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NYOMATOTT, 1£RDEI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (IQ37-5766) 



Előszó. 
E dolgozat a Magyar Királyi Erzsébet Tudomány

egyetem Evangélikus Hittudományi Karához benyújtandó 
doktori értekezésnek készült. 

A történelmi statisztika még meglehetősen töretlen 
területe a magyar történettudománynak. Felekezeti vonat
kozású történelmi statisztikát majd csak akkor lehet adni, 
ha a párbér-összeírások, egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
feldolgoztatnak. E tanulmány kisérlet a történettudomány 
eddigi eredményeinek ily irányú csoportosítására és fel
dolgozására. Nem annyira történelmi-felekezeti statisztika 
akar lenni, mint inkább — a historicumnak, geographi-
cumnak és ethnicumnak, mint ható tényezőknek a fel
derítésével —' a magyarországi evangélikusság mai föld
rajzi elhelyezkedésének okait és demográfiai fejlődésének 
általános irányvonalait szeretné adni. 

Hódmezővásárhely, 1937. április hó. 

A szerző. 
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1. feiezet. 

Magyarország népe a 16. században. 

Még annak is be kell látnia, aki szellemtörténeti módsze" 
rekkel közeledik a reformációhoz, hogy tárgya nem kizárólagosan 
történelmi esemény. Nem szabadságmozgalom, nem a kritikai 
szellem, szabad vizsgálódás és lelkiismereti szabadság harcosa, 
nem a középkori gazdaságpolitika visszahatása, nem a iobbágy 
felszabaditás bölcsője, nem a népnevelés kezdete, nem is új szel= 
lem és kultúra megtermékenyítő oltóága, nem is új szintézis, 
mely összefogta volna az újkor elejének szétágazó friss erőit. 
A reformációban van valami történelmi többlet, valami történet" 
felettiség, valami, ami túlárad a tér és idő keretein és úgy lebeg 
az újkor kialakulásának kavargó, gőzölgő sodra felett, mint a 
teremtés hajnalán Isten lelke lebegett a káosz felett. Ez a többlet 
nem emberi akarások eredménye, hanem Isten kegyelmének 
ajándéka s ez az evangélium. 

Ez a tény arra a felismerésre és alázatos beismerésre kell, 
hogy kényszerítse a magyarországi reformáció kutatóját, hogy 
azt az erőmennyiséget, mely a 16. századi Magyarországnak 
eszméket befogadni képes népességét egykét nemzedék alatl 
átjárta s a keresztyénség új formájának elfogadására birta, nem 
lehet hiánytalan egyenletbe hozni a földesúri elv, nemzeti érzés, 
huszita előkészítés végeredményben anyagi erőivel. 

Mégis úgy áll a helyzet, hogy ezt az crőmennyiséget s azt 
az eredményt, melyet létrehozott, csak ezeknek az anyagi erőknek 
a mérlegén kell lemérni, hozzátéve azt, hogy a megmagyaráz' 
hatatlan „többlet" eszközlöje mindig az Isten. Innen adódik az 
evangélikus népességtörténet kutatója számára az általános népes= 
ségi helyzetkép megrajzolásának szüksége. Meg kell ismerni azokat 
a viszonyokat, melyeket a reformáció hazánkban készen talált, 
azokat a formákat, amelyekbe beleilleszkedett, vagy amelyeket 
szétfeszített, azokat a népi, nemzeti, gazdasági tényezőket, amelyek 
terjedését elősegítették. Az evangélikusság népességi viszonyainak 
felderítését meg kell tehát előznie a lélekszám, a nemzetiségi, 
birtok" és egyházi viszonyok előadásának. 

1. Hány lakosa volt Magyarországnak a 16. században? 
Erre a kérdésre kell elsősorban legalább is megközelítő feleletet 



adni. A honfoglaló magyarok számát a történettudósok 200—250 
ezerre becsülik. Mátyás uralkodása idején az ország lakossága 
mintegy 4 millió s ennek &0 7o»a magyar.^ Ez az európai víszony= 
latban is jelentős népesség, amely részben Mátyás világuralmi 
törekvéseinek is magyarázatát adja, a halála utáni zavaros időkben 
gyors iramban fogyni kezd. Szörnyű malomkövek őrlik a lakos-
ságot. Nyavalyákban, harctereken és török rabszolga vásárokon 
száz» és százezrek pusztulnak el. Egymást érték a pusztító jár» 
ványok, Ínségek. 1511 és 1527»ben vérhas, 1529—30»ban döghalál, 
1529=ben és 1534—56'ban éhinség. (Az 151 l=i vérhas egykorúak 
túlzó állítása szerint a lakosságnak majdnem a felét sírbavitte.)'" 
Az 1514=i parasztlázadás épen a magyar megyékben dúlt leg» 
kegyetlenebbül s megszámlálhatatlan ezreket ölt meg. Nándor» 
fejérvár eleste után a déli végeken dúló harcok már 1524»ben 
majdnem teljesen elnéptelenítették Temest, Szeremet, Pozsegát 
és Valkót. 1526=ban a török hadjárat hírére még Sopronból, 
Pozsonyból is menekült a lakosság s nem ok nélkül, mert a 
török 12 vármegyét kegyetlenül feldúlt s több, mint százezer 
rabot hajtott cl.^ 

Mindezeket figyelembe véve elgondolhatjuk, hogy milyen 
szánalmas pusztuló csonk maradt a 16. század közepére a Mátyás 
alatti 4 milliós lakosságból. Kalmár számítása szerint a Dunán= 
túlnak a 15. század végén 900 ezer lakosa volt, a 16. század 
végén már csak 560 ezei s ebből 185.500 hódoltsági területen 
élt. Ha ez utóbbi számot — tekintettel a déli részek lakosságának 
irtózatos pusztulására — nagynak tartjuk is, a számításokat álta« 
Iában elfogadhatjuk.^ Nagyobb terület lakosságáról ád képet 
Acsády. 1553»ban Magyarország nyugati és északi harminc vár» 
megyéjében 61.741 és fél portát írtak össze, holott 1495=ben ugyan» 
ezen a területen még 104.107 volt a porták száma. Jellemző pl., 
hogy Nógrád vármegyében 1495«ben 4911, 1553=ban 1652, Somogy 
megyében 1495»ben 11.085, 1553=ban 1229 volt a porták száma. 
Ebből természetesen nagyon nehéz a lélekszámot kiszámítani. 
Hóman négy, Acsády öt családtagot számít egy családra és két 
és fél családot egy portára. Ha ehhez hozzászámítjuk a nem» 
adózó, tehát össze nem írott népességet, a 3—4000 nemesi csa* 
ládot, a papokat, tanítókat stb., akkor portánként húsz lakossal 
számolhatunk. Eszerint a királyi Magyarország lakossága mind» 
össze 1 millió és 200 ezer ember lenne. Pedig ez a legsűrűbben 
lakott terület, hiszen a törökpusztította területek lakosságának 

1 Nagy í. tn. 6. lap. A 15. századi társadalom képének kimerítő rajzát 
adja a Magy. Tört. III. k. 150 kk. lap; és a Mill. Tört. IV. k., valamint 
Csánky i. m. 

2 Míll. Tört. IV. k. 188. lap. 
3 U. o. IV. k. 424. lapi Asztalos-Pethő í. m 1<36. kk. lap ; Magy. Tört. 

V. k. 35. kk. lap. 
* Kalmár í. m. 27. lap. 



az a része, mely valamiképen el tudott menekülni, ide zsúfo» 
lódott össze.^ 

Az ország déli felének demográfiai viszonyai sokkal siral" 
masabbak. Itt nem 40, hanem közel 90 "/o'OS a pusztulás. Ennek 
a pusztulásnak a mértékére és iramára jellemző az a tény, hogy 
Katcianer 1537=i eszéki hadjárata azért ért olyan gyászos véget, 
mert a déli vidék teljesen kihalt volt. Mohács után teljesen elnép
telenedett pl Bácsmcgye, ahol Mohács előtt 5 vár, 16 mezőváros, 
316 község volt és Bodrogmegye, ahol 7 vár, 12 mezőváros és 
213 község volt. A Nagy alföldről, a Dunántúl keleti és déli 
végeiről a konstantinápolyi kéz letörölte a lakosságot és tabula 
rasat teremtett. A Győr»Nógrád=Szolnok vonaltól délre alig van 
helység, mely a század első felében el ne pusztult volna. A déli 
végeken 50—80 kilóméter széles lakatlan sáv terült el. így ezen 
a területen körülbelül csak 300 ezer lakossal számolhatunk.^ 

Viszonylag jobb helyzetben volt a század első felében Erdély 
és így lakossága nem pusztult el annyira, mint Magyarországé. 
A század elején az erdélyi vármegyék közül hét volt magyar, 
de a század közepéig a magyarság vérvesztesége folytán épen 
ezekbe a megyékbe nyomult be nagy erővel az oláhság. A 16. 
századi Erdély népességi viszonyait leíró művek megközelítően 
pontos adatai alapján a lakosság számát 500 ezerre becsülhetjük. 
Ez a szám kevésnek látszik, de ne feledkezzünk meg a 16. szá» 
zadi háborúkról s különben is Erdélynek a 18. század elején 
sincs több lakosa, csak ekkorra már e szám belső összetétele 
eltolódott, amennyiben 150 ezer magyarral és 100 ezer szásszal, 
250 ezer oláh állott szemben.^ 

Az ország összes lakossága tehát a század ötvenes éveiben 
2 millió lehetett. A nagyarányú népességpusztulás pótlására 
hosszú évtizedek nyugodt fejlődése kellett volna, de a pusztulás 
folyik tovább. Akármelyik esztendő krónikáját nézzük meg, mind» 
egyikre esik 60 — 70 kisebb=nagyobb török betörés s mindegyik 
török betörés 50—200 foglyot vagy halottat jelent a veszteség 
oldalon. Szekfű a század második felének 25 „békés" esztendeje" 
ben a magyarság vérveszteségét a rabokkal együtt 2—300 ezerre 
teszi. Nógrád vármegyében a század végén már csak 471 portát 
írtak össze. A Szolimán szigetvári táborozásával kapcsolatos 
gyulai expedíció 1566'ban egész vármegyék lakosságát teszi föl» 
dönfutóvá, olyan vármegyékét, amelyeket a török terjeszkedés 

* Ezekre vonatkozólag lásd Acsády i Jobbágyság és a Magyarország 
városai és vármegyéi sorozat megfelelő köteteit. 

- A déli részek rajzánál következtetésekre vagyunk utalva. Csánky 
i. m. és a monográfia sorozat adatait néhol falunként kellett összehasonlítani 
a pusztulás mértékével, mely a monográfia sorozat falutörténeteiből kiderít
hető. Ld. még erről Szalay i. müvének „Statisztikai adatok Magyarország 
török korszakából" c. fejezetét. 

3 Básta összeírásai a Székely Oklevéltár 5. kötetében, SchuUer í. m. 
elszórt adatai. 
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többé'kcvésbbé még megkímélt. Ugyanekkor Békés, Bihar, Szolnok 
és Szabolcs vármegyék lakossága északnak és keletnek menekül. 
1552=ben Nagyszalontán 584, Békésen 256, Kondoroson 80 porta 
volt, 1566=után á török nem talál bennük adóalanyt. Csanád 
vármegye lakossága 1566=ban körülbelül 15 ezer, a század 
végén semmi. Igaza lehet Michiel János velencei követnek, aki 
1555°ban azt jelenti a Signoriának, hogy az a Magyarország, 
mely egykor 160 ezer katonát tudott kiállítani, ma alig birna 
30 ezret s az országról csak úgy beszél, mint holttestről: cadaveró 
et cosa estinta. 

Igaz viszont, hogy amikor a határok időleges megmereve» 
dése bekövetkezett s a török első, dühösen pusztító mámora 
elszállott, a hódoltsági terület gazdasági és népességi pusztulása 
is megállott. A töröknek be kellett látnia, hogy számára is előny 
a hódoltsági terület gazdagodása. Itt tehát a század második 
felében lassú újjáéledést figyelhetünk meg. Nem utolsó sorban 
azért, mert a töröknek a balkáni népek tartaléka is rendelkezé» 
sere állott. Szolimán 1566 táján Pál rája=kenéz által rácokkal 
telepíti be Temesvár környékét. A titeli járás 26 falujában 
1554=ben, 53, 1590»ben 463 adóköteles házat írtak össze. Javuló 
közállapotokról számol be Evlia Cselebi török utazó és Leslie 
gróf császári követ is, aki Esztergomtól Belgrádig utazván, azt 
Írja, hogy a vidék eléggé kulturált és népes.' Mindezeket figye= 
lembe véve, a lakosság száma a század végén is csak 2 millió 
lehetett s ez a szám még a következő század folyamán is minden 
másnál kifejezőbb bizonysága marad a szomorú magyar sorsnak. 

2. A csekélyszámú honfoglaló magyarság nagyszerű asszi" 
miláló képességet tanúsított a letelepedés utáni századokban. 
Felszívta a hunok és avarok nyomán itt maradt uraUaltáji nép» 
töredékeket, de a szlávokat is magába olvasztotta (pl. a Rába» 
közben, ahol sok település szláv eredetéről pár évszázad múlva 
csak a helységnév tanúskodott.) A későbbi századok folyamán 
kelet felől bevándorolt népeket: a jászokat, kunokat, bessenyőket 
a fajrokonság miatt aligha lehet nemzetiségnek nevezni. Egyéb» 
ként ezek a 16. századig már egészen beolvadtak magyar nem= 
zet testébe.^ 

Mátyás korában az ország 80 °/o=ában magyar s a magyar= 
ság épen a legértékesebb területeket, alföldeket, medencéket, 
folyóvölgyeket telepiti be. Az államalkotó magyarság mellett 
azonban jelentkeznek a nemzetiségek is s így a Magyarság nemzeti= 
ségi arculata a reformáció első századában már meglehetősen tarka. 

A nemzetiségek között a legjelentősebb a németség. Terület 
— de többé=kevésbbé származás és történet — szerint is három 
csoportot különböztethetünk meg a németségben. Az egyik a nyu= 
gáti végek németsége. A soproni és vasi határvidéken lakó bajor 

1 Acsády . Jobbágyság 312. és 314. lap. 
2 Magy. tört. III. k. 137. kk, lap. 
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származású hiencek, vagy heancok, még a honfoglalás előtti idők 
frajik telepescinek utódai, akiket a későbbi idők beszivárgása állan
dóan erősít. Bajor Gizellával jön az újabb telepesek első csoportja, 
a nyugati végeken dúló harcokban elnéptelenedett vidék Ausztriá= 
ból vonz magához telepeseket, végül a 16. század elején Moson= 
ban a hitük miatt üldözött sváb hcidebauerek telepednek meg. 
Jelentősebb német település a szepesi és bányavárosi németség. 
Eredetük még nem tisztázott eléggé. A szepesi alföld és felföld 
lakóinak nyelvjárása a sziléziai, keleti középnémet nyelvjárással, 
a bányavárosi gründnerek nyelvjárása pedig a felnémet bajor« 
osztrákokéval azonos. Nagyobbmérvű betelepedésük II. Géza alatt 
kezdődött. Rohamosan fejlődnek. A 13. század elején már meg» 
alkotják a 24 szepesi királyi város fraternitását, előbb egyházi, 
majd politikai jelleggel. Telepeik egyre szaporodnak. 1328-ban 
Róbert Károly már 44 német telepnek biztosítja a szabadságot. 
Történetük változatos. Az elzálogosítás, a huszitizmus idején sokat 
szenvednek. A reformáció korában anyagilag függetlenek, művel
tek s bár politikai jogaikat erősen megnyirbálja a Szapolyaiak 
hűbérurasága, számuknál fogva tekintélyes erőt képviselnek. A 16. 
században Szepes, Ugocsa, Máramaros megyékben még sok olyan 
német telep van, mely később elmerül a tót és rutén tengerben. 
Végül a harmadik német csoport az erdélyi szászság. A szászok 
— megjegyzendő, hogy ezek nem „szászok", hanem középrajnai 
frankok — II. Géza meghívására jöttek olyan feltételekkel, hogy 
kultúrát teremtenek és védik a határt. Politikailag és egyházilag 
erős autonóm egységbe, az „Universitas Saxonum"«ba tömörülnek. 
Zárkózottságukat hosszú századokon keresztül épségben megőrzik 
és mindig „idegen testet" jelentenek az egyetemes nemzettestben.^ 

A másik — a reformáció szempontjából fontos — nemzeti" 
ség a tótság. Beszivárgásukról nincsenek pontos adataink. Vala-
milyen szláv népesség már a honfoglalás idején élt Magyarország 
területén, különösen a Felvidéken, mely azután a cseh, rutén 
horvát és vlach csoportok magábaolvasztásával állandóan izmo" 
sodott a magyar és német lakosság rovására. A 16. századi tót 
település határait nem ismerjük, de ha meggondoljuk, hogy a 18. 
század óta csak 300 ezer tót vándorolt be az országba — hogy 
a 19. századvégi magyarországi tótság őseinek 84.6 "/ca már 
a 18. század előtt is itt lakott (ami a 17. századi bevándorlást 
leszámítva, annyit jelent, hogy legkevesebb 50 7o=a már a 16. 
században is itt élt), — végül, hogy a reformáció első idejéből 
rengeteg tótnyelvü emlék (beszéd, prédikáció, ének, stb.) maradt 
fenn, akkor megállapíthatjuk, hogy a reformáció korában a Fel" 
vidék lakossága nagyrészben tót.^ 

Vas megye délkeleti és Zala megye délnyugati felében már 
a reformáció előtt ott vannak a vendek. Csekély számú népes" 

1 Magy. Tört. V. k. 2. fej. Nem. Ism. II. k. elszórt adatai. 
^ A tótságról lásd Nemz. Ism. III, k., Podhradszky í. m. és Kőrösy m, j . 
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ség, mely a török elől menekülő horvátok beolvasztásával erősö» 
dik valamennyire. 

Erdély népességében már korán jelentkezik az oláh. Kűlö= 
nősen a hét magyar vármegyét árasztja el, majd átcsap a tiszán= 
túli területre. (Biharban pl. a század első felében 50 ezer magyar 
él, száz év múlva csak 5 ezer s a többi oláh.) A szerb=rác tele« 
pülés szempontjából Szekfű a déli végeken három zónát állapít 
meg. A legdélibb, a Szeged-Kalocsa^Baja'Zombor vonaltól délre 
eső, zónában, melyet a tőrök teljesen elpusztított, állandó rác 
lakosság telepedett meg. (A török 1541'ben elpusztítja Bodrog 
megyét, 1543«ben már benépesítik a rácok.) Az északibb két zóna 
területére, ahol a régi lakosság hullámzik, hol menekül, hol vissza= 
telepszik, csak jelentéktelen és ideiglenes rác beszivárgás van. 
Északkeleten már ebben az időben megjelenik a rutén, délnyu» 
gáton pedig a horvát nyomul felfelé. Ezek a nemzetiségek a refor" 
máció szempontjából mind mellőzhetők, csak a teljesség kedvéért 
s a reformáció korabeli nemzetiségi kép tarkaságának érzékeltetése 
végett említtettek meg.' 

Az előadottakból kitűnik, hogy a 16. század nemzetiségi 
szempontból is jelentős fordulópont a magyar állam történetében. 
Az ország kezd nemzetiségi országgá átalakulni. A magyar faj 
az óriási vérveszteség miatt elveszítette többségét s az országot 
elárasztják a ncm^magyar nemzetiségek. Pedig Hz még csak kez= 
dete a romlásnak. A veszélyt nem a tót és német, hanem a rác 
és oláh nemzetiségek jelentik. Az előbbiek — egyébként is 
régebbi lakosok — mindig kivették részüket a közös nemzeti 
feladatokból: a munkából és honvédelemből. Az utóbbiak a műve» 
lődés iránt érzéketlen balkáni szinten élő és sokszor az 
államfenntartókkal fegyveresen is szembeszálló népességet jelen" 
tenek. Ennek az alacsonyabbrendű népességnek a 16. században 
kezdődő, de később gyorsuló ütemű megduzzadásában rejlett 
a magyar államiság egyre fenyegetőbben kibontakozó veszedelme. 

Számokra váltva a tényeket, a helyzet következő: Mátyás 
Magyarországában 3 millió és 200 ezer magyar (80 %) és kf:)'^ 
ezer (20 %) német»tót=egyéb nemzetiség él. A török épen a ma« 
gyár lakosságot pusztította, úgyhogy a 16. század második felé' 
ben a lakosság 61 7o'a magyar, 17 °/o=a tót, 10 °/o=a német, 
6 "/o'a román, 4 Vo=a szerb, 2 "/o^a egyéb nemzetiség lehetett.-

1 Magy. Tört. V. k. 1. és 2. fej. Összefoglaló műveic a nemzetiségi 
helyzetről Moravek, Kovács, Kníezsa, Szász és Bajza i. m. 

^ A táblázat adatai hozzávetőlegesek. A monográfia sorozat falutörténeti 
részének falunként feldolgozott adatai, Kovács i. m. 4. lapján lévő nemzetiségi 
kimutatás voltak segítségünkre. Erdély nemzetiségi viszonyai pontosabban 
voltak megállapíthatók. A székelyek számát 60 emerre tettem és a magyarok 
számához számítottam. Básta összeírása szerint 1602-ben 9469 a nemes, lófö, 
darabont és jobbágy székelyek száma. Ez kb. 50 ezer léleknek felel meg. 
A 16. század derekán ennél több lehetett. A szászok száma Schuller szerint 
68 ezer. Verancsics Erdély leírásában azt mondja, hogy a század végén 
a lakosság negyedrésze oláh volt. 
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T e r ü l e t 

Északi és nyugati 
országrész 

Déli országrész 

Erdély 

Összesen 

Magyar 

700.000 

180.000 

350.000 

1230.000 

Tót
rutén 

340.000 

340.000 

Német 

120.000 

70,000 

190.000 

Román 

40.000 

80.000 

120.000 

Szerb-
horvát 

80.000 

80.000 

Egyéb 

40.000 

40.000 

3. A 16. századi Magyarország gazdasági és társadalmi 
viszonyainak vázolására két szempontból is szükség van. Az 
egyik az, hogy a birtok mindenkor jelentős tényezője volt a poli» 
tikai életnek, a másik pedig az, hogy a gazdasági és társadalmi 
viszonyokban kell keresnünk a reformáció gyors elterjedésének 
egyik — bár materiális, mégis elhanyagolhatatlan — magya» 
rázatát. 

