim illavai 
lelkész és püspök, az énekiró és Tarnóczi Márton divék-
ujfalui püspök-lelkész, Kalinka veje. Itt volt továbbá 
Burius János korponai lelkész is, ki „Micae" cimen irta 
meg ennek az idéztetésnek történetét. Ezeket azzal ré
mítették, hogy felségsértők lesznek, ha a reverzálist nem 
irják alá és a pozsonyi példa ijesztő hatása alatt állva 



s jobb idők és igazságos birák reményében az öregeb
bek lemondtak hivatalukról, a fiatalabbak pedig szám
űzetésbe mentek. 

Már itt említem meg, hogy 1674 április 30-án 

Az elitélt lelkészek szenvedései a börtönben. 
(Egykorú holland rézmetszet) 

Szepesváralján is volt rendkívüli törvényszék Szelepcsényi 
felhívására és Lubomirszki lengyel staroszta engedélyé
vel Bársony György püspök és szepesi prépost elnök
lete alatt lengyel és magyar bírákkal. Ez elé a 13 sze
pesi városból idézték meg a lelkészeket és tanítókat. 
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Az elitéit lelkészek lipótvári fogságukban. 
(Tusrajz Simonides J. gályarab kéziratából a Nemzeti Múzeumban ) 



Az elitéltek szenvedései a hazai várak börtöneiben. 
(Simonides János kéziratából. A Nemzeti Múzeumban.) 



Lipótvárott az undok hulladékot hordatják a lelkészekkel. 
(Simonides J. müvéből. N. Múzeum.) 



Steller Tamás besztercebányai rektort Kellió Miklós jezsuita 
vereti a poroszlókkal. (Kép a N. Múzeum kéziratából.) 



41-en jelentek meg s az ítélet végrehajtása elől jobbára 
külföldre menekültek, vagyonukat a lublói kapitány ko
bozta el. A szepességi üldözés áldozata Klesch Dániel, 
a volt soproni tanár és volt kőszegi esperes-lelkész. 
(Lásd : Bruckner Qy. A reformáció a Szepességberi.) 

IV. A gályarabok birái. A vádpontok. 
i 

Ezt az utolsót és időrendben ötödiket megelőzte a 
negyedik, a működésében legszélesebb körű és következ
ményeiben a legrettenetesebb vésztörvényszék, amelyet 
Pozsonyba 1674 március 5-ére ismét Szelepcsényi primás 
hivott össze. Most az összes protestáns lelkészeket és 
tanítókat megidézte; még a török hódoltsági területről 
is, de ezek nem jelentek meg. Az idézőlevelet a káptalan 
tagjai vagy a harmincadosok kézbesítették. Több mint 
700 vádlottat vártak, de Lányi György szemtanú szerint 
csak mintegy 400-an jelentek meg; pontosabb számítás 
szerint 284 evangélikus és 52 református lelkész és 
tanító, összesen 336-an. (Rácz K . : A pozsonyi vértör
vényszék I . 60. 1.) 

A törvényszék igazi célját most is Széchenyi György 
győri püspök árulta el. Midőn ezt az udvarában levő 
főemberek megkérdezték: mit akarnak annyi lelkész meg-
idézésével, akikről maguk tudják legjobban, hogy ártat
lanok, Széchenyi azt felelte: „Magyarországban az evan
gélikusoknak olyan kötelet fontunk, melyet ha nyakokba 
ránthatunk, az evangélikus vallás soha többé lábra nem 
á l l ; ha pedig ezt nem tesszük, bajt szerzünk magunk
nak".* A bíróságban Szelepcsényin kívül is a protes-

* Lampe-Ember: Hist. Eccl. Ref. 753.; Bod. P.: Kősziklán 
épült ház, 20. 



tánsok legnagyobb ellenségei voltak együtt: Széchenyi, 
Kollonics, Pálfy, Sennyey püspökök, Forgách, Pálfy, 
Esterházy, Széchy, Erdődy grófok. A legelfogultabb 
vádlók, tanuk és birák egy személyben. Szegény prédi-

A gályarabok útja Ausztrián át Trieszt felé. 
(Egykorú holland rézmetszet.) 

kátorok később kiadott Apológiájukban mondják a Szent
írást'idézve]: „Jaj azoknak, akiknek ellenségeik a biráik. 
ATmieink pedig majdnem mind ilyenek voltak". (Deut. 
32, 31.) Ráillett erre a törvénykezésre is, amit Szelep
csényi Kalinka püspöknek mondott: „Nem szabad itt 



beszélni, a fiskus mint ordító oroszlán jár körül, keres
vén kit elnyeljen". (Spat. Füz. 1863. 745. Szilágyi S. 
Zrinyi P. ligája 100.) 

Három volt ellenük a vádpont: gyalázták a v a l 
lást, résztvettek a rebellióban és cimboráltak a törökkel. 
Erre mondja a lelkészek Apológiája: nem a rebellió-
volt a mi bűnünk, hanem a religio. így mondta ezt 
nyíltan Andrássy Miklós gróf jezsuita gyóntatója is 
Rimaszombati Jánosnak: „Nem Gömör vármegye, nem 
is te vagy rebellis, hanem a te vallásod rebellis". (Bod 
P., 50.) A vaüásgyülölet legnagyobb elfogultságával 
ültek ott a bírák s a leggonoszabb vádló a magyar
gyűlölő Kollonics püspök volt köztük. Ismeretes jelsza
vát (Magyarországot rabbá, azután koldussá s végül 
katholikussá teszem) Brenner Antal szepesi prépost, 
I I . Rákóczi Ferenc bizalmasa közli s több jeles történet
író is hitelesnek veszi. Később Kollonics is esztergomi 
érsek lesz, de a szobra ma is a bécsi városháza előtt 
áll és oda való. Szelepcsényi maga is félt tőle, a prédi
kátorok előtt vörös katonának nevezte, mert előbb katona 
volt s vele ijesztgette a magyarokat. 

Az ügyész bizonyítékok helyett névtelen feljelen
tésekre, hírekre, levelekre hivatkozott s ördögi ravasz
ság volt, hogy az előző törvényszék által kicsikart rever-
zálisokat is felhasználták ellenük, azt mondván: ime 
azok is rebellisek voltak, t i is azok vagytok. Az ilyen 
törvényszéki eljárást sem a birák, sem a vádlottak ko
molyan nem vehették. A birák csak a protestáns kül-
hatalmakra való tekintettel akartak eljárásuknak egy kis 
törvényes formát adni. Fennmaradt ennek a hírhedt tör
vényszéknek a jegyzőkönyve is. Az 1834-iki ország
gyűlés idején Nagy Mihály ref. követ lemásolta Pozsony-
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ban és közzé tette. Érdekes volna ennek alapján ezt a 
pert most katholikus birák által revideáltatni, hogy az 
ügyész vádja és bizonyítékai alapján lehetne-e csak 
egyetlen egy lelkészt is lázadás bűnében elma rasztalni 

A gályarabok útja Nápoly felé. 
(Egykorú holland rézmetszet.) 