A Zsigmond alatt kifejlődő nagybirtokok — Hunyadi, Garai, 
Újlaki, stb. birtokok — hatalmát Mátyás erőskezű uralkodása 
gyengíti, de az időleges visszahatás után, a Jagellók alatt a n a g y 
birtok újból felveszi a harcot a hatalom megszerzésére. A 15. 
századi Magyarország nagybirtokosai a Mátyás alatt felemelkedett 
családok: a Szapolyai, Korvin János, Geréb, Újlaki, Kinizsi, Ka» 
nizsai, Drágffy, Báthory családok, akiknek kezén egyenként több 
mint 800 jobbágyporta volt. A birtokfelosztásra jellemző, hogy 
pl. Árva vagy Torontál vármegye egy uradalom volt. Aradban 
120 falu egyházi birtok, 300 falu.9—10 főúri családé, a köz* 
nemesség kezén pedig alig néhány falu van. A jobbágytelkek 
50 °/o=a 25 főúri családé. A Szapolyaiaké 8 *'/o. Hóman szerint 
a Mohács előtti Magyaroszág 21.900 helységéből 15.3 % a király, 
12.1 "/o az egyház, 33.3 "/o a főurak és 39.3 % a köznemesség 
kezén volt.^ 

Mohács után előállott az a politikai helyzet, amely a király 
és a köznemesség hatalmával a Jagellók alatt valamíképen mégis 
csak ellensúlyozott nagybirtok kezébe tette le a hatalmat. A régi 
családi domíníumok szétestek, helyettük újak keletkeztek, melyek 
nemcsak a régi magánbirtokokat, hanem a királyi és egyházi 
birtokok nagyrészét is felszívták magukba. Rengeteg területen 
gazdát cserélt a föld. Az 1527—32»i években csak maga Ferdinánd 
közel 1300 adomány levelet adott ki. Az 1553=í összeírásból 37 vár" 
megye birtok viszonyai ismeretesek. Voltak vármegyék, ahol közép* 
és kisbirtok alig akadt s minden jószág egy vár, egy uradalom, 

' Csánky i. m. Magy. Tört. III. k. 149. kk. lap., IV. k. 170. kk. lap., 
.•\csády : Jobbágyság 107. kk. lap. A birtokváltozásra nézve kimeríthetetlen 
Acsády : Birtokviszonyok. 
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egy úr kezén torlódott fel. Az összeirott adóköteles 54.041 job* 
bágytelekből 3751 és fél királyi (7 "/o), 6140 (12 "/o) egyházi, 
1043 és fél (2 "/o) városi, 40.119 (79 o/o) porta pedig nemesi 
birtok, 2986 és fél porta birtoka ismeretlen. A világi=nemesi bir« 
tokból átlag 22 porta jut egy uradalomra (mert 1864 nemesi ura* 
dalom volt), de csak papiron, mert a valóságban 300 birtok sincs, 
amely ezt az átlagot elérné. 

0— 5 porta 1001 birtok 50—100 porta 67 birtok 
5—10 „ 330 „ 100—200 „ 39 „ 

10—25 „ 260 „ 200—500 „ 33 „ 
2 5 - 5 0 „ 119 „ 500=on felül 9 „ 

Ezeket a birtokokat bíró családok száma 1248 (mert egy 
családnak több helyen is volt birtoka), de a nemesi birtok 45 °/o»a 
16 családé, s 1252 családnak csak 55 "/o marad. Ez a 16 nagy
birtokos család a következő : Báthory (4299), Perényi (1484), 
Serédy (1446), Bánffy (1397), Pernstein (1273 és fél), Homonnay 
(949), Losonczy (932), Nádasdy (888 és fél), Bebek (759 és fél), 
Balassa (742), Drágffy (725), Zrínyi (717 és fél), Batthyányi (710 
és fél), enyingi Török (601 és fél), Országh (574), Nyáry (556 és 
fél porta.)^ 

Á birtokelosztást az alábbi táblázat mutatja 

15. század 

Ib. század 

Királyi 

15-3 o/u 

7 ",0 

Bgyházi 

12-1 "o 

12 0,0 

Városi 

2 «/o 

Nagybirt. 

33.3 o/o 

60 0/0 

Kis és kö= 
zép birtok 

3<3*3 o/o 

19 o/o 

Ez a birtokeloszlás érthetővé teszi a 16. századi nagybirtok 
politikai hatalmát és súlyát. Még érthetőbb lesz ez a tény, ha 
tudjuk, hogy a köznemességnek csak kis része látta ellenségét 
a nagybirtokban s küzdött ellene, a többség beleilleszkedett a 
nagybirtok hatalmi körébe. Visszatért a régi serviensi és familí" 
árisi viszony s így a valóságban a világi birtok nemcsak 45 °/o' 
ának, hanem kb. 70 7o»ának gazdasági és katonai erejével a 16 
főúri család rendelkezett.^ 

A birtokot művelő jobbágyságnak csak kötelességei voltak. 
Testükkel, lelkükkel uruk rendelkezett. Osztályaik a következők : 

1 A 16. századi birtokviszonyok rajza Acsády Nemesség c. müvéből való. 
2 A táblázathoz két megjegyzést kell fűznöm. Az egyik az, hogy a 200 

portán felüli birtokosokat a nagybirtokosokhoz számítottam ; a másik pedig 
az, hogy a közölt százalékszám nem fejezi ki a katolikus egyház elszegénye
dését, mert a 15. századi arányszám az egyház kezén lévő egész helységeket 
jelenti, míg a 16. századi arányszámban az összes, tehát plébániai káptalani 
stb. birtok is benne van, s ezek közül csak egy az igazi nagybirtok: az esz
tergomi érsek 1667 és fél portából álló birtoka, a többi 4472 és fél porta 193 
kisebb egyházi birtokra tagozódik. 

^ Magy. Tört. III. k. 12S. kk. lap, Asztalos-Pethö i. m. 12S. kk. lap. 
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I. Földművelők és marhatenyésztők, 2. molnárok és szénégetők, 
3. halászok és pásztorok, 4. udvari cselédek.^ 

Politikailag súlytalan, de gazdag és művelt népesség a városi 
polgárság. A 15. században Magyarországon 49 (kb. ezer lakosú) 
szabad királyi város és 638 (kb. ötszáz lakosú) mezőváros volt. 
A 16. században a városok nagyrésze elpusztult s a lakosság is 
nagyon megcsappant. Ezt az a tény mutatja a legvilágosabban, 
hogy az állami jövedelmek alig egyhatvanad részét szolgáltatták 
a városok. Magyarország ebben a században egészen agrár állam. 
A városi polgárság túlnyomóan német s a városoknak meg van 
a joguk, hogy nemes embert ne kellessen állandó lakosul befo' 
gadniok. E jogát s ezzel együtt kizárólagosan német jellegét a 
város mindig féltékenyen őrzi. Bártfa pl. 1530«ban sem tűrt meg 
falai között mást, mint németet. Csak a 17. században sikerül a 
nemességnek rést ütnie ezen az elzárkózottságon.^ 

4. Végül még egy kérdést kell felvetni: milyen volt a 
reformáció kezdetekor a katolikus egyház helyzete s jelenlett«e 
ebben a helyzetben valamilyen változást Mohács ? A kérdést 
azért kell így megformulázni, mert bizonyos felfogások a refor-
máció első sikereit mind a Mohács okozta bomlással igyekeznek 
megmagyarázni. Ami a kérdés egyik oldalát, nevezetesen az 
anyagi oldalt illeti, határozott igennel kell felelni. Amióta I. István 
király Nagy Konstantinushoz hasonlóan inkább másodlagos poh= 
tikai és kulturális meggondolásból, mint a keresztyénség maga" 
banvaló értékének kedvéért „megalapította" a magyar keresztyén 
egyházat, azóta ez az egyház a magyar állami élet anyagi síkján 
mindig óriási erőt képviselt. A 15. században a magyar nemzeti 
vagyon 12 °/o=a a katolikus egyház kezén van, ami a feudalizmus 
viszonyai között döntő politikai súlyt jelent. Egészen más lesz a 
helyzet Mohács után. Az egyház anyagi ereje megrendül. Az 
elesett főpapok helyét nem töltik be s az így gazdátlanná vált 
egyházi birtokokat szekularizálják. A nyitrai püspökség birtoka 
ebben az időben Thurzó családi vagyonnak számít, a győri püs
pökség a szerb»orthodox hitű Bakics Péteré, az egri Serédi Gás» 
páré és Perényi Péteré, A 16. század közepe táján az esztergomi 
érsek 1667 és fél portát számláló igazi nagybirtokán kívül alig 
néhány olyan birtok van egyháziak kezén, mely az ötven portát 
felülhaladja. Az egyházi és világi vagyonban bekövetkezett elto= 
lódást, az egyház elszegényedését s a világiak gazdagodását mu= 
tatja az a tény is, hogy míg a világi birtokosok kb. 10 ezer lovas 
és gyalogos katonát állítanak ki, addig az egyháziak csak 3137 
lovasra adnak pénzt, pedig alig egy századdal azelőtt még egyen" 
löség volt ezen a téren egyháziak és világiak között.^ 

1 Acsády -. Jobbágyság 21b. lap. 
- Mill. Tört. V. k. 208. kk. lap, Magy. Tört. V. k. 146. kk. lap, Asz-

tdlos-Pethő i. m. 220. lap. 
•' A katolikus egyház vagyoni helyzetére vonatkozólag lásd a Magy. 

Tört. 111. k. 14^. k. lap, V. k. 217. kk. lap. 
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A katolikus egyház lelki helyzetét illetőleg azonban már 
nem jelent döntő fordulópontot Mohács. Erre nézve különben 
ellentétesek a vélemények. Hóman szerint a vallásos tárgyú 
képek óriási elterjedése, az egyház részére tett hagyományok és 
alapítványok, a nép tömörülése vallásos jellegű céhekbe és keresz
tyén karitászt gyakorló egyesületekbe, búcsújárások, védszentek 
ünneplése a Hunyadiak és Jagellók alatt mind a lakosság „tipikusan 
középkori bensőséges hitéletét" sőt „élő hitét" árulják el. Felve= 
tődik azonban a kérdés : hogyan semmisült meg olyan gyorsan, 
alig pár évtized alatt ez az élő hit ? Valószínű, hogy igazi keresz» 
tyén hitről és hitéletről nem lehet beszélni s amikor Mohács 
után a humanista műveltségű főpapság és a műveledcn alsópap» 
ság elhagyta helyét, a katolikus hitélet fentebbi formái maguktól 
megszűntek s ezzel együtt elvesztette talaját az a felszínen 
burjánzó kereszténység is, amely ötszáz év alatt sem tudta átjárni 
gyökereível a lelkek mély rétegeit, Ilyen szempontból tekintve 
a dolgot, kétségtelen, hogy a reformáció Magyarországon nem 
a keresztyénségnek egy uj formációja, hanem a keresztyénség 
elterjedése volt. A reformáció kezdetekor Magyarország népe 
sokkal inkább nem keresztyén, mint keresztyén. S ebben Mohácsnak 
semmi része sincs.^ 

Egyébként is arról, hogy a katolicizmuson kívül a keresz» 
tyénségnek más formái is lehetségesek, volt tapasztalata a lakos» 
Ságnak, Csekély számban bár, de már Mohács előtt is volt 
Magyarországnak keleti orthodox hitű lakossága, melyet a 15-
században már nem tekintettek pogánynak. A valdens és huszita 
reformáció hívei pedig már jó korán megéreztettek valamit a refor" 
mátorí keresztyénség friss, tiszta levegőjéből." 

' Magy. Tört. III. 439. lap. Bővebben foglalkozik ezzel Sólyom i. m. 5. 
kk. lap. Megállapítása, melyet magamévá tettem az, hogy a Mohács korabeli 
katolicizmus bomlása nem időleges tünel, hanem eredendő betegség. 

- Az általános helyzetről lásd Bruckner dolgozatát a Mohácsi Emlék
könyvben, U—41 lap. 
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II. fejezet. 

„Pars potior regni Hungáriáé. rr 

Az 1604»í pozsonyi országgyűlés protestáns rendjei a király 
hoz intézett feliratukban „pars potior regni Hungariae"«nak neve« 
zik magukat/ de 30—40 évvel előbb, a lö. század 60—70«es 
éveiben az evangélikusság mondhatta ezt magáról teljesen joggal, 
mert ezekben az években az ország lakosságának túlnyomó 
többsége valóban a lutheri reformáció hive volt. 

Nem célunk a reformáció magyarországi elterjedésének 
történetét adni, pusztán az evangélikusság statisztikai és demog« 
ráfíai viszonyának lehető felderítését kiséreljük meg. Lehet«e erre 
a siker reményével vállalkozni ? A nehézségek nagyok. Kevés 
az erre vonatkozó adat s ami rendelkezésünkre áll, a „lutheri", 
„reformáció", „evangéliumi tanítás", „eretnek" stb. kifejezések 
16. századi zűrzavaros használata miatt nagyon elővigyázatosan 
kezelendő." Mégis van lehetőség a demográfiai viszonyok meg» 
rajzolására és ezzel kapcsolatban a lélekszám kiszámítására. Van
nak egykorú adatok, melyek nagy általánosságban utalnak arra, 
hogy a 16. és 17. századok fordulóján az ország lakosságának 
nagy többsége protestáns. Ilyen a fenti idézet is, amelyre a királyi 
tanács csak a horvát»szlavon megyéknek és néhány városnak 
katolikus követét tudja gyenge cáfolatul felhozni. Hogy milyen 
végveszélyben forog Magyarországon a 17. század elején a kato» 
licizmus, azt elárulja az a levél, amelyet a katolikus főpapok 
az 1606»i szentgyörgynapi országgyűléssel kapcsolatban írnak 
a pápának s amelyben nagyon reménytelennek látják egyházuk 
helyzetét, azért kérik őt, hogy „fídem catholicam, sí ad antiquam 
splendorem non possit, tamen ad meliorem statum reducat."^ 
Ugyancsak egy pápához intézett felirat szerint Magyarországon 
minden katolikusra ezer protestáns csík. De nemcsak a század' 
forduló idejéből, hanem már a század első feléből vannak ilyen 
általános adataink, amelyek a reformáció hódítását bizonyítják. 
1544»ben arról értesitik Melanchtont magyarországi hivei, hogy 

1 K.tagyar Országgyűlési Emlékek X. k. 512. lap. 
2 Sólyom í. m. 26. lap. 
3 Magy. Országyúlési Emi. XII. k. 36—50. lap. 
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számos egyházközség szervezkedik a reformáció szellemében. 
1546=ban Truchsess Ottó bibornok, ágostai püspök azt jelenti 
Farnese bibornoknak, hogy Magyarországon nagyban terjed a 
lutherizmus.' Ugyanezt jelenti 1549=ben Bucer Márton VI. Eduárd 
angol királynak. Természetes, hogy ezek az általánosságban 
mozgó — néha talán túlzó vagy elfogult — panaszok, megjegy» 
zések, jelentések ellenőrzésre szorulnak s erre az ellenőrzésre 
van mód. Ismerjük a 16. századi Magyarország lélekszámát 
nemcsak nagyobb területi egységek, hanem az ország kéthar^' 
madát illetőleg megyék, sőt faluk szerint is, ismerjük a lakosság 
nemzetiségi és birtokviszonyait s igy a reformáció földrajzi eltér' 
jedésének, a nemzetiségek viselkedésének és a földesúri elv 
ismeretének segitségével több oldalról is megközelíthetjük az 
evangélikusság demográfiai és számbeli viszonyainak problémáját. 

1. A reformáció földrajzi elterjedésének ismertetésénél — 
feladatainkhoz képest — figyelmen kivül kell hagynunk a kronoló" 
giai sorrendet. A kérdés az, hogy melyek azok a kisebb=nagyobb 
területi egysegek, ahová a reformáció hullámai elhatottak. 

A királyi udvar, az ország földrajzi és szellemi középpontja 
már Mohács előtt megismerte a reformációt. Az nagy kérdés 
ugyan, hogy a könnyűvérú, erazmiánus Mária királynét s vele 
együtt György őrgrófot lehet»e a reformáció hivének tartani 
csak azért, mert Luther tanait ismerték s mert viselkedésüket 
és nézeteiket katolikus részről kifogásolták, de az tény, hogy 
a reformáció ellen semmit sem tettek, sőt a budai német polgár* 
ság körében az ő „lutheri" színezetük lendítette előre az egy» 
házjavítás ügyét, mely Kordatus és Henckel működése követ» 
keztében lassanként megerősödött. 1525=ben egy kínpadra feszí= 
tett polgár vallomása szerint a polgárság köréből sokan Luther 
hívei voltak s az ugyanezen évben a lutheránusok ellen hozott 
törvényt azért nem lehetett végrehajtani, mert ebben az esetben 
„legelőkelőbb polgáraitól fosztatott volna meg a város és ú g y 
szólván faluvá süllyedt volna."^ 

Dunántúlnak nincs olyan zuga, ahová a 16. században 
a reformáció el ne hatott volna. A Nádassdyak, Enyingi Törökök, 
Zrínyiek, Ungnádok, Batthyányiak, Bánffyak, Dcrsffyek, Ostffyak 
pártfogása alatt a Szilveszterek, Sztáraiak, Eszékiek, Szegediek 
és névtelen segítőtársaik munkája sikerrel járt. A királyi Magyar* 
országhoz tartozó vármegyék lakossága a reformációhoz csatla* 
kozott. Sopron, Mosón, Vas megyékben alig néhány plébánia 
maradt. Győr megyében még a Szigetköz is evangélikussá lett, 
pedig ezen a területen ma jóformán nyoma sincs a protestan* 
tizmusnak. Egészen biztos, hogy Zala megyében .sem egyedül 
lehetett a reformáció híve 1544«ben Szeremlyéni Mihály kanizsai 

1 Zoványi i. m. 247. k. lap. 
- Mohácsi Emlékkönyv 20. lap. Sólyom i, m. 62. kk. lap, Zsilinszky 

i. m. ŐS, lap, Szabó József i. m. 15. k, lap. 
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pap, s ugyancsak ekkor kezdhette meg működését Tőke Ferenc 
alsólendvai pap is. Valószínű, hogy Somogy megyében is sok 
evangélikus gyülekezet lehetett a század derekán, mikor Szegedi 
Máté Kálmáncsáról Nádasdy Tamás birtokaira ajánlkozott lelkész» 
nek. Tekintettel arra, hogy a század második felében a Dunántúl 
reformációja még gyorsabb volt, elgondolhatjuk, hogy a 70»es 
években a lakosság 90 százalékban evangélikus volt. A refor* 
máció hullámai az osztrák tartományokból Horvátország terűle» 
téré is átcsaptak az Ungnád, Erdődy, Zrinyi családok segítségével.^ 

Az északi és északnyugati vármegyékben már a század első 
felében is nagyon sok evangélikus gyülekezet volt: Kishontban 3, 
Liptóban 7, Árvában 2, Trencsénben 4, Nyitrában 19, Pozsony 
ban 2, Turócban l2, Zólyomban 7, Nagyhontban 4. Pozsony 
Nyitra megyékben és a Csallóközben Huszár Gál hirdette a refor» 
mátorí tanokat. Az alsó bányavárosokban már Mohács előtt 
megkezdődött az egyházjavítás s bár nagyon kezeügyébe esett 
a katolikus főpapok: Várdaiak, Oláhok hatalmának, egyre erő= 
teljese.bben fejlődött. Zólyomban Lovcsányi György, Trencsénben 
Modoníus Balázs, Liptóban Kolarik Gáspár hirdette az igét. A párt
fogók közül megemlíthetjük Thurzó Elek királyi helytartót, aki 
Pozsony, Nyitra, Trencsén megyékben, Révay Ferenc nádori 
helytartót, aki Turóc megyében, Zedliczki Kosztka Miklóst, aki 
Trencsén, Árva, Liptó megyékben, Pekry Lajos főispánt, aki 
Liptó megyében, a Zmeskálokat, akik Árvában karolták fel és 
juttatták diadalra az egyházjavítás ügyét. Nógrádban, ahol a szá" 
zad elején Verbőczynek %'oltak birtokai, eleinte szó sem lehetett 
a reformációról, később azonban a Balassák, Bornemisszák, Bebekek 
pártfogásával olyan gyorsan haladt előre, hogy a század végére 
csak 4 plébánia maradt a megye területén. Hontban 1530«ban 
kezdődött a reformáció és 60—70 év múlva már csak 3 plébánia 
volt. A századfordulón Hont, Nógrád, Túróc és Zólyom megyék» 
ben 167 falusi és 7 városi evangélikus anyaegyház volt, pedig 
abban az időben a kálvini irány kiválása már leapasztotta az 
evangélikusság számát. Bars és Gömör megyékben, már a 16. 
században olyan erős evangélíkusság lakott, hogy külön frater» 
nitásokat alkothatott. Végeredményben az ország e részein is 
legalább 80 o/o=os többséggel számolhatunk. 

Az északkeleti részeken, a felső Tiszamelléken, valamint 
a tiszántúli megyékben közvetlenül a Mohács utáni időkben jelen= 
tékeny hódításokat tett a reformáció. Klanicza szerint Zemplén» 
ben a század derekán már 40 község evangélikus volt. Szabolcs" 
ban a század végén már kizárólag kálvini reformációval találko» 
zunk, de a század derekán még lutheri irányú volt a megye 

1 Sólyom i. m 111. kk. lap. Szabó József i. m. 25. kk. lap, Zsilinszky 
i- m. -19. kk. lap, Révész i. m. 12. kk. lap, Zoványí i. m. 26. kk. lap, 120. 
kk. lap, Thury i. m. 7. kk. lap, 35. kk. lap, általában pedig Payr i. m. és 
Egyh. Bral. 
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népessége. Amikor a munkácsi uradalom Perényi Péter kezébe 
került, Bercg és Szatmár megyékben is rohamosan fejlődött 
a reformáció ügye. Ezen a vidéken működött a Drágffyiak, Peré= 
nyiek, Báthoryak, Törökök patronátusa alatt Szilágyi Mihály, 
Siklósi Mihály és Kopácsi István. Gálszécsi István Kassán, Gál» 
szécsen és Gyulán, Ozorai Imre Békés, Bihar, Zaránd megyék» 
ben hirdette az igét a Nadányi és Massai családok védelme alatt. 
Batizi András, Székely István és mások pedig Erdődön, Tokajban 
s a Szilágyságban terjesztették a reformációt. Észrevehető azon= 
ban, hogy mire a nyugatról jövő reformáció első hulláma meg" 
érkezett az ország keleti részeire, átütő ereje csökkent és például 
Ung, Ugocsa, Máramaros megyékben már vajmi kevés hódítást 
tett. Ide a reformáció második hulláma, a kálvinizmus találta meg 
inkább az utat s így a század derekán az ország e részén leg» 
feljebb 50 o/o=nyi olyan lakosságot találunk, amely akkor még 
inkább nevezhető a lutheri, mint a kálvini tanok követőjének. 

A Szepességben már a század elején meggyökerezett a refor* 
máció. A kassaiak 1531=ben már Dévait hívják meg magyar lel» 
késznek. O ugyan rövid ideig tartózkodott Kassán, de az ő mű» 
ködését követő ideiglenes hanyatlás után Stöckel Lénárd diadalra 
juttatta a reformáció ügyét. Sáros megyében nemcsak a három 
szabadkirályi városban, hanem a környező falvakban is véglege= 
sen meggyökerezett az evangéliumi tanítás, mivel a falvak népe, 
még ha akarta volna is, akkor sem zárkózhatott volna el a tekiu" 
télyes és gazdag városi polgárság befolyása elől. A század máso» 
dik felében e terület lakosságának túlnyomó többsége dogmatikai" 
lag a lutheri reformáció mellett döntött és elég erős volt ahhoz, 
hogy egyházi szervezetet alkosson magának. 