Ellenben nagy szenzáció volt a tárgyaláson, hogy bs 
prot. lelkészek és rektorok Kocsi Csergő feljegyzése 
S p r i n t (757 1 ) avi vallntták hogy az egész lázadás a. 
volt prímástól, Lippay Györgytől vette eredetét. Pauler 
és Acsády történetírók is megállapítják, mint láttuk., 



hogy Lippay, mint magyar nemes, hazaárulást látván a 
vasvári béke elfogadásában, Gremonville francia követ
nek irt levelet, Zrínyivel tárgyalt s idegen hatalomtól 
kért segítséget. Nem csoda, ha Szelepcsényi a prédiká
torok és védőügyvédek bizonyítékait nem engedte jegyző
könyvbe vétetni. Megdöbbentő dolog volt, hogy a pro
testáns vádlottak a rebellió vádját a volt prímásra tudták 
•és merték visszafordítani. 

Szinte nevetséges vádakat sorolt fel az ügyész a 
lelkészek és rektorok ellen. Hogy például Szilvágyon 
Vasmegyében 500 prédikátor gyűlt össze és Bécs elfog
lalásáról tanácskoztak. (Lampe-Ember, 763.) S kitűnt, 
hogy a dunántúliak rendes évi kerületi gyűlésüket tar-
tottták itt 1673 június 6-án Szenczi Fekete püspök
lelkész elnöklete alatt, de nem volt jelen több 50 lel
késznél s ezek miatt Bécs, Nádasdy, Zrínyi, Frangepán 
lefejeztetése után, mikor Sopronban is német katonaság 
volt, nyugodtan alhatott. A másik vád, hogy a pápai 
kálvinista diákok dobszóval, zászlók alatt vonultak ki a 
mezőre a rebellisek ünnepélyes fogadására, holott a 
jelen volt Kocsi Csergő Bálint pápai tudós rektor meg
magyarázhatta, hogy ez a diákok régi szokása; minden 
szerdán és szombat délután így szoktak kivonulni a 
szabadba üdülés, játék és testgyakorlat céljából. (L. E. 763.) 

V. Wittnyédy István levelei. Hitelesek-e vagy hamisak ? 
A kimondott halálos Ítélet. 

Legerősebb bizonyítéknak azonban az ügyész Wi t t 
nyédy Istvánnak, a soproni prókátornak két levelét vette, 
melyek egész szövegükben mellékelve vannak a jegyző
könyvhöz. Szelepcsényi, mikor maga volt bajban, azt 



Miskolczi Mihályt pokrócba takarva viszik a társai. 
(Simonides J. kéziratából. N. Múzeum.) 



kívánta, hogy eredetiben mutassák be az ellene szóló 
leveleket, ne másolatban. Itt azonban ezt nem tartotta 
szükségesnek. Már Heuszler Menyhért pozsonyi ügyvéd 
11 érvvel bizonyította, hogy e levelek hamisak, azóta 
egész irodalmuk van. Igen gyanús már az is, ahogyan 
előkerültek. Maga a törvényszék is ezt kétfélekép adta 
elő és Szilágyi Sándor jeles historikus már e miatt 
hamisaknak tekinti. Nem veszi hiteleseknek Lányi-Knauz 
róm. kath. egyháztörténete és Acsády történetíró sem. 
Eredetiben a levelek nem voltak és nincsenek meg. 
S a tartalma is ellene mond a hitelességnek. E szerint 
titkos megegyezés lett volna Wittnyédy és a lelkészek 
között a fegyveres felkelésre nézve. Ugyanazon, 1669. 
-évben június 27-én pedig Wittnyédy a büki püspök
választó gyűlésen ahelyett, hogy a lelkészek kedvét 
kereste volna, mint titkos szövetséges, inkább fegyelmi 
eljárással és börtönnel fenyegette meg a hanyag és ren
detlen életű papokat. Nem rebellió, hanem jó egyházi 
rend és fegyelem volt itt Wittnyédy gondja. Az egyik 
levél szerint Wittnyédy a dunántúli földet mint lázadó 
vezérre, a soproni főprédikátorra bizta volna. A soproni 
Primarius lelkész pedig ekkor az öreg és beteg Lang 
Mátyás volt, Wittnyédy régi haragosa. S a másik két 
pap, Sowitsch és Barth itt német ajkú polgárok és csá
szári katonák közt és Bécs közelében ugyancsak nem 
gondoltak fegyverkezésre és kuruc háborúra. S feltéve, 
de meg nem engedve, hogy a levelek hitelesek, akkor 
is Szalay és Pauler történetírók szerint ezek alapján 
nem lehetett a lelkészeket lázadókul elmarasztalni. Maga 
Bethlen Miklós, akinek az egyik levél szólt, a Szent
háromságra esküdve irta 1675-ben a gályaraboknak, 
hogy Wittnyédytől 1668 óta nem kapott levelet s ő sem 



írt neki. Már Kocsi Csergő és Szilágyi Sándor szerint 
is legvalószínűbb, hogy a leveleket az a nebuló gaz
fickó (állítólag egy lelkész fia) koholta, aki azok átadá-

Edvi Illés Gergely malomsoki evang. lelkész a nápolyi úton. 
(Réthy Lajos rajza.) 

sáért Lapsánszky jegyző szerint 1000 arany jutalmat 
kapott. 

A vádlottak Szelepcsényi előtt mindig azt sürget
ték, hogy ne általánosságban ítéljenek el 700 lelkészt, 
hanem állapítsák meg név szerint, k i , mikor, hol és 



miben vétkezett? De erre nem került a sor, egyenként 
ki sem hallgatták őket, hanem kimondották a halálos 
ítéletet jelenlevőkre és távolmaradottakra egyaránt. Lányi 
György korponai rektor kimutatta, hogy ő Wesselényiéit 
szövetkezése idején Rostockban, a keleti tenger partján 
tanult. Mégis elitélték. (Papist. Gefäng. 31. §.) Ilyen 
törvényszéke a müveit világnak még alig volt. Révész 
Kálmán püspök, a kiváló historikus állapítja meg emlék
soraiban : „Nincs a világon olyan törvényszéki gyi l 
kosság, mely felérhetne a pozsonyi Judicium delegatum 
ítéletével". És Acsády Ignác is olyan monstre-pöröknek 
nevezi a pozsonyiakat, melyekhez hasonlók történelmünk 
legvéresebb lapjain sem fordulnak elő. (Szilágyi S.: 
V I I , 323.) 