A most végigtekintett országrészekben, amelyek körülbelül 
megfelelnek a királyi Magyarország területének, Acsády számítása 
szerint 1 millió 200 ezerre becsülhető a lakosság száma. Mennyi 
lehetett ebből evangélikus ? Ha Klanicza adatait, aki birtokonként 
és ezen belül helységenként is nyomon követi a reformáció föld» 
rajzi terjedését, valamint a „Magyarország vármegyéi" falutörté» 
neti részét, amely az adóösszeírási adatok mellett a helységek 
16. századi vallási hovatartozását is közli, összevetjük az 1553=i 
országos adóösszeírásból kiszámított adatokkal, akkor a kővetkező 
eredményeket kapjuk: 

Dunántúlon (a királysághoz tartozó megyékben) a helységek 
SO o/o=a, a Duna balparti és északi megyékben 90 o/o=a, a tisza° 
melléki és északkeleti megyékben 50 ü/o=a evangélikus volt, illetve 
a 16. század folyamán kapcsolatba került a lutheri reformációval. 
Ez azt jelenti, hogy a királyi Magyarország lakosságának a 16. 
század felében körülbelül 70 o/o=a evangélikus volt. 

Dunántúl: 250.000 
Észak és északnyugat: 550.000 
Északkelet és kelet: 200.000 

Összesen: 600.000 
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Akadálytalanul és gyorsan terjedt a reformáció a török 
hódoltság területén is : a Dunamelléken, a Duna-Tisza közén és a 
déli megyékben. Török területen a mohammedanizmus nyomása 
alatt a keresztyén felekezeteknek szektaszerű életet kellett élniük, 
mert a török minden külső egyházi életmegnyílvánulást meg= 
tiltott. így például a to rony és órahasználatot csak Esztergomban 
t:s Budán engedte meg. Bár nem fedik a valóságot azok a túlzott 
dicséretek, amelyek protestáns részről a török vallási türelmét, 
Süt a reformáció iránti hajlandóságát magasztalták — Melanch* 
thonnak például azt irták magyarországi hivei, hogy nem kell 
sok idő és a török is protestánssá lesz — annyit mégis el kell 
ismernünk, hogy a török hóditás a reformációt két szempontból 
elősegítette. Az egyik az, hogy mikor a török elől menekülő 
katolikus papság magukra hagyta a gyülekezeteket, azok örömmel 
fogadták be a lutheri prédikátorokat. így történi például Nógrád 
déli részén. Nézsa és Buják kivételével mindenhonnan elmene= 
kültek a katolikus papok s az elhagyott falvak a reformációhoz 
csatlakoztak. A másik szempont az, hogy a török nem engedte 
meg a katolicizmus erőszakos védekezését a reformáció ellen, 
illetve pontosabban : a hódoltság területén a katolicizmus nem 
vehette igénybe a protestantizmus ellen azt a hatósági segítséget, 
amely a királyi Magyarország területén rendelkezésére állott. 
Kérdés azonban, hogy ezek az előnyök felérnck=e azzal a vesz» 
teséggel, melyet a török a lakosság pusztításával okozott a pro= 
tcstantizmus soraiban. 

Hogyan terjed a reformáció a török területen ? Az alsó 
Dunamelléken és a Duna»Tísza közén már a század első felében 
voltak a reformációnak terjesztői és befogadói, de csak szórvá» 
nyosan (pl. Nagykőrös, Cegléd). Egészen 1540=ig változatlan a 
reformáció ügye ezen a területen, részint Frangepán kalocsai és 
Brodarics váci püspök erőszakossága, részint Szapolyai ellenke» 
zése, részint pedig olyan főúr, vagy főurak hiánya miatt, akik 
a reformációnak védelmezői lehettek volna. 1540'ben a helyzet 
megváltozott. Szapolyai és Brodarics meghaltak, Frangepán egri 
püspök lett s a terület a török hatalmába került. A munka meg= 
kezdődött: Pest, Buda, Vác, Tolna, Gyöngyös, Jászberény, Kecs= 
kémét, Szeged egymásután a reformációhoz csatlakoztak. A tolnai 
egyházat Tövissi Mátyás alapította 1546 körül. Itt működött később 
Eszéki Imre is. Sztárai Mihály Tolna»Baranyában 7 év alatt 120 
gyülekezetet alapított. A déli részeken működött Szegedi Kiss 
István, akit Petrovics Péter Temesvárra hívott meg. Temesvár 
később az egész vidék reformációjának középpontja lett. Torontál 
megye lakossága a Patócsi, Telegdy, Petrovics birtokok nyomása 
alatt kevés kivételtől eltekintve szintén csatlakozott a reformá" 
cióhoz. Az 1550»ben tartott toronyi zsinat azt mutatja, hogy 
Szeged, Makó, Temesvár, Arad környékén a század derekán 
már népes, erős evangélikusság lakott. 

E gyors terjeszkedés azonban a hódoltsági terület lakatlan" 
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sága miatt nem nagyon emelte a lutheri reformáció hívcinek 
a számát. Igaz ugyan, hogy a mélypont a század első felére esik 
s a század második felében már bizonyos regenerálódást figyel= 
hetünk meg a hódoltsági területen, — Leslie gróf szerint a Duna= 
mellék eléggé népes és teljesen protestáns —, de amikorra 
a népességi viszonyok ideiglenesen megjavultak, tehát a 60—70»es 
években, akkorra a hódoltsági protestantizmus már Kálvin felé 
hajlott s különben is a népességszaporulat jelentős részét a refor= 
máció szempontjából elhanyagolható rác és oláh nemzetiségek 
szolgáltatták. Tekintettel arra, hogy a század derakán mindössze 
180—200 ezer magyar lakosa lehetett a hódoltságnak, az evant 
gélikusság számát 150 ezerre tehetjük. 

Erdély reformációja ugyanolyan gyorsan ment végbe., min= 
Magyarországé. A falvak és városok népe a földesurak és városi 
tanácsok nyomása alatt az új egyházhoz csatlakozott. Várdai 
érsek, György barát és János király kifejtettek ugyan némi ellen= 
állást, de amikor maga az államhatalom is elszakadt a katolikus 
egyháztól, a reformáció közjogi, állami érvényesülést nyert. 
A wittenbergi hullám először Nagyszeben vallási életét hozta 
rezgésbe s a 30=as években Ramasi Mátyás működése követ= 
keztében Szeben egészen evangélikus lett. Ugyanebben az időben 
Honterus János Brassóban is diadalra juttatta a reformációt. Azután 
tovább terjedt a hullám, elborította Segesvárt, Medgyest, Muzsnát, 
Berethalmát, Besztercét, majd átcsapott Kolozsvárra, ahol Heltai 
apostolkodott s innen Nagyenyedet, Gyulafehérvárt és Dést is 
meghódította. Oly nagy volt a siker mindjárt kezdetben, hogy 
Torda Zsigmondnak Melanchtonhoz intézett jelentése szerint 
1545'ben a Székelyföld egy részének és (akkor még) Gyula= 
fehérvárnak a kivételével egész Erdély befogadta a reformációt. 
Igaz ugyan, hogy mire a reformáció Erdélyben elérte legnagyobb 
kiterjedését, addigra a szélsőbb irányok elváltak a lutheritől, de 
a század 50=es éveinek végén Erdély protestantizmusa még egy= 
séges volt. Ezekben az években, a lutheri reformáció legnagyobb 
kiterjedésének pillanatában, az erdélyi evangélikusság számát 300 
ezerre becsülhetjük. 

Összegezve az eredményeket, Magyarország evangélikussá" 
gának száma 1550—1580 között a következő lehetett: 

Magyarország 800.000 
Hódoltság 150.000 
Erdély 300.000 
Összesen: 1.250.000, tehát az összes lakosságnak 62 

százaléka, körülbelül 2000 egyházközségben. Ugyanebben az 
időben a lakosság 18—20 százaléka katolikus, 10—12 százaléka 
görögkeleti s néhány százaléka református volt. A század végére 
az evangélikusság és katolikusság arányszámát lemorzsolja a kál» 
vinizmus térhódítása. A reformáció további fejlődése tehát kettős 
irányt vesz: részint tovább bomlasztja a katolikusság sorait, 
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részint pedig erősen kálvini irányban tolódik el. Erre azonban 
később bővebben ki kell terjeszkednünk.' 

2. Az evangélikusság számának kiszámítására, illetve ellcn= 
őrzésére másik módnak a nemzetiségek álláspontjának vizsgálata 
kinálkozik. Ismerjük a 16. századi Magyarország nemzetiségi 
képét s a kérdés az : hogyan reagálnak a reformációra a nem= 
zetiségek ?̂  

A németség korán rezonált az őshazái hangra. Buda német 
polgársága, az erdélyi és szepesi szászság, a bányavárosok és a nyu» 
gáti végek németsége a kulturális és gazdasági kapcsolatok révén 
már Mohács előtt megismerkedett a reformációval. Elősegítette 
ezt először is a német nyelv ismerete. Amikor a magyar* és tót= 
ajkú lakosság legfeljebb csak kósza hírek alakjában értesült még 
a wittenbergi barát vállalkozásáról s amikor még klerikusok is 
inkább csak baráti kapcsolatok révén juthattak Luther irataihoz, 
mint például Soravus Gergely Selmecbányái plébános, akinek 
Korb János kőnigsteini perjel küldött néhányat 1521=ben, a sop= 
oni polgárok már olvasgatták Luther műveit, amelyeket gazdasági 

kapcsolataik segítségével könnyen megszerezhettek. Az egyik 
soproni polgár az eretnek — nyomozáskor azt mondta, hogy 
.Luther könyveit már nyilvánosan árusítják s a soproni plébános 
fájdalmasan állapította meg, hogy ezek a könyvek nagy közked» 
veltségnek örvendnek : vendéglőkben egy hangosan felolvas be= 
iölük, a többiek pedig érdeklődve hallgatják. S hiába égette el 
L1 hatóság a tiltott könyveket, újabb szállítmányok jöttek. Az 
1524=ben Nagyszebenbe küldött királyi rendelet szerint ott is köz= 
kézen forogtak már Luther könyvei. Tudjuk azt is, hogy 
a Budáról elüldözött Kordatus Konrád egy János nevű szolgával 
sok lutheri könyvet küldött Magyarországra. Bár a szolgát el= 
égették, a könyvek beözönlésének nem tudtak gátat vetni. Előse» 

1 A földrajzi elterjedés annyira Icözismert tényeken alapul, hogy a rész
letes utalásokat mellőzhetjük. A Szepességre vonatkozólag Bruckner i. m., 
lirdélyre vonatkozólag Pokoly i. m., A Dunamellékre nézve Földváry i. m. 
dd részletes leirást a reformáció terjedéséről. Mindezekből általános képet 
nyerünk. A vármegyei monográfia sorozatnak a felhasznált irodalom rovatá
ban egyenként felsorolt dolgozatai rengeteg adatot tartamaznak az egyes 
vármegyékre nézve. Közlik a gyülekezetek számát, utalnak az elterjedés mér 
tékére. A falutörténeti rész községenként közli az adőösszeírási adatokat és 
sokszor a lakosság vallását is. Klanicza müve birtokonként és helységenként 
adja az elterjedést. Acsády az 1720. évi népesség kiszámításánál az adóössze-
írási adatokból egészen a helységekig visszamenően mer következtetni a lélek
számra. Mi ezt a módszert nem követhetjük, mert az adóösszeírásokból nyert 
lélekszám adatok csak nagyobb területi egységekre vonatkozólag állják meg 
a helyüket. Falunként, vagy megyénként közölve a lélekszám néha egészen 
helytelen lenne. Az 1553-i összeírás szerint pl. Nyitrában 100 ezernél is 
nagyobb volt a lakosság száma, holott más forrásból tudjuk, hogy Nyitra 
lakossága akkor csak 76 ezer volt. Ilyenformán meg kellett elégednünk a hoz
závetőleges lélekszám országrészek szerinti előadásával, bár számításaink 
alapja a falunként! és megyénkénti lélekszám volt. 

^ A nemzetiségek közötti elterjeJés vázolásánál Bruckner, Neugeboren, 
Nitsch dolgozatait, Pechány és Podhradszky könyveit használtuk. 
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gítette azután a német reformáció terjedését a német kulturkö' 
zösség gondolata is, amely minden időben elevenen élt a hazai 
németség lelkében, s a reformáció rendkívüli hatóerejének egyik 
összetevőjét azok a történelmi erők alkották, melyek ugyanakkor 
a német-római császárság szétbomlasztására törekedtek. Kétség= 
telén azonban, hogy minden ilyen természetű hatás csak egyik 
és nem a legfontosabbik mozzanata ama reformáció gyors terje= 
désének, amelyben a döntő szerepet mégis csak a hitre ébredés 
s nem a nemzeti ébredés játszotta. S végül bizonyos, hogy 
a hazai németség örömmel üdvözölte a reformációt azért is, mert 
autonómiára és exkluzivitásra törekvő hajlandóságai megfelelőbb 
formát találtak a reformáció egyházszervezetében, mint a katolikus 
hierarchiában. Mindezek érthetővé teszik azt a tényt, hogy a 120 
ezernyi magyarországi és 70 ezernyi erdélyi németség teljes 
egészében a reformációhoz csatlakozott.^ 

Ugyanilyen átütő erejű sikert aratott a reformáció a hazai 
tótság körében is. A gyors elterjedés legfontosabb elősegitője 
az, hogy a tótoklakta Felföld nem volt szántatlan ugar. A külön" 
böző történelmi körülmények (cseh királyok magyar trónon, 
Jiskra, huszita exulánsok) folytán jelentős cseh népesség szivárgott 
be a Felvidékre, amely azután a faji hasonlóság révén könnyen 
keveredett a tótsággal és huszita vallásos életének bélyegét rányomta 
a tótság vallásos életére. A huszita befolyás egyébként a tótság 
demográfiai határain tul is, jóformán egész Magyarország terü= 
létén érvényesült, igy a kalocsai, pécsi, váci egyházmegyékben, 
s minden nemzetiségi kapcsolaton túlmenőleg is elősegítette 
a reformációt. A tótság körében a hosszú időn keresztül tudat 
alatt lappangó huszitizmus reneszánszát élte át a lutheranizmus= 
ban. A tótságnak a huszitizmusból örökölt vallásos vágya anya» 
nyelvén megzendülő énekek, prédikációk és az urvacsorai kehely 
használata után kielégülést talált a lutheri reformációban. Hogy 
ezek a kapcsolatok tényleg megvoltak, azt több figyelemreméltó 
jelenség bizonyítja. A felvidéki evangélikusság liturgikus nyelve 
a cseh"tót volt. A Selmecbányái egyház 1580=ban hozott határo» 
zatával a „pickard'féle" (cseh) énekeskönyv használatát rendelte 
el, s a 19. században Székács Józsefnek még volt alkalma feU 
háborodni azon, hogy tót evangélikus templomokban cseh nyel» 
ven prédikálnak. A huszitizmus befolyását mutatja az is, hogy 
a tót evangélikusság nagy tömegei ma is a cseh települések 
s így a huszitizmus főfészkeit alkotó megyékben (Zólyom, Nyitra, 
Gömör) találhatók ; s nem utolsó sorban az is, hogy a Duna— 
Tisza közi reformációhoz elsősorban az ott első csekélyszámú 
tótság csatlakozott Cegléd lakosai, kiknek nagyrészét a Hunyadi 
Mátyás alatt a Buda környéki pusztákra telepitett husziták alkották, 
1526=után Enyingi Török Bálint fennhatósága alá kerülvén, már 

1 Nemz. Ism. II. k. 1. füzet 2. rész 7. kk. lap, 2. füzet 1 rész 21. kk. lap, 
2. rész 26. lap, Sólyom i. ra. 21. kk. lap. 
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1526 — 30 között a reformáció hivei lettek. Ha elfogadjuk azt, 
hogy a huszitizmus, mint a reformációt elősegítő történelmi 
körülmény országos viszonylatban is megmunkálta a talajt és fogé» 
konnyá tette a lelkeket, elgondolhatjuk, milyen nagy mértékben 
érvényesült ez a lutheranizmus javára kifejtett hatás a Felvidéken, 
ahol a huszita reminiszcenciák közvetítésével a 16. századi refor" 
niáció ép olyan nemzeti színezetet nyerhetett, mint aminőt a német» 
ségnél megállapítottunk. Ellenőrizve a geográfiai helyzetkép 
\ ázolásánál kialakult adatokkal, el lehet fogadni a tótság kutatói' 
uak, Pechánynak, Podhradszkynek azt a megállapítását, hogy 
a 16. században a tótság 90 o/o»a evangélikus volt. Ez körülbelül 
^00 ezer evangélikust jelent.^ 

Az ország magyar lakossága, különösen a köznemesség, 
Mohács előtt határozott ellenszenvvel nézett a reformációra, nem 
vallási, hanem politikai és nemzeti meggondolásból. A reformáció 
német színezete volt az, amely ellen az 1523»i és 1525"i törvé» 
nyék elsősorban irányultak. Nemcsak politikai elfogultságból vagy 
türelmetlenségből, hanem német»gyűlöletből fakadtak ezek a tör« 
vények. Hogy nemcsak a lutheránusokon, hanem a németeken is 
akartak velük ütni egyet, mutatja az, hogy a rákosí országgyűlés 
Oű tagú küldöttsége a királytól a németek elbocsátását követelvén, 
ezt nemcsak azzal indokolta, hogy mind lutheránusok s így Isten 
cs a magyarokat segítő apostoli szék ellen lázadók, hanem első« 
'torban azzal, hogy Ferdinánd is elbocsátotta a felesége környe* 
/.etében lévő magyarokat s egészen természetes, hogy az egész 
követelést a köznemességnek a hatalom fényében sütkérező ide* 
i<enek elleni gyűlölete fűtötte és diktálta. Más lett a helyzet 
Mohács után. Az az összeroppanás, melyet Mohács idézett elő 
a magyar lelkekben, sok egyébbel együtt, egyidőrc maga alá 
temette a német=gyűlöletet is s különben is akkor már nyilván
való volt, hogy a reformáció a faji határokat széttörve, igényt 
tart minden lélekre. Nevezetesen igényt tart a kemény csapás 
súlya alatt bűntudatba és bünbánatba merült magyar lelkekre is. 
Az már Pázmánynak és Pázmány korának kitalálása volt, hogy 
a reformációt ok és okozati viszonyba hozták a török pusztítás" 
sai, mondván, hogy az utóbbi büntetés az előbbiért. A Mohács 
utáni első évtizedekben a speciálisan magyar sorsélménynek: 
bűntudatnak, bűnbánatnak keresztyén bűntudattá és bűnbánattá 
mélyítésére kiválóan alkalmasnak bizonyult a keresztyénségnek 
a hitre és kegyelemre nagy súlyt fektető reformátori formája.^ 

A zűrzavaros idők pszihológiailag, de politikailag is kedvező 
alkalmat teremtettek a reformáció számára s a reformáció élt 
az alkalommal a magyarság körében is. A fő" és köznemesség 
tömegesen csatlakozott. Nincs az országnak olyan magyarlakta 

1 Nemz. Ism. III. k. 27. kk. lap, Podhradszky 1. m. 18. kk. lap és 
Zsilinszky i. m. 51. k. lap. 

2 Sólyom i. m. 64. lap, Mohácsi Emlékkönyv 23. lap. 
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vidéke, ahol a tiszta ige meg ne zendűlt volna a felső Tisza= 
vidéktől a dunántúli végekig, a Vág völgyétől az Aldunáig és 
a székely havasokig. Egyedül a székelység volt az, amelynek 
nagyobb, összefüggő tömege katolikus maradt, bár Batthyány 
Orbán, Majlád István, Kendi Ferenc befolyása és Székely György, 
Király Boldizsár munkálkodása mindenesetre közöttük is éreztette 
hatását. Mivel azonban a magyarság reformációjához a döntő 
lökést a kálvinizmus szolgáltatta, amely egyideig valóban szinte 
az egész magyarság vallásaként szerepelt, a 16. század 60=as 
éveiben az ország magyar lakosságából 60 Vo=nál több nem lehe» 
tett evangélikus, tehát körülbelül 720—760 ezer. Ez a szám ter» 
mészetesen megint csak úgy állott elő, hogy a magyarlakta 
vidékek rendelkezésünkre általános és protestáns statisztikai leirá= 
sát vettük elő. 

Amikor az I. István korabeli magyarság a nyugati keresz» 
tyénség felvételére határozta el magát, ezzel a ténnyel a keleti 
népek közösségéből kiemelkedve, keleti gyökereit elvágva, végleg 
nyugat mellett döntött. Ennek a nyugathoz való tartozásnak 
újabb bizonyságát adta a 16. században, amikor a reformáció 
hullámainak határa egyúttal Magyarország keleti és déli határa is 
volt, sőt c határokon belül, a keletről és délről bevándorolt román 
és szerb nemzetiség sem volt abban a lelki helyzetben, hogy 
a reformáció tartalmát magábaömleszthette volna. Pedig nem 
hiányzott ehhez sem a magyar, sem a német evangélikusságban 
a missziói felelősség és missziói akarat. Az oláhok számára 1544» 
ben Nagyszebenben, a görögök számára 1550=ben Brassóban 
lefordították és kiadták Luther kátéját, de semmi adatunk nincs 
arról, hogy ennek a tevékenységnek bármi maradandó hatása 
lett volna. Nincs nyoma ebben az időben sem oláh, sem rác, 
sem görög reformált egyháznak.' A német és tót nemzetiségen 
kivül a 16. században csak a horvátok egy töredéke fogadta el 
a reformációt s a 17. század elején, mikor a lendvai és mura= 
szombati uradalmak birtokosa, a Széchy család, evangélikus lett, 
a vendek is csatlakoztak. A vasmegyei vendek ma is evangéliku= 
sok, a somogyiak és zalaiak azonban rekatolizáltak." 

Az evangélikusság nemzetiségi képe a 16. század második 
felében a következő lehetett: 
Magyar 760.000, összes magyarnak 60 "/o-a, összes evangélikusnak 61 "/o-a. 
Német 190.000, összes németnek 100 "/o-a, összes evangélikusnak 15 " n-g 
Tót 300.000, összes tótnak 90 O/o-a, összes evangélikusnak 24 "/ü-a. 

Etiliez iárúlliatott még csekélyszáraú vend és horvát. 

3. Hogy a reformáció magyarországi gyors elterjedése 
a nagybirtokos főnemesség csatlakozása nélkül nem lenne elkép* 
zelhető, azt nemcsak a katolikus Pázmány és Istvánffy említik, 

* Zoványi i. m. 172. lap és Zsilinszky i. m. 170. lap. 
2 Zoványi i. m. 245. lap és Payr i. m, 567. lap. 
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hanem a protestáns történetírók is kivétel nélkül elismerik, kezdve 
Klaníczán, aki egyenesen birtokok szerint ismerteti a 16. századi 
protestanizmust, Schmal Andráson keresztül, aki szerint minden 
főúr elfogadta a reformációt, egészen a mai történészekig, akik 
közül egy szinte egészen átvette Klanicza módszerét. A föld» 
birtoknak e roppant fontossága arra kényszerit, hogy a királyi 
Magyarország 16. századi birtokstatisztikáját, társadalmi és gaz= 
dasági rendjét is-figyelembe vegyük, nem az elterjedésnek, hanem 
a lélekszámnak az ismertetése, ellenőrzése végett. 