VI. A bűnösség kérdése itthon és a külföldön. 
Apológiák és újabb vádiratok. 

Volt is szükség, hogy azután Európa előtt ment
sék és igazolják magukat. Az elitéltek már a királyhoz 
intézett kérvényükben kimondják, hogy nem rebellió, 
hanem religio miatt szenvednek. Ezt irják Hollandiába, 
Svájcba és Németországba. Egy külön Apológiát is adnak 
ki majd latin nyelven az elitélt magyar lelkészek s ebben a 
keresztyén világhoz és fejedelmekhez appellálnak.* Hiszen 
a lázadókat halállal büntetik, ő tőlük pedig „melle et 
feile" (mézzel és epével) csak hitük megtagadását és a 
haza vagy hivataluk elhagyását követelték. Biráik érez
ték a leleplezés súlyát s I . Lipót tisztázni akarta magát 

* Apológia Ministrorum Evang. Hungáriáé. Kolozsvár, 1677. 
4. r. 32 levél. Szabó K. I I . 1400. I I ! . 2938. 



A Theale városában hagyott hat beteg gályarab és Edvi Illésnek temetetlenül hagyott 
ruhátlan holtteste. (N. Múzeum. Simonides művéből.) 



a protestáns hatalmak előtt. Lapsánszky jegyző neve 
alatt tehát egy tudós jezsuita külön vádirattal felelt a 
prédikátorok védőiratára „Extractus brevis" cimen 
(Tyrnaviae, 1675) s ismét Wittnyédi leveleivel s a 
korábban aláíratott reverzálisokkal akarta bizonyítani a 
lelkészek bűnösségét. De erre ismét alapos cáfolatokat 
írtak a protestánsok latin és német nyelven. (Hunga-
rische Praedicanten-Unschuld. H . n. 1675. 126 oldalas 
alapos, lelkeshangú védőirat.) De a theológusok vitájába 
beleszólt a diplomácia is. 

Otrokocsi Fóris Ferenc és mások volt holland 
tanáraiktól kértek védelmet. Ezek megmutatták a pana
szos leveleket a holland rendeknek, kik nem könnyen 
avatkoztak bele, minthogy szövetségük volt I . Lipóttal 
a franciák ellen. A politika akkor is nagyobb hatalom 
voltí mint a vallási közösség. De a bécsi holland követ, 
Hamel Bruyninx Gellért, egy buzgó református, kit 
később a magyarok atyjának neveztek, vizsgálat alá 
vette az ügyet, lázadásról vagy hitüldözésről van-e itt 
szó.. Mint szigorú erkölcsű, komoly diplomata, alaposan, 
megfontoltan járt el, a hitrokonság sem tette elfogulttá, 
hanem követtársával eljött Magyarországba s maga sze
mélyesen tartott több fontosabb helyen vizsgálatot s 
csak, ezután irta meg emlékiratát I . Lipót és a holland 
rendek számára.* Ez a fontos kézirat (4. r , 197. 1.) 
Sárospatakon van, máig sem jelent meg nyomtatásban, 
pedi^ ez döntötte el a gályarabok ügyét, ez hatott 
Lipótra és a holland rendekre s ez a szenvedő hitvallók 

1 
* Dedaratio seü cíara ét cöhspicua Deductio veritatis ét 

Innocentiae Ministrorum Evang. Hungáriáé etc. Lampe—Ember 
486. 1. 



és mártírok tárgyilagos, alapos igazolása. Később Nápoly
ban az alkirály törvényszéke is ártatlanoknak fogja őket 
ítélni. Ezeket olvassa el a „Magyar Kultúra" és a nyomán 
haladó sok klerikális lap. Mint ritka kivételt fel kell 

A gályarabok szenvedéseiről irott holland könyv cimképe. 
(Egykorú rézmetszet.) 

jegyezni, hogy mikor Thury Etele a Történelmi Tárban 
a svájci és holland okleveleket 1911-ben közzétette, 
Görcsöni Dénes (Friedreich István), az ismert protestáns
ellenes iró a Kath. Szemle 1911. évfolyamában a 309. 
lapon „legnagyobb részt minden igaz ok nélkül s Istent 
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kisértő igazságtalansággal gályarabságban gyötört magyar 
protestáns lelkipásztoroknak" mondja a Pozsonyban el
itélt és Nápolyba hurcolt lelkészeket. (Dunántúli Prot. 
Lap 1926. évf. 37. sz.) Az igazság végre is utat fog törni. 

VII. Az erősek és a gyengék. 
Az elitéltek a hazai börtönökben. 

Mikor Thököly Istvánt, Imre atyját, Árva várában 
Heister osztrák tábornok és Esterházy Pál 1670 nov. 
havában körülkerítették, a megtört férfiú már halálához 
közel azt válaszolta nekik: „Lelkiismeretem tiszta, semmi 
összeesküvésben nincs részem. Egyedüli vétkem, hogy 
evangélikus vagyok, de ez nem bűn, az ország törvényei 
szerint". (Pauler I I , 185.) így szólott Pozsonyban a 
prot. hitvallók lelkiismerete is, ezért tűrték nyugodt, 
hősi lélekkel a szenvedéseket. Voltak köztük, akik az 
egész papi törvénykezést a király nevével való vissza
élésnek tekintették s amint jöttek, el is mentek, mert 
hiszen eleinte szabadon engedték őket menekülni. Egy 
ilyen gonosz színjátékért, úgymond, ők nem hagyják itt 
feleségüket, gyermekeiket és gyülekezeteiket. Voltak 
gyengék, akiket rábeszéltek vagy megijesztettek és alá
irtak a reverzálisokat, különösen mikor biráik az enyhébb 
reverzálist is elfogadták, mely szerint nem érzik ugyan 
bűnösnek magukat, de mégis inkább alávetik magukat 
őfelsége kegyelmességének, mintsem hogy a királyi fis-
kussal pereskedjenek. Dimiakovics Péter simonyi és 
Nikolaides Márton magasi lelkészek voltak, sajnos, az 
elsők (nem jó magyar nevek!), kik a reverzálist alá
irtak. De a hivek és a bátrak látván, hogy itt a felsőség 
bűnös dolgot kivan, az apostolokkal feleltek: „Az Isten-



nek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek". 
(Csel. 5 2 9 . ) Ezek éneke volt : „Inkább a halálnak, De 
néma bálványnak M i fejet nem hajtunk". Ezeket azután 
rémítésül már Pozsonyban bilincsekbe verték és bör-

A gályarabok eladatása Nápolyban. 
(Egykorú holland rézmetszet.) 

tönbe vetették. Különösen Sellyei István, a pápai refor
mátus püspök volt a céltáblájuk, ki a törvényszék előtt 
is legbátrabb szóval képviselte ügyüket. 