A földbirtoknak egyháztörténeti jelentőséget a „cuius regio, 
illius religio" elv gyakorlati alkalmazása adott. A ma nemzedéke, 
mely az individuális lelkiismeret»szabadság légkörében növekedett 
fel, joggal felháborodhat azon az embertelenségen, mely az egyén 
Istenhez való viszonyát múló földi formáknak rendelte alá. A 16. 
században azonban sem a katolicizmus, sem a protestantizmus 
nem tudta elképzelni különböző felekezetek együttélését más' 
képen, csak ennek a rendező elvnek az alapján, mert ennek 
segítségével lehetséges volt kisebb egyhitű területi egységek 
kialakítása. Ma az államok faji, újabban észrevehetően gazdasági, 
földrajzi egységek kialakítására törekszenek, a 16. században 
ii vallási homogeneitáson volt a hangsúly a fejedelem földesúri 
joga alapján. Mivel azonban ez nem volt érvényesíthető, mint 
szükséges rosszat fogadták el azt a megoldást, hogy az állam 
határain belül a helyi többség a többségnek kijáró jogokat élve= 
zett abban az esetben is, ha országos viszonylatban esetleg kisebb* 
ség is volt. Ez a tan a feudalizmus viszonyai között s különösen 
Magyarországon, ahol a nagybirtok döntő szerepet játszott, azt 
jelentette a gyakorlatban, hogy minden jobbágy követni tartozik 
földesura vallását. Az már a fejedelmi hatalom gyengeségének 
jele és következménye volt, hogy a király az egész országra 
kiterjedő földesúri jogát a főurakkal szemben nem tudta érvé« 
nyesítení.^ 

Ilyen helyzetben föltétlenül meg van a lehetősége annak, 
hogy az evangélíkusság lélekszámát a földesúri családok birtok" 
viszonyaival is ellenőrizzük. A reformációhoz pártolt fontosabb 
birtokos=családokat felsoroljuk: Perényí (Zemplén, Abaúj, Ugocsa), 
Drágffy (Békés, Bihar, Szatmár), Thurzó (Trencsén), Révay (Turóc), 
Enyingi Török (Enying, Pápa, Buda, majd Debrecen),- Petrovícs 
(Temes, Zemplén, majd Erdély), Nádasdy (Dunántúl), Nadányi, 
Massai, Jaxith (Békés, Bihar, Zaránd), Frangepán Katahn (Ugocsa, 
Máramaros), Bánffy (Zala, Baranya, Erdély), Batthyányi (Vas, 
Veszprém), Balassa (Nógrád, Hont, Bars, Zólyom), Báthory, Csáky 
Bebek (keleti részek), Dobó (Eger, Patak), Zrínyi (Szigetvár, Ba" 
csa környéke), Pekry (Liptó), Laszky (Kismárk), Kosztka (Árva), 
ezenkívül a Forgách, Homonnai, Drugeth, Várday, Telegdy, 
Lorántffy, Kendi, Erdődy, Nyáry, Országh, Széchy, Serédy, Lo» 

1 Magy. Tört. IV. k. Q53. lap, 268. lap. Asztalos—Pethő i. m. 208. lap. 
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sonczy, stb. családok.^ — Az I. fejezetben felsorolt s a nemesi 
porták 45 "/o'át birtokló 16 főúri család, egy kivételével, a refor» 
niációhoz csatlakozott. A porták 60 °/o=a nagybirtokos családok 
kezén volt s ha volt is néhány (5—4=nél nem több) főúri család, 
mely megmaradt a katolikus egyházban, a társadalmi viszonyok 
ismeretében meg lehet állapítani, hogy a telkek 19 "/o^át 
birtokló köznemesség, melynek nagyobbik része amúgy is bele» 
illeszkedett a nagybirtok hatalmi körébe, ha nem is kényszerből, 
hanem illendőségből, érdekből, vagy meggyőződésből követte ura 
példáját. Ha feltételezzük, hogy a 7 "/o-nyi királyi és 12 "/o=nyi 
egyházi birtok gátat tudott vetni határainál a reformációnak, 
akkor is az a helyzet, hogy a 62 ezer portából legkevesebb 40 
ezernek birtokosa evangélikus volt, ami — 20 lelket számítva 
egy portára — megfelel annak a számnak, amit más számítások 
alapján már valószínűnek fogadtunk el.^ 

Összefoglalva az eddigieket, a helyzet valóban az volt, hogy 
„a protestantizmus megjelent és hozzálátott a magyar kultúra 
termeléséhez, a magyar kultúra százados hordozója, a katolicizmus, 
pedig mintha már meg is halt volna."^ 

1 Magy. Tört. IV. k. 169. kk. lap, Szabó József i. m. 20. lap, Zsilinszky 
i. m. 65. lap, Révész i. m. 17. lap. 

- Acsády a magyar nemesség birtokviszonyairól írva 54 ezer portát 
vesz fel, de nyugodtan számolhatunk 62 ezerrel, mert az előbbi számban 
a szegény jobbágyporták nem szerepelnek. A lélekszám kiszámításánál külön
ben Acsády is 62 ezer portával számol. 

3 Magy. Tört. IV. k. 280. 
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III. fejezet. 

A pusztulás kezdete. 

Az a szellemi földrengés, amelynek magja Wittenbergben 
volt, Magyarország lakosságának lelkében is új vallásos formákat 
teremtett. Amikorra azonban hatását kifejthette s maradandóvá 
ehette volna, a svájci és tridenti központból eredő lökések meg" 

kezdték ennek a szellemi térszínnek a pusztítását és az új formák 
kialakítását. Amint már említettük, attól az időponttól kezdve, 
amikor a hazai evangélikusság elérte a legnagyobb kiterjedését, 
<i reformáció fejlődése két irányban haladt. Áz egyik i rány: 
a protestantizmus erősödése a katolicizmus rovására, a másik 
irány : a kálvinizmus erősödése a lutheranizmus rovására. Ezzel 
a ténnyel megkezdődik az evangélikusságnak egész a mai napig 
tartó állandó lemorzsolódása. A pusztulás másik okozója az ellen» 
reformáció, a harmadik pedig a háborúk okozta állandó népesség" 
pusztulás.^ 

1. A 16. század tO—70"es évéig Magyarországon a lutheri 
irányú reformáció volt az uralkodó, bár a század első felében is 
felmerültek már kisebb dogmatikai nehézségek, küzdelmek, vagy 
szakadások, például az anabaptizmus, szakramentáriusok. A Me" 
lanchton közvetítette lutheranizmus mellett a BuUinger szellemi 
közvetítésével beáramló zwinglianus és kálvinista reformáció 
a század első felében vagy összefonódva jelentkezett az előbbivel 
vagy pedig egész súlytalan volt mellette. Bár a század első felé* 
ben is voltak már hazánkban a helvét reformációnak hívei, így 
például erre lehet következtél ni Ferdinándnak 1527»ben Zwingli 
és Oecolampadius hívei ellen kiadott rendeletéből, ezt mutatja 
az a János nevű pap, aki 1530«ban a kisszebeniek panasza szerint 
Zwingli értelmében tanított az úrvacsoráról, azután Kálmáncsehi 
Sánta Márton működése, vagy az 1552"i beregszászi zsinat, 
amelynek végzéseire Kálvin szelleme már rányomta bélyegét 
(bár a zsinati atyák többsége ekkor még idegenkedett Kálvintól) 
és végül az a tény is, hogy Honterus 1547»i egyházszervezeti 
szabályzatában és a Stöckel által szerkesztett hitvallásokban 
a helvét irány elleni védekezés határozottan felismerhető, mégis 

' Zoványi í. m. 445. kk. lap. 
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az a helyzet, hogy a század derekán még a Tiszavidéken is 
lutheri szellemű volt a reformáció. A medgyesi, erdődí, eperjesi, 
toronyi, beregszászi, óvári, stb. zsinatok végzéseiből ezt minden 
kétség nélkül meg lehet állapítani.^ 

A század második felében, amikor a nagyobb arányban 
megindult egyházi szervezkedés szükségessé tette a dogmatikai, 
hitvallási alapok pontos tisztázását, a kálvinizmus erősödését vilá= 
gosan felismerhetjük. Lélektani okai voUak ennek. A reformáció 
a mozgalmak természetes törvényszerűségével egyre szélsősége= 
sebb irányba tolódott el, a kálvinizmuson keresztül az unitárius, 
sőt szombatos szélsőségekig. Azt az utat, amelyet Dávid Ferenc, 
az egykori plébános végigjárt, a lelkészek és hívek nagy serege 
megtette, ha nem is egész végig. S amit Pázmány Beythe István 
dunántúli superintendensről mondott: „Ifjúságodat nálunk, férfi' 
korodat a lutheránusoknál, hanyatló éveidet Kálvin táborában 
töltötted",- azt a 16. század nagyon sok ismerős, vagy ismeretlen 
egyéniségéről elmondhatta volna. Az eltolódásnak egy másik oka 
az volt, hogy a nagy csomó keleti fatalizmust hordozó magyar 
lélek a török és német sorscsapások közepette a predestináció 
tanításában — mutatis mutandis — vallásos magyarázatát találta 
meg annak a sorsnak, amelyet abban az időben egyénileg és 
nemzetileg olyan viharosan élt át. Elősegíthette az eltolódást 
a kálvini reformáció racionálisabb színezete, valamint az a tény is, 
hogy a kálvinizmus nem az ős ellenségtől, a németségtől, hanem 
a politikailag és érzelmileg semleges Svájcból eredt, s bizonyos, 
hogy a svájci reformátorok latin írásait szívesebben vették a latin 
nyelvű Magyarországon, mint a német könyveket. így alakul 
a kálvinizmus lassanként egész speciális „magyar vallás"=sá, 
amelynek hívei között valóban egészen jelentéktelen számmal 
szerepelnek csak a nemzetiségek. 

Hogy célkitűzésünknek megfelelően az evangélikusság ilyen= 
fórmán előálló veszteségeit előadhassuk, a kálvini reformáció ki= 
válását a reformáció egyetemes folyamából földrajzi egységek 
szerint kell megvizsgálnunk. 

Erdélyben 1559»ben kezdődött el a bomlás, amikor a ma= 
gyár papság, élén Dávid Ferenccel, elhagyta az evangélikus 
egyházat. 1557»ben már csak a szászság tartozott a lutheri i r ány 
zathoz, a magyar és székely lakosság református vagy unitárius 
lett. A számvetés tehát itt nagyon könnyű. Az evangélikusság 
vesztesége 220—230 ezer. Evangélikus maradt a szászság s leg= 
feljebb még a magyarságnak egy jelentéktelen tördéke.'^ 

' Az anabaptizmus elleni harcra vonatkozólag lásd Zsilinszky i. m. 73. 
kk. lap, Zoványl i. m. 275, 374 kk. lap. A kálvinizmus első nyomairól Zsi
linszky i. m. 81. lap, Zoványi i. m. 286. k. lap, a lutheri irány uralkodó vol
táról Révész i. m. !<?. lap, Zsilinszky i. m. 71. kk. lap, Zoványi i. m. 299. lap. 

- Payr i. m. 724. lap. 
•' Szabó József i. m. 3b. lap, líévész i. m. 20. lap, Zoványi i. m. 379. 

lap, Zsilinszky i, m. 91. kk. lap. 
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Míg Erdélyben a folyamat a szétváláshoz vezetett, a tisza» 
\'idéki megyék protestantizmusa mindenestől kálvinista lett. Melius 
1564=ben megjelent Reputatiója szerint ezen a területen a lutheri 
reformációnak Írmagja is alig maradt. Hiába buzgólkodott Perényi 
Gábor, a lutheri tan mellett híven megálló főúr, hiába fedte 
meg a birtokain szolgáló lelkészeket — akik az 1562=i tarcalí 
zsinaton elfogadták Bcza hitvallását - - , a kálvinizmus Kálmán» 
csehi, Huszár Gál, Melius működése, valamint Balassa János 
(Borsod), Enyingi Török János (Borsod), Bebek György (Borsod, 
Torna, Gömör, Kishont), Magócay Gáspár (Torna, Heves, Borsod), 
Figedi János, Forgách Simon (Eger környék), Némethi Ferenc 
íZemplén, Abauj) és azután különösen a Báthoryak pártfogása 
következtében egyre gyorsabban terjedt. Valószínű, hogy maradt 
valamilyen szórványcvangélikusság a Perényi és Alaghy (volt 
Serédy) birtokokon, de ez számba se jöhet amcllet a református« 
ság mellett, mely az 1567»i debreceni alkotmányozó zsinaton 
elfogadta a Bullinger által 1566=ban készített II. helvét hitvallást. 
Ekkor alakúit meg 17 egyházmegyéből (a váradi, érmelléki, mára= 
marosi, makói, debreceni, szatmári, beregi, szilágyi, nyíri, böször= 
menyi, nagybányai, ugocsai, túri, károlyi, zempléni, újvári és 
borsodi egyházmegyékből) a hatalmas tiszántúli református e g y 
hdzkerület. A tiszáninneni részek reformátussága, bár elfogadta 
a II. helvét hitvallást, félvén a püspöki címtől, nem alakúit egyház= 
kerületté, hanem négy független egyházmegyébe tömörült (Abaúj-
iorna-Sáros, Borsod=Gömör=Kishont, Ung és Zemplén), amelynek 
esperesei püspöki jogokat gyakoroltak. A lutheri reformáció tehát 
d Szepes, Sáros, Gömör és Kishont megyék cvangélikusságán 
kívül, az egész keleti országrészt elvesztette.^ í 

Amikorra Erdélyben végleg különvált a reformáció két, 
illetve három iránya s a Tiszántúl egyeduralkodóvá lett a kálvini 
irány, akkorra a hódoltsági területen, az alsó DunamcUéken és 
a Duna=Tisza közén is megkezdődött a szétválás folyamata. 
A debreceni döntés hatása ide is elérkezett, bár hosszú időn 
keresztül csak lappangó kálvinizmusról beszélhetünk. Sztárai ebben 
az időben még Sopronba ajánlkozott lelkésznek és Kecskemét 
icgyzökönyve 1564=ben, Musztafa basa pedig még 1577»ben is 
„Luther=keresztyén"=ekről beszélt. A hatvanas évektől kezdve 
a kálvini hatás mindjobban erősödött a külföldről hazajött papok 
működése következtében és a külföldi kálvinista teológusokkal 
folytatott levelezés révén. Végre az 1576n hercegszöllősi zsinat 
a hódoltsági protestantizmusnak határozott kálvini színezetet adott. 
E zsinat után a Duna=Tisza közén és az alsó Dunamelléken 
hosszú időn keresztül nincs evangélikusság.'' 

1 Szabó József i. m. 34. lap, Révész i. m. 20. lap, Zovány i. m. 395. 
kk. lap, 407. kk. lap, 420. kk. lap, Zsilinszky i. m. 01. kk. lap. 

- Szabó József i. m. 35. lap, Payr i. m. 722. lap, Zoványi í. m. 442. 
lap, Zsilinszky i. m. 9t. lap. 
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Legtovább megmaradt a reformáció tanbeli és szervezeti 
egysége a Dunántúlon. A Dunántúl reformátorai Luther tanít" 
ványai voltak s az ágostai hitvallás alapján állottak. A már több
ször említett Kálmáncsehi dunántúli származású volt ugyan, 
de itt nem terjesztette a maga zwinglianizmúsát. Dévai is hatá« 
rozott lutheri irányú reformátor volt, mig a Dunántúlon műkö» 
dött. A somogyi születésű Melíus Debrecenbe került, Sztárai 
pedig végig Luther hive maradt. Oláh Miklós Huszár Gált csak 
1563»ban (debreceni működése után) mondja szakramentárius= 
nak. Szegedi Máté sárvári lelkész, első dunántúli szuperintendens 
hithűségéről munkatársai dicsérettel emlékeztek meg. A herceg» 
szöUősi zsinat évében, 1576»ban az egész dunántúli protestan° 
tizmus az ágostai hitvallást fogadta el. Miksa királynak 1567= 
ben a kálvinista szakramentáriusok ellen kiadott és Sopronnak 
is megküldött rendelete azonban azt mutatja, hogy már ebben 
az időben is nyoma volt a titkos kálvinizmusnak, amely azután 
Beythe István működése következtében kapott igazi erőre. Beythe 
1576=ban, mikor a Batthyányi uradalomhoz tartozó Német= 
újvárra került, még az ágostai hitvallás mellett tett bizonyságot, 
1582»ben kiadott kátéján azonban már meglátszik Melanchton 
kriptokalvinizmusának és a hercegszöllősi kánonoknak a hatása. 
15S5=ben püspök lett, de ettől az időtől fogva Reczés János csep= 
regi esperes és pártja már kételkedett Beythe hitvallás hűségében, 
annál inkább, mert 1580 után, a Concordia könyv megjelené= 
sével nagyobb erővel és pontosabban formulázott dogmatikai 
tételekkel indultak meg hazánkban a hitviták. A helyzet tiszta' 
zása végett Nádasdy Ferenc 1591. júniusában kollokviumot 
hívott össze Csepregbe. A kollokviumon kitűnt az ellentét, bár 
a szakadás még nem következett be, Nádasdy az ágostai hitvallás 
elfogadását, Reczés a Formula Concordiae aláírását is megköve= 
telte. 1596=ban 78 lelkész írta alá, 1675=ig pedig 663. Beythe 
halála után szervezetileg is különvált a reformáció két iránya. 
Az evangélikusok 1598=ban a sopronkeresztúri zsinaton, a refor
mátusok 1612=ben a köveskútí zsinaton szervezkedtek. Az evan" 
gélikusság a legnagyobb idejében 15 egyházmegyébe tömörült. 
(Sárvár, Csepreg, Fertőszentmiklós, Középpulya, Rábaköz, Keme= 
nesalja, Zala=Somogy, ToIna=Baranya, Felsőlendva, Sopron, Kőszeg, 
Körmend, Ncmetújvár, Rohoncszalonak és Borostyánkő, több, 
mint 500 egyházközséggel.) Ebből a 17. század közepére csak 9 
maradt meg s ebben az összezsugorodásban nagy része van a 
reformátusok kiválásának. Azt már említettük, hogy a Tolna= 
Baranya megyei gyülekezetek mind elvesztek. A vasmegyei 
Batthyányi uradalmakban csak a németek maradtak hivek az 
ágostai hitvalláshoz és általában a németségnek, a Rábaköz, 
Kemenesalja, Fertő° és Répcemellék magyarságának és a vendeknek 
a kivételével a lakosság a helvét hitvalláshoz pártolt. A dunántúli 
református egyházkerülethez — Tolna=Baranyán kívül — az 
1618"i szentlórinci zsinat szerint 6 egyházmegye és körülbelül 
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150 egyházközség tartozott. (Némctújvár 30, Veszprém 27, Pápa 
29, Kiskomárom 26, Körmend 12, Vízlendva 11 egyházközséggel 
és még néhány fel nem sorolt egyház.) A Dunántúlnak a királyi 
Magyarországhoz tartozó területén az cvangélíkusság száma a leg» 
nagyobb elterjedés idején 250 ezer volt, a reformátusok kiválása 
után ez a szám körülbelül 150 ezerre csökkent.^ 

Az esztergomi érseknek és az egri püspöknek a 16. század 
folyamán még fennálló és a protestáns egyházakra is kiterjesz
kedő fennhatósága miatt legkésőbben szervezkedtek az északi 
és északnyugati megyék protestánsai. Az evangélikusság az 1610. 
zsolnai zsinaton három egyházkerületbe szervezkedett: 1. Liptó, 
Árva, Trencsén, 2. Túróc, Nógrád, Zólyom, Hont, 3, Pozsony, 
Nyítra, Bars, mindegyik körülbelül 200 egyházközséggel. Nóg" 
rádban már a 16. század derekán 48 evangélikus egyházközség 
volt, Hontban 50 evangélikus és 30 református. A századforduló 
idején a felső Dunamelléken alig volt katolikus lakosság. Veres* 
marti Mihály megtérése történetében azt írja, hogy ürményí 
prédíkátorsága idejében a katolikusoknak alig volt egyké t plé» 
báníájuk azon a vidéken. Csak Tardoskeddet, Mocsonokot, Surányt 
és Semlyént, valamint az esztergomi érsek és a nyitrai püspök 
jószágát említi, mint olyan helyeket, ahol plébános volt. A nagy 
esztergomi egyházmegyében ezernél több helység protestáns volt 
s csak 200 volt katolikus. Nyitra, Árva, Liptó, Túróc megyékben 
149.S40 protestáns és 48.673 katolikus lakott. A reformátusság 
az 1592=i galántai és az 1623=i komjáti zsinaton megalkotta 
a felső'dunamelléki, vagy mátyusföldi egyházkerületet a barsí, 
csallóközi, komjáti, komáromi és drégelypalánki esperességekből. 
A helyzet itt is úgy alakult, mint a Dunántúl kivételével az egész 
országban: a nemzetiségek megmaradtak a lutheri reformáció 
mellett, a Pozsony, Nyitra, Bars, Hont déli részén és a Komárom 
megyében lakó magyarság pedig a kálvinizmus mellett döntött. 
Mindenesetre azért a századforduló idején ezen a területen leg" 
kevesebb 300 ezer evangélikussal számolhatunk.^ 

Az 1555=i lélekszámot véve alapul a 17. század elején Er« 
délyben SO ezer, a Dunántúlon 150 ezer, a Pozsony"Debrecen 
vonaltól északra 550—560 ezer lehetett az evangélikusok száma, 
ehhez azonban hozzá kell számítani azt az 50—60 ezernyi több» 
letet, amely a katolicizmusból való hódítás révén és azt a pár 
ezernyi többletet, mely a lakosság természetes szaporodása követ" 
keztében (— mert bár Magyarország lakossága a vérveszteség 
ez irtózatos korában inkább fogyott, mint szaporodott, a leginkább 

: Szabó József i. m. 35. lap, Révész i. m. 21. lap, Payr i. m. 603. kk. 
ap, 711. kk. lap, Bgyh. Emi. 32. lap, 52, lap, 145. lap, Thury i. m. go. 
kk. lap, lOű. k. lap. 

~ Szabó József i. m. 35. lap, Zsilinszky i. m. 232. kk. lap, Thury i. m. 
113. lap és 12S. kk. lap, Révész i. m. 23. lap. A néhány felvidéki megye 
lélekszámát Acsády = Magyarország 21, lapról vettem. 
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védett nyugati és északi megyék evangélikusságánál természetes 
szaporodással is számolni lehet —) állott elő. Számvetésűnk ered= 
menye azt mutatja, hogy a 17. század elején Magyarország lakos= 
ságának 10 Vo»a görögkeleti, 10 7o'a katolikus (magyar és tót), 
a fennmaradó SO "/o'ból pedig 30 °/o evangélikus, 50 % pedig 
református'unitárius volt és pedig úgy, hogy a Dunánttil kivéte= 
lével az cvangélikussághoz mindenütt csak a német, tót, vend, 
esetleg horvát nemzetiségek tartoztak, mert „a lutheri irány 
a református térhódítás következtében színmagyar híveinek nagy 
többségét elvesztette."' 

2. A másik körülmény, mely a lutheri egyháznak, de álta= 
Iában a protestantizmusnak gátat vetett, azt lebírta és 200 év 
alatt kisebbséggé sűlyesztctte, az erőre kapott katolicizmus ha= 
talmas reakciója, az ellenreformáció volt. A katolicizmus újjáélc 
dését a tridenti zsinatnak és a jezsuita rend megalapításának 
állomásai jelzik. Az előbbi a birtokállomány megtartását, az utóbbi 
a már elszakadt nép=, vagyon=, hatalom=mennyiség visszahódí= 
tását célozza. Hogy ezek az elgondolások Magyarországon való= 
Ságokká válhattak s hogy Magyarország ismét katolikus ország 
lett, abban a legnagyobb rész Pázmány Péteré volt, aki valóban 
csodálatos fanatizmussal, hozzáértéssel és eredménnyel dolgozott 
egyházáért. A sikert előmozdította az, hogy az egységes katolikus 
támadás elaprózott és részeiben egymás ellen küzdő protestan= 
tizmust talált magával szemben és mindenesetre az is, hogy 
„amint a protestantizmus terjedése hit nélkül nem mehetett 
végbe, ugyanezt kell a katolikus restaurációnál is konstatálnunk. "-
A siker lehetősége ezekben a tényekben már adva volt, kérdés, 
hogy milyen módozatok állottak az ellenreformáció rendelkezésére 
ennek a sikernek a biztosítására. 

Pázmány éleslátásának bizonysága, hogy felismerte a földes= 
úri elvnek a katolicizmus javára is kiaknázható roppant előnyét. 
Személyes összeköttetései révén, egyéniségének varázsával, meg= 
győző ékesszólással visszatérítette a főúri családokat. Ekkor kez
dődött meg a katolikus, Habsburg=párti főnemesség kialakulása. 
Pázmány működése következtében tért át Forgách Zsigmond, 
akit bátyja, Forgách Ferenc esztergomi érsek, hosszú időn ke= 
resztül sikertelenül kapacitált,' azután a Thurzó, Homonnai, Zrínyi, 
Pálffy, Balassa, Batthyányi, Révay, Nádasdy, Pcrényi, Eszterházy, 
Erdődy, Alaghy, Csáky család s a Rákóczi, Bánffy és Széchy 
családok egyes tagjai.^ Az 1657—jS=i országgyűlésen már a ka» 
tolikus rendek voltak többségben, 1655=ben már csak 4 protestáns 
főúri család volt a királyság területén, az 1681=i soproni ország» 
gyűlés főrendjei közül egyedül báró Zay András volt protestáns. 
A főurak áttérésével megkezdődött a hatalmas birtoktestek lakos= 

' Révész i. rn. 21. lap. 
2 Magy. Tört. V. k. 290. lap. 
s Magy. Töri. V. k. 288. k. lap. Szabó i. m. 4b. lap. 



ságának visszatérése.' Az áttért főúr elsősorban a protestáns 
prédikátort űzte el, ha ugyan nem sikerült Ígéretekkel vagy 
fenyegetésekkel áttérésre bírnia, mint ahogy Thurzó Ádám, Sza« 
níszló nádor konvcrtita fia, még a birtokán lakó superintendenst 
is áttérítette. Zrínyi György bán, amint írja, tíz hereticus prédi* 
kátort űzött el, Eszterházy Miklós pedig még a protestáns jobbá* 
gyokat is elüldözte birtokairól. Túltett rajtuk az erőszakosságban 
Nádasdy Ferenc, aki 1643=ban tért át és II. Rákóczi György 
özvegye, Báthory Zsófia, aki 1661=ben tért át fiával, Ferenccel, 
együtt. Jellemző arra a változásra, amely a földesúri elv alkal» 
mázasában a 17. században bekövetkezett, hogy míg a század 
elején, !614=ben, Thurzó Szaniszló az ágostai hitvallás kizáróla» 
gossága alapján adott utasításokat bajmóci udvarbírájának, addig a 
katolikus restauráció idején Eszterházy már azt parancsolta dunán« 
túli prefektusának, hogy a „catholica religio" hívein kívül mást 
ne tűrjön meg a birtokon. íme a kétélű fegyver az ellenreformáció 
során katolikus kézbe került és éppolyan sebeket ütött a protes= 
tantizmuson, mint korábban a katolicizmuson. A protestantizmus 
valóban nehéz helyzetbe került, mikor a főurak egyre=másra 
katolizáltak." Sokan ezt előre látták és nehogy birtokuk egész 
hatalmi apparátusa a katolikus hit terjesztését szolgálja majd, 
nicq akarták kötni örökösük vallásváltoztatási jogát- Thurzó 
Cjyörgy végrendeletében benne van a feltétel, hogy örökösei az 
ágostai hitvallásban megmaradjanak, különben kizárja őket az 
iiröklésből. Ugyanilyen feltétel van a Dersffy—Wesselényi házas= 
sági szerződésben.'' Ilyen gyenge eszközökkel azonban nem lehetett 
megakadályozni a katolicizmus előretörését. A protestantizmus 
ekkor ellene fordult a földesúri jognak. Minél inkább kisebbségbe 
szorult, annál inkább jobbágybarát lett s annál hevesebben küz» 
döti az "una cum templis" formuláért. A protestantizmus által 
követelt „kisebbségvédelmi" humánus elvnek különben nagy 
akadálya volt maga a protestantizmus, mert ahol még „birtokon 
belül" volt, maga sem érvényesítette és következetlen is volt, 
mert ettől az egyetlen kívánságtól eltekintve, nem tudott az élet 
minden vonatkozásában jobbágybarát politikát folytatni, amit 
ugyan annak a kornak a társadalmi viszonyai között senki se 
várt tőle, de ami a következmények bátor levonását jelentette 
volna. A linzi békekötés azt mutatja, hogy a protestantizmus 
némi sikert elért ugyan, rést ütött a földesúri elven, 90 templomot 
vissza is kapott, de a küzdelmet ekkor már elveszítette: a lelkek 
elfordultak tőle s e rendelkezés ereje együtt csökkent az erdélyi 
fejedelemség erejével. 

A Verbőczy jobbágyelnyomó rendszerében szervesen helyet 

' Magy. Tört. V. k. 278. és 289. lap, Acsády i Magyarország 41. lap, 
Szabó i. m. 61. lap. 

2 Magy. Tört. V. k. 270. lap, 289. k. lap, Mill. Tört. VII. k. 140. lap. 
^ Magy. Tört. V. k. 275. lap. 
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foglaló eme jogi hatalom mellett az ellenreformáció a kulturális 
erőket is belevetette a küzdelembe. Két szempontból is szüksége 
volt erre. A földesúri elven felerősödött ellenreformációs hullám 
a királyi udvar nyomása és más természetű kapcsolatok révén 
először a legfelsőbb társadalmi réteg lelkivilágát fodrozta fel és 
legfeljebb az alsó rétegekben okozott annyi változást, hogy 
a jobbágy szenvedett, templom, pap és tanító nélkül maradt, de 
protestáns maradt; a nemzet középosztályát, a köznemességet, 
városi polgárságot azonban ilyen úton nem érhette el. Bármennyire 
is ellenszenvesek a 17. század vallási villongásai, azt el kell ismer» 
nűnk, hogy a katolicizmus komolyabbik része, Pázmánnyal az 
élén, nem látszat=katolicizmus erőszakolt mázával akarta bevonni 
az ország lelki képét, hanem meggyőződéses katolikusokat kivánt 
táborában látni. Ezt csak úgy érhette el, ha a pap nélkül maradt 
nép lelki táplálékáról most már maga gondoskodik. Ez a szük» 
séglet hivta életre a jezsuita iskolákat, melyek a középosztály 
rekatolizálásának kohói akartak lenni és a papnevelő intézeteket, 
melyek a jobbágynép számára képeztek ki lelki vezetőket- Páz
mány hadjáratának szerves kiegészítő részét alkották azok az 
óriási összegű alapítványok, amelyeket ő ilyen célú iskolák javára 
tett, vagy tétetett. Hogy ez a kulturális erőfeszítés, amelyhez 
Pázmány hatalmas irodalmi munkásságát is hozzászámíthatjuk, 
nem múlt el minden eredmény nélkül, azt a Mária=kongregációk» 
nak és a Mária»kultusznak a feléledése mutatja, de ahhoz, hogy 
a közép- és alsóosztályt a raégis igazabb vallási tartalommal 
rendelkező protestantizmustól elhódíthassa, a katolicizmusnak 
még egy fegyverre szüksége volt.^ 

Bár az országgyűlési tárgyalásokon túltengtek az elkesere
dett hangú templomelvételi gravamenek, mint például az 1619»in, 
ahol a protestánsok Alaghyt, Wesselényit, Balassát vádolták 
templomok erőszakos elvételével, s bár a század első felében 
is voltak olyan szórványos jelenségek, mint Belgiojosó erősza
koskodása vagy Pethe Márton balsikerú szepesi vállalkozása, — 
mégis megállapíthatjuk, hogy az ellenreformáció egészen 1640-ig 
nem nyúlt az anyagi hatalom eszközéhez : az alkotmány- és jog
ellenes erőszakos térítések metódusához. A kegyúri jogot ridegen 
alkalmazták ugyan, de olyan fegyveres asszisztencia melletti 
térítésről, aminőt Ferdinánd az osztrák tartományokban produ
kált, nálunk Pázmány haláláig nem volt szó. A század második 
felében azonban a katolicizmus mind gyakrabban veszi igénybe 
vallási ügyek elintézésére a nyers anyagi hatalmat. Fegyveres 
komissíók járták be a Felvidéket s különösen a városok polgár
ságát akarták megtörni. A pataki, eperjesi kollégiumokat katonai 
erőszakkal vették el. Szegedy Ferenc egri püspök ezer főnyi 
szedett-vedett csapattal, katonaruhába bújtatott jezsuita-növendé-

' Acsády : Magyarország 41. lap, Mill. Tört. VI. k. 177. lap, Magy. Tört. 
V. k. 290. kk. lap. 
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kekkel járta be a Felvidéket. Kassán elvette a reformátusok 
újonnan épített templomát és katonai élelmiszerraktárt csinál
tatott belőle. Széchenyi György kalocsai érsek 1672=ben &0 pro= 
testáns papot kergetett el katonai hatalommal. 1673"ban egész 
ezred katona állott rendelkezésére a soproni és sopronkörnyéki 
evangélikusság elnémitására. Bársony György püspök királyi 
felhatalmazás alapján végiglátogatta a turóci, árvái, liptói, szepesi 
egyházakat s mindenütt erőszakoskodott. Az üldözés spiritus 
rectorai Kollonics és Szelepcsényi voltak. A gyászos évtized 
leggyászosabb ténye: a két pozsonyi vértörvényszék egész 
vidékek protestáns papságát kipusztította. Kobb, Spankau, Strassaldó, 
Karaffa zsoldosai kegyetlenül kínozták, zsarolták a Felvidék lakos= 
ságát. Az 168l=i és I687'i törvények és az 169l»i törvényma= 
gyarázó rendelet hatalmas területeken csak az artikuláris helyekre 
korlátozta a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. A század 
elején még inkább csak lelki fegyverekkel küzdő katolicizmus 
a század második felében igazán féktelen, véres elnyomást 
produkált.' 

Milyen eltolódást okozott az ellenformáció a katolicizmus' 
nak és protestantizmusnak a század elején kialakult viszonyán ? 
Meglehetősen hiányos adatok alapján kierőszakolt áttérésekről 
fogalmat alkothatunk abból, hogy Nádasdy Ferenc körülbelül 
40 ezer embert kényszerített hitehagyásra."- A jezsuiák 1659—62 
között 40 ezer, 1662—65 között 10 ezer lelket térítettek át. Alii" 
tólag maga Sámbár Mátyás 12 ezer lelket szerzett egyházának.^ 
Szelepcsényi 1672—75 között 66 ezer embert térített át.* 
A Dunántúlon a századfordulón 15 evangélikus esperesség volt, 
a század derekán, 1661=ben Muzsnay püspök már csak 9=et 
említ, a század végére pedig csak kettő maradt meg : a győri 
és a kemenesaljai, (a harmadik 1715=ben alakult Tolna«Baranyá
ban) alig 50 egyházközséggel, ami egytizede sincs a százév 
előtti számnak. A dunántúli reformátusság nem szenvedett annyit 
— bár Batthyányi áttérését nagyon megérezte, — mert jelentős 
része hódolt területre esett és így ment maradt az ellenrefor» 
mációtól.'' Annál többet szenvedett a felső Dunamellék reformá" 
tussága. Lippay a Csallóközt teljesen rekatolizálta, pedig ott 
a század elején alig volt katolikus. Hogy az északi megyékben 
mi történt a Thurzók, Balassák stb. vallásváltoztatása és a Kollo» 
nicsok, Szclepcsényik működése következtében, azt könnyen 
elképzelhetjük. Hont megyében II. Ferdinánd idejében 7 evan= 
gélikus templomot vettek el, 1647«ben 4 visszakerült ugyan, 

' Magy. Tört. V. k. 171. lap, MlU. Tört. VII. k. 303. lap. 
- MiU. Tört. VII. k. 172. lap. 
3 U. o. 133, 13g, 214. lap. 
^ Acsády . Magyarország 41. lap. 
"'Payr i. m. 604—009. lap, bSl. lap, 690. lap, Egyh. Emi. 102, 145, 238. 

kk. lap Thury i. m. 262, 302, 340, 377, 440, 451, 484—486 lap. 
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de 1673=ban látszólag teljesen kihalt a protestantizmus. A reforti 
mátusok kevesebbet szenvedtek ugyan, mert a megye délíl 
hódolt területén laktak, de gyülekezeteik száma 100 év alatt íg;^ 
is 30=ról 8'ra. csökkent. A katolicizmus erősödésére jellemző,'' 
hogy a 17. század elején 5, a 18. század elején pedig 40 plébánia 
volt a megyében. Az 1649=ben Selmecbányára telepitett jezsuiták 
4 év alatt 1500 lelket téritettek át a városban és környékén. 
Nyitrában 1626=ban 29 plébánia volt, a 18. században 128. 
Barsban a 16. században 50 evangélikus egyház volt, 1657=íg 
a templomok elvétele és a lelkészek elűzése következtében lű 
megszűnt, 1681 =ben 27 templom elvételéről panaszkodtak a barsi 
evangélikusok, a 18. század elejére pedig szinte nyoma sem 
maradt az evangélikus egyháznak. Nógrádban a 16. százc.á 
elején 61 plébánia volt, a 17. század elején 4, a század végtn 
10, a 18. században pedig 34 plébánia éledt fel.̂  A Szepesség 
evangélikusságát is nagyon megritkította a Lubomirszky— I. Lip6t» 
féle ellenreformáció, de megtörni nem tudta,'- Az erdélyi szászságnak 
az egész korszakban nem volt komoly oka panaszra, de ettől 
eltekintve az evangélikusság az egész országban szenvedett 
és pusztult.'' 

Mindezeket a térveszteséget bizonyító adatokat azonban 
nagyon óvatosan kell kezelnünk, ha valamilyen hozzávetőleges 
számbeli eredményre akarunk jutni. Óvatosságra int például 
az a tény, hogy Lipótnak az ellenformáció pár évtizednyi meg' 
feszített munkája után is ismételten azt jelentették magyar 
és külföldi hívei, hogy a protestánsok száma az országban hét= 
szer olyan nagy, mint a katolikusoké. Egy 16V7=ből való könyv 
szerint a köznemesség, polgárság és jobbágyság túlnyomó több' 
sége még protestáns volt. Valószínű, hogy az ellenformáció 
sikerei sok helyen csak látszatsikerek voltak. Olyan lehetett 
a helyzet az egész országban, mint a Szepességen volt. Évtizc 
des, meg»megujuló elnyomás templomaitól, papjaitól megfoszt' 
hattá a szászságot, de hitét megtörni nem tudta s a nép templom, 
pap és vallásgyakorlat nélkül is evangélikus maradt. A protes» 
tantízmus hívei a legegyszerűbb jobbágytól a legképzettebb lcl» 
készig (sajnos, a főurakat nem említhetjük) olyan hősies ellen» 
állást, szilárd hithűséget tanúsítottak, hogy az egyházak meg» 
szűnése sokszor csak látszólagos és külsőségekre alapított ítélet 
volt. 1673»ban hivatalosan megszűnt a soproni evangélikus e g y 
ház, de az Eggenberg=ház udvara vasárnaponként zsúfolásig meg" 
telt. A vallásügyi törvények nem tudták megakadályozni a val' 
lásgyakorlatot. A győri katolikus püspökség rábai esperességében 
például csak Vadosfa volt artikuláris hely s 1700«ban mégis 13 

1 A Hont, Nógrád, Nyitra, Bars megyei helyzetről lásd a monográfia 
sorozatnak a felhasznált irodalom rovatban felsorolt helyeit. 

2 Bruckner i. m. 186, 224, 228, 240, 267, 365. lap. 
3 Magy. Tört. V, k. 303. lap. 
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községben volt protestáns pap és tanító, a vasvári esperességben 
pedig Nemescsó artikuláris helyen kívül még 28 községben 
tartottak protestáns istentiszteletet. A felszín alatt ott működött 
ciz evangéliumi és evangélikus öntudat feszítő ereje. 

Figyelembe kell vennünk azonban még más körülményeket 
is. Az evangélikusság túlnyomó többsége a királyi Magyarország 
és ezen belül is inkább a nyugati végek területén, tehát olyan 
területen élt, amely az ellenreformációi törekvések számára sokkal 
hozzáférhetőbb volt, mint például a református Tiszamellék, hogy 
a hódoltsági területről, vagy Erdélyről ne is beszéljünk. Figye' 
lembe kell vennünk azután azt is, hogy az evangélikusságnak 
már ebben a korban is körülbelül a felét kitevő tótság a 16. 
század végén 90 Vo=ban evangélikus volt s ez a szám a századok 
folyamán 30 Vo=ra zsugorodott össze. Természetesen hozzájárult 
ehhez a tótságnak a mögötte levő óriási katolikus és görögkeleti 
szláv rezervoárból való megduzzadása, amire később még ki kell 
térnünk, de az arányszám lemorzsolódásának egyik okát a 17. 
századi ellenreformációban kell keresnünk. Csak azokon a helyeken 
maradt meg nagyobb tömegekben az evangélikus tótság, amelyek 
földrajzi vagy politikai (hódoltsági) helyzetüknél fogva a leginkább 
védettek voltak: Hont, Nógrád, Gömör, Zólyom, Túróc, Liptó. 
Nyugat (Trencsén, Nyítra) és kelet (Sáros, Szepes, Zemplén felé 
csökkent a száma.^ 

Ezeknek a tényeknek a mérlegelése arra a megállapításra 
késztethet, hogy az evangélikusság, amely a reformáció más 
irányainak kiválása következtében a 17. század elején 62 o/o=os 
abszolút többségből 30 °/o»nyi kisebbséggé zsugorodott össze, a 17. 
század végére századeleji lélekszámának kétötödrészét megint 
elveszítette. Kevésnek látszik ez a veszteség, de nem szabad 
elfelejtenünk, hogy az evangélikusságnál, amint említettük, föld« 
rajzi elhelyezkedésének ilyen szempontból szerencsés volta miatt, 
e stagnáló lélekszámú időkben is számolhatunk természetes sza» 
porodással. Mielőtt azonban részletesebben adnánk e korszak 
végén a hazai felekezeteknek az ellenreformáció következtében 
megváltozott számbeli erőviszonyait, még egy feladatunk van : 
a 17. századi általános demográfiai helyzetkép megrajzolása. 

5. A magyar államterületnek Mohácsnál kezdődő lcpusz« 
tulása a 17. század harmadik negyedében elérte tetőpontját. 
1544=ben a hódoltság a Duna=Tisza közére, a Dunántúlon Fehér, 
Tolna, Baranya, a Tiszántúlon Torontál, Temes, Krassó megyékre 
terjedt ki. A zsitvatoroki béke után a 300 ezer négyzetkilomé* 
ternyi magyar államterületből csak 60 ezer esik a tulajdonképeni 
Magyarországra, 115 ezer a töröké és 125 ezer Erdélyhez tar* 
tozik, A vasvári béke után a királyi területből Érsekújvár vidékét, 
Erdélytől Váradot, Lippát, Jenőt és a Szörényi bánságot szerezte 
nieg a török. Ekkor már a három „ditio" közül a töröké volt a 

' Magy. Tört. VI. k. 297. lap és Acsády: Magyarország 42. lap. 
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legnagyobb terűlet: az egész Tiszántúl, Sopron, Vas nyugati 
szegélyének kivételével az egész Dunántúl s a Felvidék déli 
része is, úgy hogy a királyság területe vékony csikká kcske= 
nyedett.^ Elképzelhetjük ennek az állandóan háborús területnek 
a demográfiai viszonyait. A háború akkori módja a könyörtelen 
emberirtás volt, amiből nemcsak a török, hanem a harmincéves 
háború hagyományaiban nevelkedett német zsoldoshad is kivette 
a részét. A 16. században félmillióra becsülhetjük a Törökor= 
szagba hurcolt rabok számát. A 17. században sem volt ez más= 
képen: 1603»ban SO ezer, 1663=ban 100 ezernél is több magyar 
rabot hajtottak át az eszéki hidon. I660=ban Bihart, Szabolcsét, 
Krassót, 1661'ben Maros, Csik, Gyergyó és Háromszéket, 
1663—64"ben a dunántúli részeket és a Vágvidéket pusztította 
el a török. Somogy megyének 167l»ben csak 106 adóköteles 
portája volt, egyetlen százaléka a 15. századi portáknak, Nógrádnak 
csak 26 és fél portája volt, fél százaléka a Mohács előtti szám= 
nak. A pusztításból a tatár sereg is kivette részét, mely 1566=tól 
fogva sűrűn becsapott Magyarországra s nagy területekről 20—30 
évre kipusztította vagy elűzte a lakosságnak azt a részét, amelyet 
nem hurcolt magával. 1657 —58=ban Erdélyből 95 ezer rabot 
hajtottak el a tatárok és a Körös=Maros köze, Debrecen, Szeged, 
Kecskemét környéke, Csanád, Békés, Bihar megyék mind átestek 
ezen a szörnyűségen. A pusztításhoz még a lengyel is hozzá' 
járult: 1657—58--ban feldúlták Bereg, Ugocsa, Szatmár megyéket, 
3 várat, 4 várost és 300 falut hamvasztva el. S mind ezt beko» 
ronázták azok a járványok, amelyek a század folyamán sohasem 
szűntek meg. 1679—80»ban Pozsonyban 11 ezer, Eperjesen 5 ezer 
ember esett áldozatul a járványnak, s a török pusztította mo' 
csaras területen, a „morbus Hungaricus" igazi hazájában, még 
szörnyűbb volt a helyzet.^ 

Ilyen körülmények között érthető, hogy Tolna, Baranya, 
Somogy megyéknek egy 1692=1 összeírás szerint csak 3221 lakosuk 
volt. A hatalmas katolikus pécsi egyházmegyének alig volt 20 
ezer lakosa. Zala megyében 35 helységben 143 lakott ház volt 
csupán. A Tisza'Duna, Tisza=Kőrös=Maros és a Maros=Tisza=Bega 
közötti terület néhány város kivételével egészen lakatlan volt. 
Gömör megye lakossága is nagyon megcsappant, Győr megyében 
pedig mindössze 8735 lakost találtak. Kedvezőbb volt a helyzet 
az északi megyékben. Árva, Túróc, Liptó, Nyitra megyékben 
a század elején közel 200 ezer ember élt s ez a szám a század 
végéig nem sokat csökkent. A török=német=kuruc pusztítások 
közepette a városok mentették meg a lakosság jelentékeny részét. 