Azután különböző várakba hurcolták szét őket. 
Berencs várába Sellyéit vitték ötödmagával, vele volt 



Lányi György korponai ev. tanító is. Undok szikla
üregbe vetették őket, mely inkább sir volt, mint börtön, 
telve piszokkal, férgekkel. Bilincsekbe verve a legnehe
zebb munkát végezték téli hidegben, majdnem ruhát
lanul. Olyanok voltak már, mint a csontváz. A vár
parancsnok is megszánta őket, de Kollonics azt i r ta : 
„ N e törődj velük, lesz még annyi föld a berencsi határ
ban, ahova el lehet őket temetni". A berencsi várban 
irta Bátorkeszi István veszprémi református lelkész „ O h 
Sión leánya, keserves anyám" kezdetű szép énekét 
(dallama: Hogy Jeruzsálemnek), melyben szenvedései
ket festi le. (Thaly K . : Adalékok I . 49.; Rácz K . : I . 66.) 
Komáromba 20 lelkészt vittek. Itt szenvedett Zsédenyi 
István, a dörgicsei és Bugányi Miklós, a sajógömöri ev. 
lelkész, akik Köpeczi Balázs ref. lelkésszel mindvégig 
hivek maradtak. Eberhard Szelepcsényi vára volt, ide 
6 ref. lelkészt hozatott s Némethi István nyárádi lelkész 
karját Kocsi Csergő szerint maga a főpap törte el 
kalapácsütéssel. Mikor vendégei érkeztek, felhozatta, 
gúnyolta és arcul köpdöste őket. 

De mégis legtöbbet szenvedtek Lipótvárott, ahol 
35-en voltak együtt, köztük Kocsi Csergő, Otrokocsi, 
Szentmiklósi János, a több mint 70 éves esperes Kajárról, 
Edvi Illés Gergely, az öreg malomsoki lelkész, Borhidai 
Miklós, a rábaszentandrási lelkész, Mazari, Masnitius 
és Simonides ev. lelkészek. Itt egy Kellió Miklós nevü 
jezsuita „egy Diokletianus természetű ember, kinél kegyet
lenebb a tatárok közt sem termett" s ennek segéde, Bene 
János, a lipótvári sánta mester gyötörte őket hallatlan 
kínokkal. Ütötték, verték, ruhájokat, pénzüket elvették, 
éheztették, a legnehezebb és legundokabb munkára, sánc
építésre, pecegödörtisztításra kényszerítették őket. Mikor 



az öreg Szentmiklósi kíméletet kért, mert ott hal meg 
előtte, Kellió azt felelte: „Mit akarsz te vén, halálodban 
sem kiméllek, a szemétdombra vetlek az ebek elé". 

Kapuvárra is 8 rabot hoztak, kik a kis Rába med
rét tisztogatták. Szendrei Márton harmaci ref. lelkész és 
társa: Karasznai János itt halt meg. Gályarabjaink Kapu-
várott Balassa Bálint „Forog a szerencse" kezdetű éne
kével vigasztalták magukat, amelynek versfői szerint: 
Ferendum et sperandum! (Tűrjünk és reméljünk. Prot. 
Adattár I . 102. 1.) Sárvárra 15-töt kisértek. Sveczky 
András nyitramegyei ev. lelkész itt szenvedett ki víz
kereszt napján. Társai a 88. zsoltárt énekelve temették 
el. Ezeket a Sárvárra és Kapuvárra szánt foglyokat 
Köpcsény, Sérc és Sopron városán át kisérték. 1674 
június 1-én értek Sopronba, a polgárság összefutott, 
megsiratta sorsukat, pénzt és egyéb segítséget adtak 
nekik. Kísérőiket is jól elláttak, hogy a foglyokét el ne 
vegyék. Czenk felé indultak tovább és a 143. zsoltárt 
énekelték. Egy soproni polgár a sárvári börtönben is 
meglátogatta őket. (Adattár I . 99—101.) 

VIII. A nápolyi út és a gályarabság. 

Kollonics beváltotta többszörös fenyegetését: még 
az édes anyátok teje is keserű lesz tinéktek. Akiket a 
hazai börtönök szenvedései meg nem öltek és meg nem 
törtek, azok közül Berencs, Lipótvár és Komárom várá
ból összesen 42-tőt Nápolyba küldött a gályákra. Szent
miklósi János, az öreg kajári lelkész Kaposi István 
rimaszombati református társával nem birván a gyalog
lást, továbbra is Lipótvárott maradt, de itt sem volt 
enyhébb a sorsuk. Lipót király segélycsapatot küldött 
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a spanyoloknak Nápolyba, ezt az alkalmat használta fel 
Kollonics. A kegyetlen Gemanner György, Stahremberg-
ezredbeli kapitányra bizta a prédikátorokat is. 1675 
március 18-án elindulva Morvaországon, Alsóausztrián, 
Schottwien és a Semmeringen át Grác, Marburg, Cili i 
és Laibach városokon át hajtották őket gyalog Triesztig. 
A bilincs és a sziklás, hegyes út bizony véresre törte 
lábukat, vérpirosra festették az idegen rögöt, amerre 
jártak. Sarujok, ruhájuk lemállott s legjobban bántotta 
magyar nemesi önérzetüket, hogy Gemanner még a 
szakállukat, bajuszokat is lenyíratta. 