A pusztulás mellett szaporodásról is be kell számolnunk. 
A román, szerb, rutén nemzetiségek beözönlésének az a folya" 

1 Acsády ; Magyarország 17. k, lap, Magy. Tört. V. k. 16. lap. (térkép.) 
2 Acsády: Magyarország 20. kk. lap, Magy. Tört. V. k. 36. lap, Mill. 

Tört. V. k. 211, 392, 398 lap. 
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mata, amelyről a 16. századi helyzetkép megrajzolásánál már 
s/oltunk, a 17. században folytatódott, bár teljes kifejlését csak 
d 'örök uralom megszűnte után érte el. A század utolsó éveiben 
Erdélyben 250 ezer román, délen 150 ezer szerb-horvát élt. Meg 
lehet érteni Bethlen fájdalmát, aki már 1626=ban azt irta Páz* 
iiiíinynak: „Adná az Úristen, hogy volna huszszázezer nemzetünk, 
LIC ha connumerálnánk is az egész országot a Tátrától innét, 
íckségestől, gyerekestől is, nem találnánk kétszázezer magyar 
lelket, parasztot."' A bevándorlás mellett azokon a területeken, 
amelyeket a pusztulás valamiképen elkerült, a természetes szapo» 
lodást is tekintetbe kell vennünk, amely a gyermekek számát 
tekintve, a mainál nagyobb lett volna, ha nincs olyan nagyarányú 
í<ycrmekhalandóság.-

Számításunk szerint a 16. század közepén Magyarországnak 
2 millió lakosa lehetett. Acsády a 17. század utolsó évtizedében 
ugyanennyire becsüli a lakosság számát és pedig olyképen elosztva, 
hogy 1 millió alkotta a sziklafalat, mely feltartotta a török nép» 
ciradatot, 1 millió pedig a török jármát nyögte. Mikor 1671»ben 
a bécsi kormány az adórendszer átalakítását tervezte, úgy szá« 
mított, hogy az országban összesen 210 ezer lakott ház van, 
mindegyik 4 lakossal, tehát a királyi területen körülbelül SOO ezer 
ember élne. 150 esztendő alatt tehát stagnál az ország lakossága: 
a pusztulás felemészti a szaporodást. E lélekszámon belül azonban 
végzetes eltolódás van a magyarság hátrányára. A 17. század 
utolsó évtizedeiben az ország azon nemzetiségei, melyek a nyugati 
keresztyénség felekezeteinek vizsgálatánál elhanyagolhatók, a la» 
kosság 26—27 7o»át tették ki. A magyarság a 16. századi 60 
7o=os abszolút többségből a 17. század végére 45 "/o'os relatív 
többséggé csökkent. Az erdélyi és nyugati németségnél számol" 
hatunk valamelyes szaporodással, a szepesi németség sorsa azon= 
ban olyan viharos volt, hogy valószínűleg fogyott. A tótság 
száma — a bevándorlás, a vlach, rutén, német és magyar cso» 
portok magábaolvasztása és a természetes szaporodás következ" 
tében — emelkedett. A magyarság fogyásával bekövetkezett hiányt 
azonban nem ezek, hanem a román és szerb nemzetiségek töl' 
tötték ki.3 

4. Kérdés ezek után : hogyan alakulhatott ki a század vegére 
a felekezeti statisztika ? Ha az evangélikusság valamiképen meg» 
menekülhetett volna az ellenreformációtól, akkor a század eleje" 
hez képest növekedést mutatna, mert a pusztulás másik ténye« 
2ője: a török és a tatár, geográfiai elhelyezkedése miatt meg* 
kímélte. Az ellenreformációi törekvések és síkerek azonban na" 
gyón leapasztották az evangélikusságot. Az erdélyi szászság 

' Magy. Tört. V. le. 39. kk. lap, 80. kk. lap, Kovács i. m. 3—4. lap, 
Acsády : Magyarország 47. kk. lap. 

- Acsády I Magyarország 25. lap. 
^ U. o. 35. lap. 
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töretlenül mentette át hitét nyugalmasabb időkre, itt tehát nincs 
apadás. Az északkeleti országrész evangélikussága — bár a töröktől 
megmenekült — a lengyel és osztrák ellenreformáciő követkéz" 
tében felére csökkenhetett. Hont, Nógrád, Gőmör, Zólyom, Turóc 
és Liptó evangélikusságát részint politikai, részint geofráfiai hcly« 
zetc megkímélte a nagyobbmérvű pusztulástól, itt úgy a török, 
mint a katolicizmus, csak kisebb károkat okozott. Pozsony, Nyitra, 
Trcncsén, Bars evangélikussága azonban nagyon megfogyott. 
A Dunántúlon mindkét pusztitási tényező közrejátszott. Nyugaton 
és északon a Nádasdy, Szelepcsényi ellenreformációja, Somogy» 
ban, Zalában pedig a török pusztította az evangélikus gyülekezetet. 
A fogyás itt legkevesebb 60 °/o=os. Ilyenformán a század végére 
körülbelül 550 ezer evangélikus maradt (Erdély &0, Felvidék ISO 
—200, Dunántúl 50—60 ezer s a 80 év alatti természetes sza" 
porodás 50—40 ezer), tehát az összes lakosságnak 17 —18 °!o'a. 

A rcformátusság az ellenreformációt a felső Dunamellékcn, 
a Dunántúlon és később Erdélyben érezte meg. Legnagyobb 
tömegét: a déli részek és a Tiszamellék reformátusságát, az ellen« 
reformáció nem érte el. Itt azonban a török pusztítással kell 
számolnunk. Ahogy a 60 "/o^nyi magyarság 45 °/o'ra, épp ugy 
az egészen magyar 50 "/o ros református és unitárius népesség 
a század végére 50 "/o'ra csökkenhetett a két malomkő között. 

A protestantizmus veszteségeiből a katolicizmus erősödött 
fel, bár ebben a században még nem annyira, hogy katolikus 
többségről lehetne beszélni. Most még csak a keleti keresztyén* 
seggel szövetkezve versenyezhet a protestantizmussal. A 17. szá" 
zad demográfiai, nemzetiségi és felekezeti viszonyai egymással 
szoros kapcsolatban e kettős irányvonalban fejlődnek: növekszik 
a nemzetiségek s ezzel együtt a keleti keresztyének száma a ma» 
gyarság, a nyugati keresztyénség és ezen belül különösen a refor* 
mátusság rovására a török uralom következtében és növekszik 
a katolikusság száma a protestantizmus, különösen az evangé* 
likusság rovására az ellenreformáció következtében. A 17. szá« 
zadban megindult mindkét népességi tendencia a 18. században 
éri el teljes kifejlését. 

1 
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IV. fejezet. 

Á 18. század evangélfkussága. 

1. A század demográfiai viszonyainak megrajzolása könnyű 
feladat, mert pontos adatok, részletes feldolgozások állanak rcn» 
(Jelkezesünkre. Az előző századokban az volt a helyzet, hogy 
egyes történeti tények, események tanulságaiból kellett a lélek" 
számra következtetnünk, a 18. és 19. századok vizsgálatánál 
módszerünk ennek forditottja lesz; a statisztikai adatok változá* 
saiiiak történelmi rugóit kell keresnünk. 

Európa lakossága a 16—17. századok folyamán járványok 
és háborúk miatt gyakran megszakított, lassú szaporodást mutat. 
Franciaország lakossága a középkorban 20 millió volt, a 16. 
század végén 14 millió, a IS. század elején 18 millió s a század 
végére 26 millióra emelkedett. A német birodalom lakossága 
1620=ban 15 millió volt s ez a szám a 18. század elejéig semmit 
nem emelkedett, mert a szaporodásnak előbb a harmincéves 
háború okozta borzalmas hiányokat kellett kitöltenie. Ugyanígy 
stagnált az olasz tartományok lakossága is, Spanyolország népe 
pedig a 17. század folyamán 8 és félmillióról 6 millióra csökkent. 
Európa összes lakossága azonban e két évszázad alatt mégis 95 
millióról 130 millióra emelkedett.^ 

Magyarország lakosságát a 18. század elején az 1715 és 
1720=i, illetve Erdélyben az 1721»i adóösszeirások alapján számi* 
lottü ki Acsády, a századvégi helyzetet pedig az 1787"i nép« 
számlálásból ismerjük. 

1720 1787 
Duna jobbpart 
Duna balpart 
Duna=Tiszaköze 
Tisza jobbparat 
Tisza balpart 
Délvidék 
Összesen: 
Erdély 

492.786 
523.828 
191.592 
246.345 
275.739 
46.087 

1,776.377 
806.221 

1,639.142 
1,383.546 

866.617 
1,039.293 

940.855 
779.945 

6,649.398 
1.410.777 

Magyar birod. összesen : 2,582.598 8,060.175 

Kuiisclier i. m. Hettner-Littke i. m. 51. kk, lap. 
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Magyarország lakossága tehát a 18. század második évti" 
zedében két és fél millió volt. Ennek 9408 "/o'a jobbágy és pol= 
gár, 5"26 °/o»a nemes, 021 7o=a pap, tanító, 0"45 Vo-a zsidó 
volt. Városban lakott a lakosság 7'32 7o=a, összesen 189.065 
ember. A 17. század utolsó évtizedeiben a lakosság mindössze 
2 millió volt, 50—40 esztendő alatt tehát 25 7o=nyi szaporodás 
mutatkozik, pedig erre az időre esett a Rákóczi=felkelés, amely 
85 ezer és egy pusztító járvány, amely 410 ezer ember életébe « 
került. A szaporodás oka a beszivárgás és a telepítés volt, 
amelyekre még bővebben ki kell térnünk. Itt csak azt említjük \ 
meg, hogy 1720=ban Magyarországon már 230 uj telepítésű 
község volt (Baranyában 24, Somogyban 23, Heves és Külsö= " 
Szolnokmegyékben 19, Tolnában 18, Pestmegyében 17, Zalában ; 
15, Biharban 15, Veszprémben 14, Temesközben 11 község stb.), # 
ami hozzáadva a természetes szaporodáshoz, megmagyarázza ; 
a 25 "/o^nyi lélekszám=emelkedést, bár ekkor még a török okozta 
hiatusok korántsem voltak kitöltve. A legnépesebb vármegyék 
még mindig a nyugati és északi végeken voltak (Nyitra 125.835, í 
Pozsony, 88.768, Sopron 83.277, Vas 118.606 lakossal) s innen \ 
dél és kelet felé haladva egyre csökkent a lakosság száma) Bács v 
6.625, Bodrog 5.836, Csongrád 9.701, Csanád 2.508, Arad 2.255, '\ 
Temesköz 50.000.)^ íme : mig a 80 milliónyi lakost számláló ^ 
középkori Európában Mátyás Magyarországa jelentős tényező j 
lehetett a maga 4 millió lakosával, a 18, századi 130 milliós f 
Európában Magyarország 2 és félmilliónyi, egyenetlenül elosztott j 
lakosával igazán csak jelentéktelen szerepet játszhatott. Igaz 
viszont, hogy mig Európa lakossága a század folyamán 130 
millióról 190 millióra emelkedve csak 46 %=os szaporodást mutat, 
addig Magyarország lakossága 2 és félmillióról 8 millióra emel= 
kedett, ami 210 7o«os szaporodásnak felel meg. A Duna jobb= it 
és balpartján és a Tisza balpartján lévő megyékben a lakosság 
száma háromszorosára, a Duna=Tisza közti és a Tisza jobbparti 
megyékben több, mint négyszeresére s a legjobban elpusztított 
déli megyékben több, mint tízszeresére szökkent fel. A Temes= 
köz (Temes, Torontál, Krassó) lakossága például 50 ezerről 565 -. 
ezerre emelkedett 67 év alatt. Ez a roppant megduzzadás azon= | 
ban Magyarország nemzetközi helyzetén már nem sokat lendí= '^ 
tett. Hiszen amikor Európa túlnépesedő országai már vagy 
gyarmatosítottak vagy kénytelenek voltak a kapitalista terme= 
lésre berendezkedni, akkor Magyarország lakosságának lakatlan 
területek benépesítésével, a legprimitívebb gazdasági szüksége 
letek kielégítésével kellett törődnie. Még világosabban megma= 
gyarázza Magyarország külpolitikai súlytalanságát az a tény, 
hogy maga az államalkotó magyarság, amely a század elején 
Európa összes lakosságának alig egy s a század végén alig 

' Magyarország lakosságáról lásd Tagányi í. cikkét és Acsády i Magyar
ország népessége c. könyvét. 



Magyar 
Német 
Tót-rutén 
Szerb=horvát 
Román 

49-9 
13-1 
17-6 
4-8 

19-6 

45 

másfél százalékát tette ki, saját hazájában is kisebbségbe szorult. 
A magyar faj, amely a viharos századokban a legtöbbet 
szenvedett, a 18. század folyamin nagyszerű regenerálódási 
képességet tanúsított. Az 1720»as összeírás adatai szerint egészen, 
vagy részben elnéptelenített magyar területek nagy részének 
feltöltése újabb emberanyaggal a magyarság rezervoárjából ment 
végbe. Ilyen terűletek például Győr, Komárom, Esztergom vár» 
megyék, azután a Hajdúság, Jászság, KiS' és Nagykunság, arae» 
lyeknek alig párezernyi lakosuk volt s egészen biztos, hogy mai 
magyar lakosságuk nem természetes szaporodás, hanem a ma» 
gyarság beköltözése révén állott elő. Ilyen regenerálódási képesség 
mellett sem tudott azonban ellenállni a magyarság a nemzetiségek 
elszaporodásának. A 15. század óta bekövetkezett nemzetiségi 
eltolódásról már szóltunk. A 18. században a helyzet a követ" 
kező volt : ' ' 

1720 1787 
7o 39 "/o 
» ^ ̂  « 

20 „ 
6 ,, 

A magyarság földrajzi elhelyezkedésére jellemző, hogy a 
század elején a Dunántúlon 57, a Felvidéken 53. A Duna=Tisza 
közén 66, a Tiszántúlon 72, a Délvidéken 20 és Erdélyben 
56 7o=át tette ki az összes lakosságnak. A század végére, mikor 
a demográfiai helyzet nivellálódott, a magyarság arányszáma 
épen a legmagyarabb területeken csökkent, aminek az volt az 
oka, hogy a sok lakatlan terűlet rengeteg idegen népességet von« 
zott magához. Erre szűkség is volt. Nemcsak azért, mert a lakosság 
általában nagyon ritka volt, hanem azért is, mert a magyar 
jobbágy a kuruc korból magával hozta a nyugtalan kóborló, 
fegyveres életmód szeretetét s ezért nehezen lehetett röghöz 
kötni. Károlyi Sándor írja 1736=ban Nagykároly és Erdőd telepi" 
lésével kapcsolatban : „Az aranyos magyarok megint szétraen= 
tenck." Rendszeres belső telepítésre pedig a jobbágy jogi meg= 
kötöttsége miatt gondolni sem lehetett. Ugyancsak Károlyi panasz" 
kodik, hogy míg a felső megyékben annyi volt a nép, hogy egy 
telket nyolcfelé osztottak, mégse kapott belföldi telepeseket.^ 
Belső telepítés helyett tehát idegeneknek kellett a vákuumot 
kitölteni, s ez telepítés és beszivárgás utján meg is történt. A 18. 
században nem volt szokatlan Európában, nagy tömegek vándor" 
lása országból"országba, különösen a harmincéves háborúban 

' A nemzetiségi megoszlásról lásd fentieken kívül még Kovács i. m. 7. 
lap, Nagy i. m. b. lap és Moravek i. m. őS. lap. 

- Magy. Tört. VI. k. 182. lap. 
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nagyon elpusztított Németországba özönlött a nép, köztük sok 
protestáns exuláns. Arról, ami Magyarországon történt, fogalmat 
adhat a következő táblázat: 

Német 
Tót 
Román 
Rutén 
Szerb 
Vend 

20. század 

1.901.000 
1.946.000 
2 948.000 

464.000 
462.000 

75.000 

a 18. század elejétől jött: 

63-1 % 
15-4 „ 
50-9 „ 
32-5 „ 
86-8 „ 

4-0 „ 

régebbi lakos: 

36-9 o/o 
84-6 „ 
49-1 „ 
67-7 „ 
13-2 „ 
96-0 „ 

A németség betelepítése a század folyamán szakadatlanul 
tartott, sőt még a 19. századba is átnyúlt. A néhány kezdeti 
hullám ausztriai és morvaországi szökött vagy elzüllött job= 
bágyokból állott, de csakhamar megkezdődött a rendszeres tcle= 
pílés. Diplomáciai előkészítés után ágensek verbuválásával, plaká= 
tokkal, kedvezmények, jutalmak, kiváltságok ígéreteivel édes= 
gették a németeket. A telepesek igen különböző területekről 
jöttek össze. Egyegy új telepítésű német községben a nyelv = 
járások egész bábeli zűrzavara volt. Sokan vissza is mentek, 
különösen a morbus Hungaricus miatt. Károlyi Sándor szerint 
III, Károly idejében 15 ezer sváb jött be, pedig az állami le!e= 
pítés csak Mária Terézia alatt kezdődött meg, addig inkább ma= 
gánbirtokosok telepítettek. A királynő 1765—73 között óriási 
költséggel 50 ezer családot telepített be. A Bánságban mar 
1761»ben 47 német telepes község volt. II. József a kamarai bii = 
tokokra telepített: 1784—85=ben 5663, 1785—S9=bcn 3500 csa= 
ládot. 1765—89 között csak kamarai jószágokra több mint 20 
ezer német család telepedett meg. Kovács számításai szerint a 20. 
századi hazai németség 63 °/o=ának őse a 18. századtól fogva jött 
be. így meg lehet érteni, hogy a németség száma 67 év alatt 
340 ezerről 1 millió 200 ezerre emelkedett.^ 

A tótság is erősödött, bár nem ilyen nagymértékben. A tót 
bevándorlás, illetve beszivárgás eseményeit nem tudjuk rekons* 
truálni. Elég nagyarányú lehetett, hiszen a 20. századi Magyar" 
országon az összefüggő tót nyelvterületen kívül 320 ezer tót élt, 
akiket a felvidéki tótság ebben az időben küldött le a Duna=Tisza 
közére, a Dunántúlon Győr, Fejér, Veszprém, Esztergom me» 
gyekbe, a Tiszántúlon Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs 
megyékbe, anélkül, hogy ezzel felvidéki lélekszámát jelentősebben 
apasztotta volna. Kovács azoknak a számát, akik a 18. század 
óta Lengyel=, Cseh= és Morvaországból beszivárogva a tótságot 
erősítették, 300 ezerre teszi. így a tótságnak még a nagy érvágás 

1 Magy. Tört. VI. k. 184 — 194. lap, ,3i.sztalos—Pelhó i. m. 514. lap, 
Nemz. Ism. II. k. 1. füzet, 1. rész 20. lap. 
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után is maradt annyi ereje, hogy az érsekújvári és bányavárosi 
végvárrendszer környékének elnéptelenedett területeit is meg 
tudta hódítani.^ 

A rutén nemzetiség is erősödött a század folyamán: az 
északkeleti határszéli megyéken kivül Szatmár, Szabolcs, Hajdú 
megyékbe is beszivárgott. A vendek száma csak jelentéktelenül 
emelkedett. Annál veszedelmesebb volt azonban a szerb és román 
nemzetiségek óriási méretű felduzzadása. A 17. század végén 
Csernovics pátriárka vezetésével körülbelül &0 ezer szerb költö» 
zölt be a Délvidékre. A 18. században Schwicker szerint 400 
ezer szerb jött be, úgyhogy O'Szerbia egészen elnéptelenedett. 
Az oláhok a fanarióták rémuralma elől tömegesen menekültek 
Magyarországba. A 16. században Erdély lakosságának csak egy= 
negyede volt román, a 17. század végén már a fele (250 ezer, 
szemben 150 ezer magyar és 100 ezer szász lakossal). Erdély 
lakossága 1730-ban 750 ezer, 1765=ben 1 millió, 1787=ben 1 millió 
4C0 ezer volt, a románság 1730=ban 420 ezer, 1765=ben 550 ezer, 
17S7'ben 790 ezer, 1811 =ben pedig közel 1 millió volt. A Tisza» 
Maros szögben 1720»ban 40 ezer, 1787'ben már 774 ezer román 
élt, a századeleji 500 ezerről a század végére tehát több mint 
másfél millióra szökkent fel a számuk. A 19. század elején a fana= 
rióta uralom megszűntével a bevándorlásnak is végeszakadt, sőt 
N'isszavándorlás kezdődött, ami azután magával hozta az erdélyi 
magyarságnak, mint uralkodó kuhurnemzetnek, a természetes 
clönyomulását.^ 

Mindezek a tények érthetővé teszik Magyarország lakossá* 
gának a 18. század folyamán bekövetkezett 210 "/o'os szaporo» 
dását, de egyúttal magyarázatát adják annak a szomorú s követ= 
kezményeíben végzetes körülménynek is, hogy a magyarság 
saját hazájában 59 7o=nyi kisebbség lett. 

2. A 17. század utolsó évtizedeinek evangélikussága igen 
optimista számítás szerint sem lehetett több az összes lakosság 
18 "/okánál, tehát körülbelül 560 ezernél."^ Nemzetiségi helyzete 
a következő volt: a Dunántúl evangélikus magyarságán és a Fel» 
vidék magyar — később, különösen II. József alatt erősen tótO" 
sodó — nemességén kivül legfeljebb még néhány városban lehe» 
tett evangélikus magyar csekély számban; 50 %=a felvidéki 
tótságból került ki s hozzátartozott még a szászság egész tömege 
és a felvidéki, nyugati németség nagyobb része. Geográfiai h e l y 
zetére jellemző, hogy kompakt tömegben élt a Dunántúlon Mosón, 

' Magy. Tört. VI. k. 213. kk. lap, Kovács i. m. 3—4. lap, Moravek 
i- m. 14. lap. 

- Magy. Tört. 24—28. lap, 1<37—213. lap, 443. lap, Kovács i. m. 3—4. 
'sp. Moravek i. m. 11. k. lap. 

' Az evangélikusság lélekszámát és földrajzi elterjedését az említett 
slallsziikai munkák alapján közöltük. 1787-re vonatkozólag Magda i. müvét. 
vettük alapúi. 



Sopron, Vas, a Felvidéken Turóc, Liptó, Szepes, Gömör, Hont 
és Nógrád megyékben és végül Erdélyben, a Királyföldön, külö= 
nősen Medgyes, Nagysink, Segesvár székekben. A 18. század 
végére az evangélikusság száma 100 °/o»kal emelkedve, elérte 
a 700 ezret. 

Duna jobbpart 
Duna balpart 
Duna=Tiszaköze 
Tisza jobbpart 
Tisza balpart 
Temesköz 
Összesen : 
Erdély 
Összesen: 

141.000 
231.000 
40.000 
92.000 
40.000 
16.000 

;• 65.000 
140.000 
700.000 4 

Nemzetiség helyzete: 15 % magyar, 35 % német, 49 °/o tót, 
1 Vo egyéb. Itt legfeljebb annyi változás történt — bár szám= 
szertileg kimutatni nem tudjuk, — hogy a németség száma meo= 
szaporodott a magyarság rovására. Egészen más lett azonhati 
az evangélikusság földrajzi elhelyezkedése. A 18. század vé<^cii 
már alig volt olyan magyarországi megye, ahol ne élt volna 
evangélikus. Még a messzi Máramarosban is találkozunk evűii= 
gclikussággal; igaz, hogy arányszáma az összes lakossághoz 
képest alig fél ezrelék. Tolna, Pest, Bács«Bodrog, Csanád, Békcs, 
Szabolcs megyékben uj evangélikus egyházak alakultak. Ezzel 
egyidejűleg azonban a régebben evangélikus többségű megyck= 
ben az arányszám lemorzsolódott. Abszolút többséget már csak 
Turóc megyében tudott felmutatni (64 7o.) A többi megyében 
a helyzet a következő volt: ^ 

Gömör, Liptó, Zólyom ; 1 
Békés; 1 
Hont, Nógrád, Szepes, V a s ; -
Mosón, Nyitra, Sopron, Győr, Tolna, Veszprém ; 
Árva, Bácsbodrog, Csanád, Pest, Pozsony, Sáros, 

Szabolcs, Trencsén; 
Abauj, Arad, Bars, Baranya, Borsod, Fehér,-. 

Komárom, Somogy, Temes, Torontál, Zala,-
Zemplén, Végvidék. 

A többi megyében 1 "/o'On alul maradt vagy nem is volt 
evangélikusság. Erdélyben a románok beszivárgása idézett elő 
hasonló folyamatot, bár távolról sem ilyen nagy mértékben. 
A 16. és 17. századokban a szászok földje még mentes maradt 
a román inváziótól, 1765=ben azonban már 65 ezer román lakott 
szász nyelvterületen. A 18. században kezdődött el a folyamat, 
amelynek végkifejlésc a mai evangélikusságra jellemző, ma is gon» 
dot és feladatot jelentő végzetes díaspora»helyzet. 

40-
30-
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Nemzetiségi és földrajzi viszonyai mellett az evangélikusság 
18. századi lélekszámának alakulásánál is meg kell állanunk. 
A-' előző kétszáz év alatt mindig azt kellett megállapítanunk, hogy 
az evangélikusság nemcsak arányszámban, de abszolút számban 
is fogy: a 17. század végére alig harmadrésze maradt meg 
It. századi legnagyobb mennyiségének. A 18. század forduló* 
pontot jelent. Az arányszám csökkenése tovább tart, de az 
tiliszolut szám emelkedni kezd. Kérdés, mi az oka ennek az ellen« 
tett s mozgásnak ? 

A keleti keresztyének beözönlése a nyugati keresztyénséget 
-"10 /o'ról 8Q, majd 73 °/o»ra szorította vissza s ez természetesen 
csökkentette az evangélikusság arányszámát is. A 18. századtól 
kc/dve azonban a keleti és egyesűit keresztyénség szaporodása'. 
val lépést tartott a nyugati keresztyénség számának emelkedése 
s a 73—23 %=nyi arány még a 19. század végére is változat" 
lanul megmaradt. Amíg azonban a 73 "/o'Uyi nyugati keresz« 
tycnség megoszlása a 17. század végén: 18 % evangélikus, 
30 ,0 református és 25 "fo katolikus, addig a 18. század végén 
már csak 9 °/o evangélikus, 16 % a református és unitárius 
é.s 48 "/o a katolikus, tehát míg a 17. század végén 48 % pro» 
testáns állott szemben 25 % katolikussal, addig a 18. század 
végén a katolikusság lett 48 "/o'OS többség és a protestantizmus 
zsugorodott össze 25 %«nyira. Az alatt a százesztendő alatt 
tehát, míg az ország lakossága 2 millióról 8 millióra emelkedve 
300 'Vo=os szaporodást mutatott, a katolikusság több mint 600 Vo* 
kai szaporodott, míg a protestánsok szaporodása 100 egynéhány 
°/o=os, ezen belül az evangélikusságé nincs is 100 o/o=os, s így 18 
"/•r-nyi arányszáma pontosan 8"7 o/o=ra esett vissza. Természetes, 
hogy a katolikusság rohamos gyarapodása a protestantizmus 
rovására csak erőszakos beavatkozás után állhatott elő. 

A magyarországi vallásügy 17. és 18. századi megítélése 
annak az európai szellemnek a függvénye volt, amely cgyhitű 
államok kialakítására törekedett, sokszor igen véres eszközökkel. 
Angliában és Franciaországban ez sikerült is, a vegyesvallású 
német birodalom territoriális felosztása is lehetővé tette kisebb 
területi egységeken az egyetlen államvallás uralmának megvaló= 
sítását. Magyarországon ez az európai törekvés hűséges segítő" 
társat talált a barokk szellemben, amely Magyarországot csak 
mint „Regnum Marianum""Ot tudta elképzelni. A barokk állam 
és társadalom tehát a rekatolizálás célját szolgálták és anyagi 
súlyt adtak a katolikus egyház térítő missziójának. Az uj korszak 
katolikus gondolkodói annyira hittek az állam mindenhatósága" 
ban, hogy a protestánsoknak közigazgatási utón való áttérítéséről 
ábrándoztak. S az etatizmusra törekvő állam hajlandó is volt 
valóra váltani ezeket az elképzeléseket.^ 

' Magy. Tört. VI. k. 294—297. lap. Zsilinszky i. m. 411. lap. 
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tért volna. Az ellenreformáció lendülete megakadt, mert a kuruc 
közhangulat élesen szembefordult a jezsuiták rekatolizáló törek" 
veséivel. A vallásügyi kérdés végleges elintézését azonban hát« 
ráitatta a mozgalom labilis helyzete. Rákóczinak, hogy senkit el 
ne idegenitsen magától, félmegoldásokkal kellett megelégednie. 
17044 rendeletében biztosította ugyan a szabad vallásgyakorlatot, 
de amit az evangélikus nyugati megyék követei oly régóta és 
oly hevesen követeltek : az elvett templomok visszaadásáról nem 
intézkedett. Ebben a viszonylag toleráns légkörben ült össze 
1707=ben a rózsahegyi zsinat és hozott alig 8 évig érvényben 
levő határozatokat.^ Ezután a régi hévvel és eredménnyel foly» 
tatódott az ellenreformáció. Az államhatalomnak a protestantizmus ' 
visszaszorítására a legnagyobb lehetőséget az adta meg, hogy a val» 
lásűgyek tárgyalását kivették az országgyűlések hatásköréből és 
a felségjogok közé utalták. Az ilyen jogalapon kiadott Carolina 
Resolutío azután a nyilvános és magán vallásgyakorlat közti 
különbségtétellel, a földesúri, jog ujabb deklarációjával, a hivatali 
eskü elrendelésével áthághatatlan akadályokat állított a protestáns 
lakosság fejlődése elé. 

Keresve az evangélikus népesség visszaesésének okait, az 
elnyomás különféle tényeiben és módozataiban egész légiónyí 
okra bukkanunk. Megkezdődött az 1681=1 és 1687'i törvények 
könyörtelen végrehajtása. Most már igazán csak az artíkuláris 
helyekre akarták korlátozni az evangélikus vallásgyakorlatot. 
III. Károly uralkodásának első évtizedében 140 protestáns tem» 
plomot vettek el. 1752=ben Vas megyében 40 egyház semmisült 
meg, hasonlóképen jártak a soproni, pozsonyi, nyitrai, trencséni 
egyházak. Sáros megye 172 evangélikus templomából 1740»ben 
már csak 15 maradt meg. Mária Terézia uralkodása alatt 192 
templom esett áldozatul az üldözésnek. A templomokkal együtt 
lelkészeiket is elvesztették a gyülekezetek s kénytelenek voltak 
behódolni a kegyúri jog alapján odahelyezett plébánosoknak. 
A püspökségek, plébánjjákr--kolostorok, búcsujáróhelyek gomba= 
módra megszaporodt^jíff^ÉlcQ; jogcím volt egy=egy plébánia fel' 
állítására, ha tiszta^/pgíSieátáns kézségben csak 30—40 sőt 3—4 
katolikus akadt. A ' ^ ^ e s u r i ^ elv is ebben a században éreztette 
leginkább hatalmát üj prote&íjíntizrtius rovására. Nádorválasztáskor 
már alig lehetett (p^tjtótóltfifí^iralr találni a törvényszerű jelölés 
végett. A kisbirtífewZayaK, KWl4fánszkyak, Vayak, Hellcnbachok 
gazdagsága és teJBm^lye ^ a k koltiusmód és árnyéktekintély volt 
a katolikus Pálffyak,!^árolyiak^j|szlerházyak, Erdődyek, Batthyá' 
nyiak hatalma mellwti^^a,\^6»ltS* fs toleráns főurak, akik vallási 
jogukat nem gyakorö^k, rtíínt például Károlyi, nem volt, aki 
gátat vessen a kegyúri erőszakoskodásnak, a jobbágyság rekato» 

1 Asztalos i. m. 214. lap, Mill. Tört. VII. k. 509. kk. lap, Magy. Tört. 
VI. k. 06—07. lap, Zsilinszky i. m. 238—248. lap. 
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lízációjának.^ De nem csak a jobbágyság, hanem a protestáns 
nemesség is megérezte a barokk állam nyomását. A neoaquística 
paragrafusait nagyon jól fel lehetett használni ellene. A nagy 
! irtokadományok mind katolikus kézre jutottak, amivel a pro
testáns lakosság gazdasági ereje és emelkedésének lehetősége 
iiífíyon csökkent. Csak az Okolícsányí, Podmaniczky és Révay 
cs.iládok kaptak kisebb adományokat. A hivatali eskü kényszere 
fi közigazgatási hatalmat csavarta ki az akkor még nagyszámú 
es jelentős szerepet játszó protestáns köznemesség kezéből.^ A pro» 
testantizmus erői ebben az időben a városokban tartalékolódtak, 
a királyi kiváltságokkal erősített bástyák mögött. Sopron, Pozsony, 
Bazin, Modor és a bányavárosok az evangélíkusság, Debrecen, 
Miskolc, Kecskemét a reformátusság erőforrásai voltak. A század 
végére azonban az ellenreformáció a városok erejét is megtörte. 
A katolikus elem felülkerekedett a céhekben is, a városi kőz» 
igazgatásban is. 1777=ben a városi tisztviselők 85 "/o'a már kato» 
likus volt, holott a városi lakosságnak csak 65 Vo»a volt 
katolikus.^ 

Mindezzel még nem elégedett meg a barokk ellenreformáció 
térítési akciója. Behatolt a családi életbe is. A házassági birás= 
küdást a katolikus egyház ragadta magához, vegyesházasságot 
csak katolikus pap előtt s csak a katolikus fél javára adott rever« 
zálissal lehetett kötni. A katolikus papság annyira ügyelt erre 
a jogára s annyira számontartotta az így előálló lélekszám nye= 
reséget, hogy a protestáns lelkészek közeledni se mertek vegyes 
házasságban élő hívükhöz. Mária Terézia ellenezte a vegyeS" 
házasságokat, később azonban rájött, hogy ezek lehetőséget adnak 
a protestáns fél áttérítésére, s ezt a lehetőséget nagy sikerrel ki 
is használta.^ A katolicizmus erősödését szolgálta az is, hogy 
a hozzá áttérőt rendkívüli kedvezményekben és kitüntetésekben 
részesítették. A konvertita kedvence volt az államnak és a tár» 
sadalomnak, míg aki protestáns lett, nemcsak érvényesülését, 
hanem szabadságát is joggal félthette. Ilyen körülmények között 
nem csoda, hogy igen nagy volt a konvertíták száma. Mária 
Terézia különféle alapokat létesített, árvaházakat, nevelőintéze» 
tekét állított fel a térítés szolgálatára. Mindezekhez hozzá kell 
vennünk még a szigorú cenzúrát és a protestáns ifjaknak a kül« 
földi egyetemek látogatásától való eltiltását, amelyekkel a pusz= 
tuló protestantizmus szellemi izmosodását akarták megakadályozni." 

Az evangélikusság még azokban a gyülekezetekben sem 
élhetett háboríthatatlanul, amelyeket már semmíképen sem lehe» 

' Magy. Tört. VI. k. 300. kk. lap, Zsilinszky i. m. 376. kk. lap. 
- Zsilinszky i. m. 352, 394 k. lap. 
^ U. o. 401—403. lap. 
' U. o. 404. kk. lap, Raffay i. m. 8. k. lap. 
•' Zsilinszky i. m. 408—414. lap. 
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tett elvenni tőle. A Carolina Resolutió alapján a magyarországi 
evangélikus egyház négy egyházkerületet szervezett: a dunán" 
túli kerület 44 egyházközséggel (Sopron 4, Vas 2, Zala 4, Somogy 3, 
Komárom 3, Győr 6, Fejér 2, Veszprém 8, Tolna 10 és 2 sza» 
badkirályi városi gyülekezet), a dunáninneni kerület 20 egyház" 
községgel (Pozsony 5, Nyitra 2, Trencsén 5, Túróc 2, Liptó 3, 
Árva 2 és Pozsony város), a bányai kerület 81 egyházközséggel 
(Kishont 10, Nagyhont 20, Nógrád 30, Zólyom 3, Bars 3, Pest 12, 
Békés 3) és végül a tiszai kerület 64 egyházközséggel (Abauj 3, 
Gömör 40, Borsod 2, Szatmár 3, Zemplén 1. Sáross 11, Szepes 4.)' 
Ezeket a gyülekezeteket és az evangélikus lelkészeket a rendelet 
kivétel nélkül a katolikus püspök vizitátori hatósága alá helyezte 
s a katolikus püspökök éltek is e jogukkal. Az evangélikus püspök" 
nek csak erkölcsi téren volt valamelyes joga, de intézkedései 
sokszor e téren is eredménytelenek maradtak a földesurak vagy 
a katolikus egyházak ellenkezése folytán.^ 

Arra nincsen mód, hogy külön=külön kiszámítsuk azokat 
a veszteségeket, melyeket a 18. századi ellenformáció különféle 
módozatai okoztak az evangélikusság soraiban. A felsoroltak 
elegendő magyarázatát adják annak a ténynek, hogy a 18. század 
nagy népességi versenyfutásában az evangélikusság a maga 
8"7 "/o'ával az utolsó helyre szorult vissza. S hogy lélekszám 
a katolicizmus minden eszközt igénybe vevő erőfeszítése ellenére,^ 
sem csökkent, hanem kétszeresére emelkedett a század folyamán, 
az a telepítésnek és a türelmi rendeletnek köszönhető. 

A Regnum Marianum korának eszmekörében egészen ter« [ 
mészetes, hogy a más célzattal történő telepítések sem mente* 
sülhettek a katolizáló célzattól. III Károly alatt jóformán csak | 
katolikus telepesek jöhettek be. 1712=ben Dőry László tolaa» 
megyei birtokos wűrttembcrgi ágense kijelentette, hogy csak 
katolikus jelentkezőket vesz fel. Különösen vigyáztak arra, hogy j 
a Bánság területére be ne kerülhessen protestáns. Mikor a nassaui,' 
hesseni bevándorlók tömegével együtt néhány protestáns család 
mégis besodródott, könyörtelenül kilakoltatták őket. Torontálban 
például 1720=ban 1, 1733=ban már 20 plébánia volt. Ezt az elgon» 
dolást azonban nem tudták mindig és mindenütt érvényesíteni. 
Olyan gyakori volt a visszavándorlás, hogy nem lehetett válo» 
gatni a telepesekben. Mária Terézia III. Károly felfogásával sza« 
kitva, már az a katolikusok bevándorlását is megengedte, egyedül 
a Bánság területén ragaszkodott katolikus és görögkeleti lakos» 
Sághoz. II. József azután — felvilágosodási ideáinak megfelelően 
— az egész akciót felszabadította a felekezeti korlátok alól, bár 
a bevándorlók még akkor is inkább csak a rajnai katolikus tar» 

1 U. o. 440. kk. lap. 
- A dunántúli elnyomásról Egyh. Emi. 244, 282—86, 288, 349, 36<3, 

374. lap. A Szepesség elnyomásáról Bruckner í. m. 451, 4ö3, 4t>7. lap. 

; 
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tományokból kerültek ki. Ilyenformán az evangélikusságot is erő« 
sitette ez a bevándorlás, bár nem olyan nagy mértékben, mint 
a katolíkusságot.^ Temes, Torontál, BácS'Bodrog, Tolna, Baranya, 
Somogy evangélikus német gyülekezete ebben az időben alakul= 
tak. Tolna, Baranya, Somogy megyékben a reformátusok kívá" 
liisa után 150 esztendőn alig volt evangélikus. 1720=ban már 
külön evangélikus esperesség alakult ezen a területen, főképen 
a Tormás, Varsád, Kismányok, Majos, Bikács stb. falvakba tele» 
pített németekből. Bács=Bodrog megye területére a nyolcvanas 
evekben telepedtek be rajnai evangélikusok, a század végén 
7 gyülekezetben (Bulkeszi, Cservenka, Járek, Kiskér, Szeghegy, 
Torzsa, Ujverbász) körülbelül 7 ezer volt a számuk. Az annyira 
védett Temesközben is elérték a század végére a lakosság másfél 
százalékát kitevő lélekszámot.^ 

Míg a németség bevándorlása részbeni magyarázatát adja 
annak, hogy az cvangélikusság abszolút száma a 18. század 
folyamán is emelkedhetett, addig a tótság lehúzódása — a német 
evangélikus telepekkel együtt — az evangélikusságnak már emlí» 
tett diaszporikus földrajzi elhelyezkedését teszi érthetővé. Az el" 
pusztított területek szívó hatását a felvidéki tótság is megérezte. 
A neoaquistica földesurai könnyebben kaptak tót telepest, mint 
magyart, mert a magyar akkor már földművelő volt s úrbéri 
szolgáltatásaiból ura nehezen engedte el, míg a vlach elemmel 
felerősödött vándorló tót pásztorokra és a hegyvidéki szegény 
falvak népére nem vigyázott senki és szívesebben telepítették 
őket, mint a németeket, akiknek elhozatala tetemes összegekbe 
került és igényeik sokkal nagyobbak voltak. A tótság lehúzódá" 
sának mozgalma előbb a nógrádi, honti, esztergomi, pest= és 
fejérmegyei evangélikus telepeket hozta létre a Podmaniczkyak, 
Beniczkyek, Koháryak, Rádayak segítségével.^ A Dunántúlon 
a század közepén már 8 tót, illetve tót»magyar evangélikus e g y 
házközség volt: Oroszlány, Sur, Csernye, Eskü, Tordacs, Szák, 
Vájta, Tab. Pest megyében a század első felében keletkeztek 
Dunaegyháza, Csömör, Kiskörös, Alberti, Bénye, Nagytarcsa, 
Domony, Csomád evangélikus tót gyülekezetei. Ezekről a tót 
gyarmatokról vált le azután a déli és tiszántúli részek tót evan= 
gélikussága. Bács=Bodrogban a század végén már 6 tót gyülekezet 
volt (Bajza, Dunagálos, Bácsújfalu, Kiszács, Petrőc, Pincéd) körül* 
beiül 7 ezer lélekkel. A tiszántúli részekre Békés, Csongrád, 
Zaránd megyék ura, báró Harruckern János, telepített tótokat 
Csabára, 1720»ban a Felvidékről hozatott telepeseket, akik rövid 
idü alatt annyira elszaporodtak, hogy kirajzásaikkal a szomszédos 
tót telepeket is megalapították. Szarvast ugyancsak Harruckern 

1 Zsilinszky í. m. 389. lap, Magy. Tört. VI. k. 187, 192, 194. lap, 
Moravek i. m. 11. lap. 

2 Egy. Emi. 350. kk. lap, 374. kk. lap és a monográfia sorozat i. helyei. 
3 Magy. Tört. VI. k. 213. lap, Zsilinszky i. m. 390. lap. 
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alapította 1722"ben zólyomi, gömöri, aszódi és csabai tót telepe= 
sekből. Nyíregyházát a szabolcsi Károlyi birtokon 1748=ban 
szarvasi tótok alapították. Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy 
a dunántúli és felvidéki evangélikus magyarság is résztvett 
a század vándorlási mozgalmaiban, akkor megtaláltuk a szórvá= 
nyosodás magyarázatát.' 

A német telepítés és a tót vándorlás a lélekszám emelke» 
désén, illetve a diaszpóra helyzet kialakulásán kivül, indokolja 
a hazai németség és tótság körében beállott felekezeti arányszám 
eltolódást is. A reformáció kezdetekor a német és tót nemzetiség 
majdnem egészében evangélikus lett. Az ellenreformáció meg» 
ritkította ugyan soraikat, de nem magyarázza meg azt a tényt, 
hogy a század végén a németségnek már csak 26 o/o=a s a tót' 
Ságnak 30 "/o^a volt evangélikus. A magyarázatot a 18. század 
tényeiben kell keresnünk. A németségnél abban, hogy az akkor 
bevándoroltak túlnyomó többségben katolikusok voltak, a tótság= 
nál pedig abban, hogy a dél felé történő evangélikus kirajzásokat 
a felvidéki tótság más, részben hazai (rutén, vlach), részben kül» 
földi (cseh, lengyel, morva), de mindig katolikus vagy görögkeleti 
népelemek magábaolvasztásával tudta csak pótolni. 