Triesztben egy istállóba, majd pedig a vártömlöcbe 
záratva az éhség miatt is sokat szenvedtek. Néha titkon 
a katonák vetettek nekik egy falat kenyeret. Itt Bátor-
keszi István veszprémi, Sellyei István pápai és Komáromi 
István győri ref. lelkészek a halálra elkészülve megható 
szép versben búcsúztak el kedveseiktől. (Panaszolkod-
hatunk, bizony méltán sirunk. Thaly, I . 66.) Urbanovics 
András trencsénbinóci lelkész pedig nem birván tovább 
a szenvedést, hittagadó lett és kiszabadult. Majd 18 
napi veszteglés után húsvét hétfőjén, április 8-án egy 
hajó piszkos fenekébe dugták a most már csak 41 
foglyot, s 14 napi viharos tengeri úton szállították 
Pescara olasz városba. Innen ismét gyalogolniuk kellett 
sok verés és kinzatás között Nápoly felé. Theate városá
ban már annyira kimerültek, hogy hat beteg társukat 
i t t hagyták egy börtönben. Ezek közt volt Miskolczi 
Mihály füleki lelkész, akit már előbb pokrócba takarva 
hordoztak magukkal és Harsányi István, a rimaszombati 
református lelkész. Theate püspöke, akinek megüzen
ték, hogy keresztyének között így fognak elpusz
tulni , egy bárányt és kenyeret küldött nekik, de a 



katonák nem engedték, hogy megegyék. A további 
úton Pesculopenatarium helységet elhagyva az öreg 
Edvi Illés Gergely malomsoki lelkészt, ki dysenteriában 
(vérhasban) szenvedett, szamár hátára ültették s két 
oldalról a társai támogatták. Egy meredek sziklás helyen 
azonban előre bukott és szörnyet halt. 1675 április 
29-én volt ez. Ruháit a katonák levonták s fogolytársait 
tovább hajtva temetetlenül hagyták ott az ebek és 
madarak martalékául. Matusek Antal tévesen irta róla 
(Győri Közlöny, 1859. 25. sz.), hogy visszatért volna 
Malomsokra. Ezzel a család genealógusát is megtévesz
tette. De több forrás szól Edvi Illés szörnyű haláláról. 
S a gályarabok Nápolyban, 1675 augusztus 24-én kelt 
levele is így adja elő a halálát. (Thury E . : Adatok, 131.) 
így halt meg Capua mellett Gócs Mihály nógrádkálnói 
evang. lelkész is, kit mint haldoklót szekéren vittek. 
Ennek holttestét is levetették és ott hagyták temetetlen 
a földön. (Lányi Gy.: 55. ; Bod P.: 110.) 

Ilyen végüket látva nem csoda, hogy Lányi György, 
a fiatal tudós korponai rektor már Capra Cotta városá
nál az erdőben egy rejtekúton át megszökött. Sok 
veszedelmes kalandon át térhetett vissza Fürstenfeldig. 
Kőszegen át jött Sopronba s itt Lang Mátyás lelkésznél 
két hétig rejtőzött. Mint a theológia bakkalaureusa halt 
meg korán Lipcsében, 1688-ban. Captivitas Papistica c. 
müve egyik főforrásunk. Ugyanitt sikerült elmenekülni 
Masnitius Tóbiás illavai lelkésznek és Simonides János 
breznóbányai rektornak is, kik szintén leírták szenvedé
seiket. 

1675 május 7-én érkeztek meg Nápolyba, de már 
csak 30-an, másnap egyenként 50 aranyon adták el 
őket a gályákra. Itt kimondhatatlan szenvedések vára-
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koztak reájok. A forró napsütésben az evezőpadokhoz 
láncolva, török és minderiféle pogány rabszolgák között 
kellett nekik félmezítelen dolgozni és étlen, szomjan a 
korbácsütéseket szenvedni. A súlyos evező minden rán
tásra majd a karjukat tépte ki , ha szemközt kapták a 
hullámokat. S ilyenkor még a szájukat is felpeckelték, 
hogy ne jajgathassanak. Testi kínjaik közt, mondja 
Kocsi Csergő, mint valami ártalmas bogaraknak serege, 
térítő barátok és jezsuiták is özönlöttek reájuk, kik 
hitehagyás fejében Ígértek szabadulást. (Lampe-Ember: 
i . h . ; Bod P.: 115.) 

Julius 2-án hetet még messzebb Szicília szigetére 
vittek közülök hajón a franciák ellen. Ezek közt volt 
Zsédenyi István dörgicsei, Mazári Dániel tamási és 
Tinkovics János lesti lelkész. Zsédenyi a kinok közt 
agyhártyagyulladást kapott s már a tengerbe akarták 
vetni. Mazári Dániel meg is halt Szirakuzában, Tinkovics 
Nápolyba visszatérve halt meg. Ugyanitt Nápolyban 
lehelték k i lelküket Borhidai Miklós rábaszentandrási 
evangélikus, Szilvási István császári és Füleki István 
gömörnaprágyi református lelkészek s Paulovics Mihály 
turóczszentmártoni evangélikus rektor. Ezeket vagy a 
tengerbe vetették, vagy pedig a törökök és más jöve
vény rabszolgák temetőhelyén földelték el. 

Eberhardröl a hat fogoly szökéssel és részben 
hitehagyással menekült meg. Kapuvárról és Sárvárról a 
20 foglyot 1675 július 2-án külön kisérték el Grácon át 
Triesztbe. Csúzi Cseh Jakab losonci és Beregszászi 
István hanvai ref. lelkészek itt pénzen váltották ki 
magukat s Velencébe, onnan pedig Helvéciába vándo
roltak. A többi 18 lelkészt már hajón indították el 
Nápoly felé, de a velenceiek visszatérésre kényszerítették 



Simonides János „Galéria Omnium Sanctorum* cimü kéziratának: 
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a katonákkal is megrakott hajószállítmányt. így került 
a 18 fogoly lelkész Triesztből Buccariba, ahol október 
12-től május 2-ig szenvedtek kínos fogságot. Szendrei 
György balogi, Szentkirályi András zsipi és Tököli 
István dobozi ref. lelkészek itt Buccariban haltak meg. 

T izen hitehagyást színlelve Szászországba menekültek, 
így már csak öten maradtak itt, akiket 1676 május 2-án 
Szalontai István pápai ügyvéd a kiadott császári rende
lettel szabadított k i . Félholtan vonták ki őket börtönük
ből . Névszerint Kállai István felsővályi, Ladmaczi István 
szelici, Szentpéteri István- simoni, Rimaszombati János 
csoltói és Tatai Sámuel tornaaljai ref. lelkészek voltak 
ezek, akik Velencébe hajóztak át a többi gályarabhoz. 
Kállai itt meghalt s a Lidón temették el. A többi négy, 
miként társaik, szintén Helvéciába vándorolt. 

A História Diplomatica irója (Halbefstadt, 1710) 
megjövendölte: a gályarab lelkészek szenvedései oly 
rettenetesek, hogy a késő kor alig találja hitelre méltók
nak, ha majd megírva olvassa. És Hocher császári 
tanácsos is azt mondta a gyászévtized végén: „Bámul
tam volna türelmeteket, ha ennyi iszonyatosságot csak 
tiz napig is tűrtetek volna, de hogy tiz évig hordoz
tátok, ez felülmúl minden elképzelhetőt". (Zsilinszky: I I I . 
447.; F a b ó : Rajzok, 183.) 

IX. A szabadulás és a hazatérés. 

De az isteni gondviselés itt is támasztott számukra 
jó sziveket. Weltz György és Fülöp nápolyi evang. 
kereskedők látogatták és segélyezték őket sürüen, vala
mint Zaff Miklós, ez a nürnbergi származású orvos-
Jelkész Velencében karolta fel az ügyöket és hivta fel 



sürü levelezéssel a művelt világ : Svájc, Hollandia, Anglia 
és Németország figyelmét az itt szenvedő magyar prédi
kátorokra. Hamel Bruyninx bécsi holland követ is átadta 
fentebb említett memorandumát I . Lipótnak. A diplo
mácia kerekei most is csak lassan forogtak volna. De 

De Ruyter Mihály holland tengernagy. 

a nagylelkű, erélyes Ruyter Mihály holland tengernagy 
mint Spanyolország szövetségese Nápoly felé közeledett 
hajóhadával. Már útközben levelet irt az új nápolyi 
alkirálynak s mellékelte Hamel Bruyninx iratát. Az 
alkirály a nápolyi törvényszékkel vizsgáltatta meg a 
magyar gályarabok ügyét s ez is ártatlanoknak nyi l -



vánította, de azért még nem bocsátották el őket. Végre 
1676 február 11-én maga Ruyter jelent meg hajóhadával 
a kikötőben s erre a nápolyi alkirály azonnal elrendelte 
a gályarabok szabadon bocsátását. 

Ruyter tengernagy sok diadala között ezt becsülte 
legnagyobbra és Harsányi István rimaszombati lelkész 
hálálkodását azzal hárítá e l : „Mi itt csak Istennek vol
tunk eszközei, Istennek adjatok hálát". Tisztességes 
ruhát adatott rajok s mikor látta, hogy vegyesen vannak 
köztük reformátusok és evangélikusok, azzal búcsúzott 
tőlük: „íme, láthatjátok, hogy titeket eltipor a közös 
ellenség és egyformán gonoszul bánik veletek, ha t i 
egyetértés helyett versengtek egymással". 

El lehet gondolni, micsoda örömkönnyek közt 
zengedezték a 46. zsoltárt, az Erős várunkat. Látni 
fogják a hazaföldet, a feleséget, gyermeket! Már csak 
24-en voltak, de Theatéból is a betegek közül átjött 
kettő: Harsányi István rimaszombati és Czeglédi Péter 
lévai lelkész. Egy angol hajón utaztak Nápolyból Velen
cébe. Itt a Rialto hid mellett épült német kereskedőtelepen 
fogadták őket Zaff, Gennatius és többen atyafiúi szere
tettel. Gyengék, betegek voltak, csak májusban tudtak 
tovább menni. Buccariból is a kapuvári és sárvári fog
lyok közül ide jöttek öten. 

Májusban több csoportban indultak 'el azután 
Helvécia felé. Örült a lelkük, mikor a sok fanatikus 
bántalmazó után végre hitrokonok közé értek. Magas 
hegyeken át jutottak Chur városába (Graubünden kan
tonba). A tanács nyolc napig fogta itt őket vendégül. 
De szegény Turóci Végh András füleki evang. lelkész 
itt merült ki a gályák utóhatása alatt. Itt Churban van 
eltemetve. (Reiser A. 33.) Sok és olcsó volt ez a magyar 



vér, hogy a dicső Kollonics jóvoltából mindenfelé jutott 
belőle. Zürichben nagy ünnepélyességgel Heidegger és 
Hospinianus jeles theológusok fogadták őket a Chor-
herrenstubeban. Meg van még a régi svájci kép, mely ezt 
a jelenetet ábrázolja: „ A magyar gályarabok Svájcban." 
(Pr. Szemle, 1910. 38.) A hozzánk is átszármazott 
Burckhardt és a régi Lavater családok elődei voltak a 
szives házigazdáik. Másfél évig élvezték itt a svájciak 
vendégszeretetét. Kocsi Csergő Bálint, a 30 éves pápai 
rektor oly jól érezte magát, hogy a bázeli egyetemre is 
beiratkozott egy félévre 1677 október 27-én. Csak 
1678-ban jött haza. 

A hazasietésre ugyanis nem sok okuk volt. Ruyter 
tengernagy erélyes fellépésével befejezett tény elé állí
totta Lipót királyt. S ha már kénytelen volt vele, hát 
I . Lipót is adta a nagylelkűt. 1676 március 20-án adta 
ki a rendeletet, mely szerint a gályákon és börtönökben 
levő prédikátorok szabadon bocsáttatnak, de oly fel
tétellel, hogy a történtekért boszut nem állanak s a 
hazájukba nem térnek vissza. A holland követnek kel
lett erről térítvényt adni a gályarabok nevében. Tehát 
aggodalmas volt a visszatérés. Egyesek Angliát, Szász
országot, Sziléziai is bejárták. A mi Zsédenyi Istvánunk 
1677-ben Wittenbergben is megfordult s itt találkozott 
a Szirakuzában elhalt Mazari Dániel fiával: Kristóffal, 
mint theológussal. Ő hozta néki a lesújtó gyászhírt. íme 
az apa a gályán hal meg, a fia pedig Wittenbergben 
gyűjti a tudományt, hogy apja nyomába lépjen. Zsédenyi 
egy szép verset irt az ifjúnak: 
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Téged pedig nemes erkölcsű jó ifjú, 
Idegen nemzet közt virtusért bujdosó, 
Mazár Kristóf uram, atyádnak halála, 
Sok kereszti után elnyert boldog sorsa, 
Meg ne szomorítson, inkább vigasztaljon, 
Azon utat nyomni téged felindítson. 

Mikor ezt a részletet felkutattam és közzétettem, Szalay 
Mihály lovászpatonai poéta-lelkészt annyira meghatotta, 
hogy „ A gályarab fia" cimen egy szép költeményt irt 
a Luther-naptárba. Hogyan is irta Révész Imre Lévay 
József költőnek? „ O h barátom, óriások voltak azok 
hozzánk képest azon erényekben, melyekben mi csecse
mők vagyunk". 

Életben maradt gályarabjaink a nagy tilalom elle
nére is, 1678-ban már visszatértek hazájukba. A követ
kező évben ők maguk irják, hogy egy kivételével vissza
kapták gyülekezeteiket. De bizonyára csak titokban 
lelkészkedtek. Zsédenyi is 1677-ben visszatért Dörgicsére 
s még 1696-ban is Kővágóőrsön Ielkészkedik, hol a 
hívek dicsérik tudományát, kegyességét és szorgalmát. 
Az öreg Szentmiklósi Jánost is 1676-ban bocsátották ki 
lipótvári börtönéből s Kajáron, Kispécen még sokáig 
hirdette az igét. Lehetett 90 éves, mikor a pogány rác 
a „kajári Horogban" levágta. A háborús világnak lett 
áldozata. Edvi Illés Gergely hamvai Capra Cotta közelé
ben keveredtek össze az útszéli föld porával, Borhidai 
Miklós rábaszentandrási lelkész is társaival Nápolyban 
a tenger mélyén vagy a jövevény törökök és pogányok 
temetőhelyén pihen. De nekünk szentek ezek a sírhelyek, 
lelkünk mély hálával odaszárnyal. A holland és nápolyi 
bíróságon kivül Sopronban az 1681. évi 25. törvénycikk 

4* 



is igazságot szolgáltatott nékik, midőn a reverzálisokat 
érvényteleneknek nyilvánítván, megengedte nekik a 
hazájukba és hivatalukba való visszatérést. 

A gályarabok emlékoszlopa Debrecenben. 



X. A gályarabok emléke. 

Még a külföldet is meghatotta gályarabjaink mártír-
sorsa. Svájc, Hollandia festményekben, acélmetszetekben 
és külön könyvekben örökítette meg emléküket. Azok 
a képek is, melyeket ebben az emlékfüzetben közlünk, 
egykorú holland és német művekből valók.* Sellyei és 
Harsányi kettős szép arcképe Horner zürichi könyvtáros 
birtokában maradt fenn, melyet 1858-ban Barabás festő
művész rajzolt le és sokszorosított. Itthon is a szem
tanuk és szenvedőtársak egymásután irták meg emlék
müveiket. A későbbi poéták i s : Soós Miklós, Szabolcska, 
Lampérth, Bihari, Baja Mihály, még a róm. kath. Váradi 
Antal is költeményekben áldoztak emléküknek. Réthy 
Lajos festőművész a gályarabság több jelenetét rajzolta 
meg s a festőakadémián is egy ifjú művész ezt válasz
totta tárgyul. A református zsinat által 1907-ben Ruyter 
sírjára küldött szép ezüst koszorún ott ragyog Sellyei, 
Kocsi Csergő, Zsédenyi és a többi kiszabadult gálya
rab neve. 

Országos szép emlékszobruk is van már a magyar 
gályaraboknak Debrecenben. Egy világlátott, müveit és 
vallásos lelkű úrhölgy, Józsa Fruzsina, Szilágysomlyó 
szülötte, Hegyi Mihály debreceni jeles ügyvéd özvegye, 
ki végigjárta Anglia, Hollandia és Svájc egyházi emlé
keit, elolvasván a gályarabok történetét, azt kérdé Balogh 

* Van Poot Ábrahám orvos adta ki holland nyelven a 
magyar gályarabok történetét 12 rézmetszettel (Amsterdam 1684). 
De volt ennek korábbi kiadása is, mert Reiser Antal már 1678. 
hollandból fordítva adta ki német nyelven Van Poot művét és a 
rézmetszeteket. 



Ferenc tanártól: „Van-e e hithősöknek már emléke 
hazánkban? Ha nincs, akkor hát legyen!" S ő állít
tatta a nagytemplom és a kollégium között szép parkban 
a gályarabok első emlékoszlopát. Rá van vésve a 41 
gályarab neve és a gálya képe. Méltó mü egy nemes, 

Összeláncolt evangélikus és református gályarab lelkészek. 
A protestáns testvériség emlékképe, Ruyter tengernagy szavaira 

emlékeztető. 

müveit protestáns nő lelkéhez. Már évekkel ezelőtt Dör-
gicse, a kis zalamegyei egyházközség indított mozgalmat, 
hogy emléktáblát állítson Zsédenyi Istvánnak. Sajógömör-
ben már áll Bugányi Miklós gályarab lelkésznek, Veszp
rémben Bátorkeszi Istvánnak és Rábaszentandráson Bor-
hidai Miklósnak diszes szép emléktáblája. Az ősszel 
pedig a malomsokiak is hasonló módon örökítik meg 
Edvi Illés Gergely emlékét. 



Készülnek az emlékek kőből, ércből, készül — azt 
hisszük — a méltó irodalmi emlék is, mely igazolja őket 
ország-világ előtt* De ne hideg anyagból állítsunk mi 
oszlopot a gályaraboknak, hanem forró szivünkbe, hálás 
lelkünkbe véssük örökre nevüket. Ők nekünk romol-
hatlan dicsőséget, a hithüségnek örök időkre szóló 
példáit hagyták, melyekből a protestantizmus századokon 
át erőt, életet merített az elnyomatás idején. 

Áldjuk a nagy Istent, hogy Szent Lelkével nekik 
erőt, kitartást adott a nemes harcra mindhalálig. 

Áldjuk a nemes Ruyter tengernagy emlékét, aki 
mint Istennek eszköze bátor, vallásos lélekkel utat nyitott 
a szabadulásra és örvendező szívvel bocsátá el Sionnak 
foglyait. 

Harmadfél század múlva is legyen áldva nevetek, 
emléketek, ti magyar hitvallók és vértanuk, akik vértől 
ázott utakon nemcsak énekeltétek, amint fel van jegyezve, 
hanem át is éltétek Luther hősi énekét: 

Kincsünk, életünk, — Nőnk és gyermekünk 
Mind elvehetik, — Mit ér ez ő nekik! 
Mienk a menny örökre. 

Gályarabjaink emlékére földöntúli örök glóriát von 
a Hegyi beszéd ígérete: „Boldogok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért, mert azoké a mennyeknek 
országa". (Máté 5, 10.) 

* Az összes források kiadása, a gályarabok történetének 
alapos és kimerítő megírása, egy ilyen, a tudomány mai szín
vonalán álló nagyobb műnek közrebocsátása ma már becsület
beli ügye a magyar protestantizmusnak. 





FÜGGELÉK 
l 

A nápolyi útra elhurcolt 41 gályarab névsora 
betűrendben. 

A kereszttel (f) jelöltek szenvedéseik terhe alatt elhaltak. 

1. Alistáli György szőnyi lelkész, ref. 
2. Bátorkeszi István veszprémi, ref. 
3. Borhidai Miklós rábaszentandrási, evang. f 
4. Bugányi Miklós sajógömöri, evang. 
5. Czeglédi Péter lévai, ref. 
6. Kocsi Csergő Bálint pápai rektor, ref. 
7. Füleki István napradi lelkész, ref. f 
8. Gócs Mihály kálnói (Nógrád m.), evang. f 
9. Harsányi István rimaszombati, ref. 

10. Huszti Mihály sajókeszi, ref. f 
11. Edvi Illés Gergely malomsoki, evang. f 
12. Jablonczai János béllyei (Gömör m.), ref. 
13. Kálnai Péter putnoki, ref. 
14. Komáromi Süllye István ácsi, ref. 
15. Kóródi János csöglei (Veszprém m.), ref. f 
16. Köpeczi Balázs szkárosi, ref. 
17. Körmendi György barsi esperes, ref. 
18. Krasznai Mihály keleméri (Gömör m.), ref. 
19. Lányi György korponai rektor, evang. 
20. Leporini Miklós poltári lelkész (Nógrád m.), evang. 
21. Masnitius Tóbiás illavai (Trencsén m.), evang. 
22. Mazari Dániel tamási (Nógrád m.), evang. f 
23. Miskolczi Mihály füleki, ref. f 
24. Nikléczi Boldizsár alsósztrehovai (Nógrád m.), evang. 
25. Nikléczi Sámuel újbányái, evang. 
26. Otrokocsi Fóris Ferenc rimaszécsi, ref. 
27. Paulovics Mihály turócszentmártoni rektor, evang. f 



28. Sajószentpéteri Märton, hetényi, ref. 
29. Sellyei István pápai püspök-lelkész, ref. 
30. Simonyi Péter simoni lelkész (Gömör m.), ref. 
31. Simonides János breznóbányai rektor, evang. 
32. Steiler Tamás besztercebányai rektor, evang. 
33. Szalóczi Mihály zubogyi lelkész (Gömör m.), ref. 
34. Szecsei János sághi (Gömör m.), ref. f 
35. Szilvási István császári (Komárom m.), ref. f 
36. Szodói Balogh András sárói (Bars m.), ref. 
37. Szomódí János szendi (Komárom m.), ref. 
38. Trifkovics János lesti, evang. f 
39. Újvári János mezőörsi (Győr m.), ref. 
40. Turóczi Végh András füleki, evang. f 
41. Zsédenyi István dörgicsei (Zala m.), evang. 

Kaposi István rimaszombati ref. és SzentTiiklósi János 
kajári evang. lelkészek aggkoruk miatt erőtelenek levén a 
hosszú útra, Lipótvárott szenvedték át a gályarabság idejét. 

A kapuvári és sárvári börtönökből Triesztbe és Buc-
cariba hurcolt 20 lelkészt is gályaraboknak tekinthetjük, 
mert azoknak voltak szánva és nagy kínokat szenvedtek. 
Közülök is Szendrei György balogi, Szentkirályi András zsipi 
és Tököli István dobozi ref. lelkészek Buccariban, Kállai 
István felsővályi ref. lelkész pedig Velencében halt meg. Ez 
utóbbit a Lidón temették el. Tehát a kétszeri, gyászos itáliai 
útnak csak halottakban is 17 művelt magyar papi ember 
volt az áldozata. És többen haltak meg a hazai börtönök
ben is. 



Értesítés. 
A Luther-Társaság az alapszabályok értelmében 

arra jogosult tagjainak a következő kiadványokat adja 
évi illetmény gyanánt: 

1. Kapi B é l a : Ú j Élet. Az újjászületett ember 
lelki életének a biblia alapján megrajzolt képe. (Élet 
és vallás. 1.) 

2. Pröhle Károly: Jobb jövőnkért. Nemzeti 
újjászületésünk erőforrásai. (Élet és vallás. 2.) 

3. P a y r Sándor : A magyar protestáns gálya
rabok. (Keresztyén hithősök. 2.) Képekkel. 

4. Antal G é z a : A gályarabszabadító de Ruyter 
Mihály. (Ker. hithősök. 3.) Képekkel. 

5. Győry Vilmos: Frankl in Benjamin, egy 
igaz polgár élete. (Ker. hithősők. 4.) Az erkölcsi ön
nevelés remek példája eleven, szemléltető előadásban. 
Képekkel. 

6. Luther Márton: A keresztyén ember sza
badságáról . Nagy reformátorunk alapvető müve, amely 
ma is időszerű, mert a keresztyén erkölcstan velejét 
tárgyalja. 

7. F a r k a s Mihályné Kenessey G i z e l l a : Légy 
hű mindhalálig. Elbeszélés a világháború idejéből; 
vallásos és hazafias irányú, vonzóan írt elbeszélés, 
amelynek meseszövése, jellemző ereje, szép festői ma
gyaros nyelve, egy iránt kiváló. Összesen 20—22 ív 
(350-360 lap). 



Előkészületben vannak 
s 1927. év folyamán megjelennek: 

Ösvény. A Luther-Társaság folyóirata újra meg
indul D. Kovács Sándor szerkesztésében. — (Szeptember.) 

Egyetemes Egyház i Névtár. Kilényi Loránd és 
Kovács Sándor szerkesztésében. (Adatgyűjtés folyamat
ban van.) 

Győry Vilmos összegyűjtött vallásos költeményei. 
Torkos László. Énekek és vallásos költemények. 
Böhm Károly: Az ember és világa befejező 

kötete. 

Évkönyv 1922—1926. Közgyűlési beszédek, titkári 
jelentések, jegyzőkönyvi adatok, számadások. 



É L E T ÉS V A L L Á S 
Korkérdések az evangyéliom megvilágításában. 

Szerkeszti D. dr. Pröhle Károly. 

A soroza t k ö v e t k e z ő füzete i r é sz in t meg
je len tek , r é s z i n t sa j tó a l a t t v a n n a k : 

1. UJ É L E T . Irta Kapi Béla. Ára 60 fillér. 
2. JOBB J Ö V Ő N K É R T . (Nemzeti megújhodásunk forrá

sairól.) Irta D. dr. Pröhle Károly. 
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SZERINT. Irta Kapi Béla. 

III. 

A L U T H E R - K Ö N Y V T Á R 
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Szerkeszti Kovács Sándor. 

1. LUTHER A VORMSI G Y Ű L É S E N . Irta Kovács 
Sándor. Ára 40 fillér. 

2. OPTIMIZMUS É S PESSZIMIZMUS az evangyéliom 
világításában. Irta D. dr. Pröhle Károly. Ára 40 f i l l . 
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A M A G Y A R L U T H E R 
D. Luther Márton müvei magyar fordításban. 

I—VI. Kötet. A teljes mű bolti ára fűzve . . . . 60 P 
Szép angol vászonkötésben 90 „ 
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kedvezményes árat számítunk. 

A Magyarhoni 
Protestáns egyház története 

a művelt közönség számára. 
Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével 

szerkesztette dr. Zsilinszky Mihály. 
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