Erősödött a század folyamán az erdélyi szászság is. Az 
erdélyi megyék területén élő kisebb szász szórványok eloláho» 
sodtak vagy megmagyarosodtak ugyan, de a veszteséget sikerült 
pótolni a bevándorlással. Amennyire tiltakoztak a szászok a ma» 
gyár nemesek, vagy német katolikusok beköltözése ellen, ami 
faji, vagy vallási exkluvitásukon rést ütött volna, oly szívesen 
adtak helyet protestáns emigránsoknak, akiket a népvándorlási 
hullám e távoli országrészben vetett partra. Mária Terézia, aki 
német voltuk miatt hajlandó volt elfelejteni eretnekségüket, 
minden tekintetben jóakarójuk volt s megengedte azt is, hogy 
a felsőausztriai exulánsokat befogadhassák, azzal az indoklással, 
hogy a szászoknál a „lutheránus pestis" amúgy is el van már 
terjedve. így a kis evangélikus német sziget nemcsak hogy nem 
veszett el, hanem a század végére 140 ezerre emelkedett a lélek= 
száma.^ 

Az evangélikusság abszolút számának emelkedésében nagy 
része volt a Türelmi Rendeletnek is. Mária Terézia uralkodása* 
nak utolsó évtizede eltávolodást mutatott a barokk szellemtől 
s vele együtt a katolicizmustól is. A pietizmus, az evangélikus 
tudományos felvilágosodás, a piaristák modern filozófiája s nem 
utolsó sorban a szabadkőműves páholyok hajszálcsővein beszi» 
várgó nyugati felvilágosodás erői II. József személyében áttörtek 
a barokk felszínen s ez áttörésnek egyik jelentős alkotása a vallási 
tolerancia deklarálása volt, mely felszabadította a pretestantizmus" 

' Egyh. Emi. 374. kk. lap és a monográfia sorozat i. helyei. 
- Magy. Tört. VI. k. 456-43S. lap és Nemz. Ism. II. k. 2. füzet, 1. 

rész, 28. lap. 
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nak az elnyomás két évszázada alatt felgyülemlett, de tétlenségre 
kényszerített erejét. Hogy voltak ilyen erők, hogy az ellenrefor
máció minden erőfeszítése s minden térfoglalása sem tudta meg
törni és az egyetemes magyar nemzetből kioperálni a reformációt, 
annak döntő bizonysága a protestáns alkotásvágy hirtelen meg= 
áradása. Egy év alatt 76 evangélikus gyülekezet éledt fel. A dunán" 
túli evangélikus gyülekezetek száma 1780—86 között 50»ről 126=ra 
emelkedett. 1783—84=ben 165 evangélikus egyház nyert szabad 
vallásgyakorlatot 586 leányegyházzal együtt. A protestáns anya-
egyházak száma 272-rőI 758=ra szökött fel. Az áttérések meg" 
szűntek. A templomok gombamódra nőttek ki a földből. Az 
evangélikusság örült, „mint a zaklatott fogoly, örül az utolsó 
csapásnak, mely bilincseit feloldja" s új reményekkel telve várta 
a 19. századnak, a liberalizmus századának felvirradását.^ 

3. A Türelmi rendelet új korszak nyitánya. Olyan kor« 
szaké, melyben a vallásilag már közömbös, elvilágiasodott állam 
nem hajlandó többé segédkezet nyújtani egyik felekezet hatalmi 
törekvéseinek sem. De nemcsak az állam és egyház viszonyának, 
hanem az evangélikus népességnek a történetében is fordulatot 
jelent a rendelet. A reformáció híveire ható heves külső, erő
szakos befolyás megszűnésének pillanatáig három hatalmas sors
fordító eseménye volt az evangélikus népesség történetének. Az 
egyik a reformáció irányainak a szétválása, mely a magyarságot 
szakította ki soraiból; a másik az ellenreformáció, mely száz esz» 
tendőn keresztül fogyasztotta és száz esztendőn keresztül fejlő
désében megakasztotta az evangélikusságot, s végül a harmadik 
a telepítés és belső néphullámzás, mely az egész országot evan
gélikus szigetekkel, diaszpórákkal szórta tele. Vannak még 1781, 
illetve 1791 után Is külső befolyások. Ilyen a 19. század első 
felében a katolicizmus utolsó erőfeszítése az egyeduralom százados 
eszméjének megvalósítására, amely megint konfesszionálisan körül» 
határolt néprétegek ellen irányúi. Külső behatásnak vehetjük 
a gazdasági vagy más helyzetből folyó belső hullámzást, azután 
a kivándorlást is, ezek azonban már hitvallási korlátok nélkül, 
minden néprétegben ható tényezők. így ezt a korszakot azzal 
a megállapítással zárhatjuk le, hogy az evangélikusság további 
fejlődését már nem annyira külső, mint inkább belső feltételek 
alakítják. 

1 Magy. Tört. VI. k. 307., 360. lap. Egyh. Emi. 37S. kk. lap. Szabó 
József i. m. 73. lap. Zsilinszky i. m. 460, 513, 526—534. lap, / 
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V. fejezel 

Á 19. század evangélikussága. 

1. Elsősorban a 19. századi evangélíkusság számbeli, kultú= 
ralis, nemzetiségi, szervezeti és gazdasági erőviszonyait kell tisz» 
táznunk s azokat a változásokat, melyek a század folyamán ezek= 
ben bekövetkeztek. Az erőviszonyok vizsgálatánál figyelmen 
kívül kell hagynunk egy adottságot: az evangélíkusságnak a tiszta 
evangélium, teljes kereszténység birtoklásában rejlő, felülről való 
erejét, mert ez a történetírásnak — bármennyire is szellemtör= 
téneti akar lenni — mégis csak immanens sikján soha ki nem 
cövekelhető s meg nem mérhető hatásmennyiség. 

Az cvangélikusság számbeli viszonyait s ezeknek alakulását 
a következő táblázatok mutatják: 

1846.' 

O r s z á g r é s z 

Dunántúl 

Dunamellék 

Tiszáninnen 

Tiszántúl 

Többi országrész 

Erdély 

Összesen i 

összes lakosság 

szám 

2,187.ő2Q 

2,813.g26 

1,821 .<?19 

2,691.932 

2,519.093 

2,085.640 

14,120.039 

7o 
156 

20'1 

130 

18-8 

177 

14-8 

100-0 

evangélikusság 

szám 

195.721 

371.456 

155.157 

95.661 

20.940 

200.000 

1,038.935 

7o 
8-9 

13-2 

8-5 

3-6 

0-8 

lO'O 

7'36 

a i összes 
ev. 0 p.a 

18-7 

35-6 

148 

9-2 

2-0 

19-7 

100-0 

1 Fényes i. m. 18. kk. lap. 
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Magyarország 
Erdély 
Fiume város és kerület 
Horváth'Szlavonország 
Határőrvidék 
Katona 

Összesen: 

1870.1 

Összesen: 
10,896 421 
2,100.232 

13.944 
960.193 

1,206.996 

15,177.786 

ev. 
872.673 
209.080 

41 
4.642 

22.718 
4.354 

1,113.508 

7o 
7-85 
9.98 
0-23 
0-48 
1-90 

7'20 

Az evangélikusság 5 törvényhatóság területén abszolút több« 
ségben, 2 törvényhatóság területén relatív többségben volt : 

Abszolút többség : 
Beszterce vidék 7930 
Túróc megye 57"25 
Segesvár szék 56'75 
Medgyes szék 54"41 
Nagysink szék 52'06 

Duna jobbpartja 
Duna balpart 
Duna'Tisza köze 
Tisza jobbpart 
Tisza balpart 
Tisza»Maros szöge 
Erdély 

7o 
n 

M 

» 
» 

1910. 

Horváth«Szlavonország 
Fiume 
Összesen; 

Relatív többség : 
Kőhalom szék 
Brassó vidék 

2 

evangélikus 
253.848 

305.2&5 
193-390 
120.954 
132.132 
71.436 

229.028 
33.759 

311 
1,340.143 

49-65 
47-35 

«/o 

8-23 
14-1 
5-2 
6-8 
5-1 
3-3 
8-6 
1-3 
0-6 
6-4 7 

Az evangélikusság kulturális erejét, tehát a nemzet egye= 
temes kultúrájában elfoglalt helyét és betöltött szerepét a mai 
lehetőségekhez képest pusztán e három kérdés köré csoportosítva 
lehel megvizsgálni: milyen magasabb kulturértékeket tudott kiter« 
melni magából ? — milyen részt vállalt a nemzeti kulturmunká» 
ban ? — s végül népességének hány százalékát tudta legalább 
az elemi kulturfok : az írás»olvasás szintjére felemelni ? Termé» 
szetes, hogy egy magasabb igényű történetírásnak nem lenne 

' Fényes i. m. 18. kk. lap. 
- M. Stat. Közi. 42. k. lap. 
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szabad mefíclégednic ezekkel a kritériumokkal, hanem azt kellene 
kutatnia, hogy az evangélikusság milyen népi „mély" kultúrát 
tudott kitermelni magából felekezeti, hitbeli adottságai folytán, 
illetve más oldalról mennyire tudta organikusan sajátjává tenni 
az egyetemes „magas" kultúrát. Mindaddig azonban, amíg el nem 
készül a magyarországi evangélikusság néprajza, az „ethmographia 
evangélica", a kulturfok megállapításánál kénytelenek vagyunk 
a fenti formai kritériumokkal dolgozni. m 

V A mai magyar katolicizmus regenerálódásának fontos állo» " 
mása volt az, amikor a történeti bizonyítékok gerendavázára 
rá merte építeni a fontos és büszke tételt, hogy a magyar kultúra 
hordozója évszázadokon keresztül mindig a katolikus egyház 
volt. Mennyiben igaz ez, nem vizsgáljuk, csak azt állapítjuk 
meg, hogy a 19. század szellemi elitjét a protestantizmus adta. 
Akik a századnak irányt szabtak, akik nélkül a magyar „ 19. szá= 
zad" csonka lenne : Kossuth, Petőfi, Görgey, evangélikusok vol' 
tak. Ez a tény minden statisztikánál döntőbben mutatja az evan= 
gélikusság kulturértékét. 

Ugyanezt lehet megállapítani akkor is, ha azt tartjuk szem 
előtt, hogy az evangélikusság milyen szerepet játszott a nemzeti 
kulturmunkának legfontosabb ágában, a nemzetnevelés, iskoláz= 
tatás terén. A 19. század elején az evangélikus egyház Magyar= 
országon 9 senioralis és grammaticalis iskolát (Szentmárton, Losonc, 
Balassagyarmat, Aszód, Ujverbász, Szentlőrinc, Győr, Kőszeg 
és Osgyán), 6 gimnáziumot (Modor, Pest, Miskolc, Gömör, 
Rozsnyó és Kővágóőrs), 6 líceumot (Pozsony, Sopron, Selmec, 
Késmárk, Lőcse, Szarvas) és 1 kollégiumot (Eperjes) tartott fenn 
77 tanárral és közel ezer elemi iskolát 1012 tanítóval, tehát 
1089 munkást állított a saját erejéből a nemzetnevelés szolgá
latába. Az erdélyi szász egyház ugyanakkor 7 gimnáziumot, 
2 reáliskolát és sok elemi iskolát tartott fenn körülbelül 500 
tanárral és tanítóval. Hogy ezeknek a számoknak a jelentősége 
jobban kitűnjék, érdemes összehasonlítani más egyházak iskola' 
ügyi statisztikájával. 

evangélikus 
róm. kat. 
gör. kat. 
református 
gör. kel. 
zsidó 

lélekszám 
o/o-ban 
7-0 

53-2 
7-6 

14-9 
15-1 
2-2 

egyházi személy 

649 ( 4-0 7o) 
9.734 ( 60-0 „ ) 

890 ( 5-2 „ ) 
1.812 ( 11-0 „) 
2.830 ( 17-3 „ ) 

410 ( 2'5 „ ) 

tanár-tanító 

1.089 ( 10-4 
5.274 ( 49-0 

244 ( 2-5 
2.276 ( 21-3 
1.299 ( 12-1 

480 ( 4-7 

o/o) 
J 
J 
J 
J 
„) 

Összesen: 1 0 0 % 16.525 (lOO'O Vo) 10.662 (1 OO'O 7o) 

Ez a táblázat Erdéllyel együtt még kedvezőbb lenne, de így 
is látszik, hogy az evangélikus egyház viszonylag milyen sokat 
áldozott iskolai célokra. Közel kétannyi iskolai munkaerőt foglal' 
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koztatoft, mint egyházit, szemben más egyházakkal, ahol vagy 
|i(irítás van (ref., zsidó) vagy az egyháziak vannak túlnyomó 
többségben (róm. kat., g. kat., g. kel.) 

A 19, század második felében, a kiegyezés utáni években 
is megmaradt ez az arány. 

ügy népiskola esett ugyanis : 

a katolikusoknál 
gör. katolikusoknál 
reformátusoknál 
gör. keletieknél 
uníiáriusoknál 
zsidí')knál 
és (U evangélikusoknál 

Magyarországon 

1183 
792 
878 

1175 
— 

1106 
781 

Erdélyben 

1072 
727 
595 

1031 
— 

1080 
746 

átlag 997 992 lélekre 

Az evangélikusság arányszáma mindenütt jobb az átlagnál. 

A 20. század elején az evangélikusság ugyancsak erején 
felül vette ki részét a nemzetnevelés munkájából. Az 1911 —12»ik 
tanévben elemi iskoláiba 129.688 gyermek járt (123.812 evan» 
gélikus és 5876 más vallású), közép" és felsőiskoláiba 7252 (2918 
evangélikus és 4334 más vallású). 776 lelkésszel szemben 437 
tanárt és 1282 tanítót alkalmazott. 1846=tól 19l2»ig lélekszáma 
54 '̂o=kal, a lelkészek száma 20 Vo-kal, a tanítók száma 90 7o»kal 
szaporodott, ami az evangélikus iskolaügy lendületes előretörését 
mutatja. 

Megállapítható végül az evangélikus népesség kulturális 
fölénye akkor is, ha az írni»olvasni tudás kritériumát alkalmazzuk. 
A század első feléből nincsenek adataink. A század második 
felének statisztikái azonban azt mutatják, hogy az evangélikusság 
az ország legműveltebb néprétege. 1870»ben Magyarország 6 éven 
felüli lakosságából 58 % sem írni, sem olvasni nem tudott. Ennél 
jobb íirányszámot csak azon megyékben kapunk, amelyekben 
protestáns, különösen pedig evangélikus népesség nagyobb szám" 
ban élt. A katolikus többségű megyék az átlag körül forognak, 
niindinkább magasabb műveltségi fokot mutatván, minél erősebb 
arányban vegyül közéjük a protestáns, különösen az evangélikus 
elem. Példa erre Mosón (17 7o), Sopron (22 7o). Gömör (23 Vo), 
Torna (29 Vo), Veszprém (29 7o). Győr (30 Vo), Liptó (30 7o), 
Pozsony (32 7o), Hont (33 7o), Tolna (34 7o), Zólyom (34 7o), 
^ékés ( J 5 Vo), Vas (35 Vo) megyék magasabb műveltségi foka. 
bzt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy az evangélikusságnak 
több mint 30 7o»a a legműveltebb néprétegből, a német ncmze« 
tiségböl került ki, mert hiszen közel a felét az átlagnál művelet" 
'énebb tót nemzetiség alkotta. Itt föltétlenül felekezeti adottságok" 

L 
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ról van szó. A katolikus tót Trencsénbcn 61 °/o volt az analfabéta, 
az evangélikus tót Liptóban csak 30 "/o. A múlt század legnagyobb 
statisztikusa, Keleti is, kénytelen belátni, hogy a „lutheránus 
hitfelekezetben minden más hítfelekezetnél erősebb művelődési 
tényező látszik rejleni." 

A 20. század elejére a helyzet még javult, amennyiben 
az evangélikusságnak csak 27 7o'a volt analfabéta, míg az összes 
népességnek 42 ''/o=a.' 

A nemzetiségi viszonyo 

magyar 
német 
tót 
vend 
egyéb 

1787 
59 "/o 
15 „ 
17 „ 
0.5 „ 

28.5 ., 

Az 

k alakulását az a lábbi táblázatok 

összes lakosságból: 

1846 
Magyarország 

40.0 o/o 
9.4 „ 

14.5 „ 
0.4 „ 

35.7 „ 

Erdély 
26.9 "/o 
10.4 „ 

— 
— 

62.7 „ 

mutatják : 

1910 
48.0 7o 
10.0 „ 
9.0 „ 
0.26 „ 

52.74 „ 

100.0 7o 100.0 °/o 100.0 7o 

Az evangélikus lakosságból 
1787 1846 

Magyar 15 7o 16-8 7o 
Német 35 „ 54'0 „ 
Tót 49 „ 47-5 „ 
Vend és egyéb 1 „ 17 „ 

\00.00 7o 

1910 
31-2 7o 
32-6 „ 
34-6 „ 

1-6 „ 

f 
100 7o 100-0 7o lOO'O 7o 

1846-ban 1910-ben 
Az összes magyar lakosságnak 3'5 7o 4-2 7o 

21-1 „ 
24-1 „ 
40-0 7o 

német „ 26'0 „ 
» tót „ 28'0 „ 

vend „ 41'0 „ 
volt evangélikus. 

Nem lesz érdektelen talán, ha a 19. század derekára vonat* 
kozólag az evangélikusság és nemzetiség kapcsolatait a földrajzi 
elterjedés sikján is megadjuk. 

1 Fényes -. Magyarország leírása 167. lap és 43. kk. lap. Keleti i. ">• 
367. kk. lap és Hegedűs í. m. 251. kk. lap. 

file:///00.00
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Magyar. 

O r s z á g r é s z 

1 )ünántúl 
Dunáninnen 
J iszáninnen 
Tiszántúl 
Katonai végvidék 
Többi országrész 

Magyarország ossz. 

Az összes 
lakosságból 

magyar 

szám 

1,476.597 
1,008.432 

903.722 
1,027.385 

3.792 
324.971 

4,744.899 

0,0 

67-0 
35-0 
49-0 
370 
0-36 
25-0 

40-0 

Az összes 
ev. lakosság 
ból magyar-

szám " ü 

94.000 
45.000 
20.000 
14.000 

173-000 

48 
12 
13 
15 

21 

Az összes 
magyar-
Ságból 
evangé

likus 
0/0 

6-3 
4-5 
2-0 

3'6 

Az összes 
evangé

likus ma
gyarság, 
ból itt él 

0/0 

54-3 
26-0 
11-6 
8'1 

loo-o 

Német. 

O r s z á g r é s z 

Dunántúl 
Dunáninnen 
Tiszáninnen 
Tiszántúl 
Katonai végvidék 
Többi országrészek 

Magyarország ossz. 

Az összes 
lakosságból 

német 

szám 

429.102 
325.966 

82.204 
247.392 

32.1S9 
9.813 

1,126.666 

0/0 

20-0 
iro 
4-5 

lO'O 
3 1 
0-8 

9 4 

Az összes 
ev. lakosság

ból német 

szám 1 o/o 

80.000 
39.000 
16.000 
9.000 
6.500 

150.500 

40 
11 
10 
10 
50 

18 

Az összes 
németség
ből evan

gélikus 
o/o 

19-0 
120 
10-0 
3-6 

20-0 

13-0 

Az összes 
evangé

likus né
metségből 

itt él 
o'o 

53-0 
26-0 
10-0 
6-0 
4'2 

100-0 

Tót. 

O r s z á g r é s z 

Az összes 
lakosságból 

tót 

szám 0, ;'ü 

Az összes 
ev. lakosság

ból tót 

szám 

Az összes 
tótságból 
e \ angé -

likus 
0/0 

Az összes 
evangé

likus tót 
Ságból 
itt él 

0,0 

Dunántúl 
Dunáninnen 
Tiszáninnen 
Tiszántúl 
Katonai végvidék 
Jűbbi országrész 

15.286 
1,193.727 

427.089 
77.064 

8.941 

0-8 
42 0 
23-0 
2-0 
0-8 

4.000 
287.000 
119.000 
73.000 

6.500 

26-0 
24-0 
28-0 
95-0 
72-0 

0 8 
59-0 
24-0 
14-9 
1-3 

ívlagyarország ossz. 1,722.005 14-5 489.500 59 28-0 loo-o 
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A Dunántúlon Vas, Zala, Somogy megyékben 44.536 vend 
élt, akiknek 41 °/o=a, körülbelül 18 ezer, evangélikus volt. 

Erdély nemzetiségei: 26'9 % magyar, 104 °/o német, 
57'3 % román, 5'4 "/o egyéb. Az erdélyi evangélikusság közel 
100 "/o'ban német volt és viszont az erdélyi németség ma(d» 
nem egészében evangélikus volí.^ Valamely hitvallási alapon 
összetartozó népesség felekezeti öntudatát és erejét döntően 
befolyásolja az a körülmény, hogy megfelelő szervezeténél fogva 
élhet»e akadálytalan egyházi, istentiszteleti életet. E nélkül a vala» 
mely felekezethez való tartozás — igen kevés kivételtől elte= 
kintve — puszta esetlegesség : anyakönyvi adat. Ez a meggondoldás 
arra késztet, hogy a 19. századi evangélikusság szeroezett erő' 
oiszonyait is tekintetbe vegyük. A magyarországi evangélikus 
egyház szervezete 1846=ban : 

E g y l i á z k e r ü l e t 

Dunántúli 
Dunáninneni 
Bányavárosi 
Tiszai 
Partium 

Összesen : 

A n y a 
egyház 

141 
06 

170 
120 

517 

Lelkész 

145 
93 

176 
125 

539 

Káplán 

32 
24 
36 
18 

110 

Lélekszám 

186.930 
173.214 
300.288 
170.863 

184 

831.479 

Átlagban tehát minden 1608 lélekre jutott egy anyaegyház 
és minden 1281 lélekre egy lelkész. Ezeknek a számoknak a 
jelentősége akkor tűnik ki, ha más egyházak viszonyaival hason« 
Htjuk össze : 

E g y h á z 

Református 
R. katolikus 
G. katolikus 
G. keleti 
Evangélikus 

Összesen ; 

Lélekszám 

1,758.048 
6,333.108 

890.945 
1,822,699 

831.479 

11,636.179 

Anya
egyház 

1501 
3315 
I09I 
1951 
517 

S375 

Egy anya» 
egyházra 
esik lélek 

1171 
1910 
817 
928 

1608 

1389 

Lelkész 
egyházi 
személy 

1812 
9734 
1160 
2830 

649 

16.185 

Egy 
lelkészre 
jut, lélek 

970 
651 
768 
644 

1281 

719 

1 A nemzetiségi viszonyokról Kovács i. m. 1—7 lap, Moravek i. m. 
II. lap. Fényes i. m. 25. kk. lap. Keleti í. m. 57. kk. lap. Az evangélikusság 
nemzetiségének földrajzi eloszlását közlő táblázatok Fényes: Magyarország 
állapota c. műve alapján készültek. Falunként kellett átnézni Fényesnek ezt 
a müvét, mert országrészenként nem közli az evangélikusság nemzetiségeit. 



63 

A 20. század elején a magyarországi és erdélyi evangélí* 
kusság 687 anya», 28 missziói, 522 leány» és 535 fiókegyházköz» 
ségbe volt beszervezve, a lelkészek száma 776 volt, tehát 1714 
lélek jutott egy lelkészre. Mindezek azt jelentik, hogy az összes 
felekezetek közül az evangélikusságnak volt a legkevésbbé kiépített 
egyházi szervezete.^ 

Ami végül az evangélikusság társadöími és gazdasági helg= 
zetét illeti, ezen a téren számszerű statisztikát adni adatok hijján 
meddő vállalkozás lenne. Pusztán következtetésekre vagyunk 
utalva. 

Fényes Elek a 19. század derekának társadalmát így osztja 
fel: 3.?) o/o értelmiség,' 7.7 % ipar»kereskedelem, 3& "/o mező» 
i^azdaság (földbirtokosság), 47 % ipari, mezőgazgasági és háztar» 
tcísí munkásság, cselédség (nincstelenek), 3.5 "/o egyéb foglalkozás. 

Hogy némi fogalmat alkothassunk az evangélikus társada= 
lomról, tekintettel kell lennünk a következőkre. Az evangélikus* 
ság az ország legműveltebb néprétege volt. Több, mint harmad' 
része az intelligencia soraiban országos arányszámánál nagyobb 
százalékkal szereplő német nemzetiségből került ki. A német 
evangélikusság majdnem mindenütt városlakó, ipari és kereske» 
delmi népesség volt. Az evangélikusság felét kitevő tótság viszont 
a mezőgazdaságilag értéktelenebb Felvidéken lakott. Mindezekből 
következik, hogy az evangélikusság az értelmiség, az ipari és 
kereskedelmi népesség és a nincstelenek soraiban országos a r á n y 
számánál magasabb, a földbirtokkal rendelkezők soraiban pedig 
alacsonyabb százalékszámmal szerepelhetett.-

2. Áttekintve az erőviszonyokat, lehetetlen észre nem venni 
bizonyos nehézségeket és feszültségeket, melyeket a 19. század 
evangélikussága részben feloldott, részben felismert, de megoldani 
nem tudott, részben pedig nem is tudatosított. 

A legfeltűnőbb az a tény, hogy az evangélikusság a r á n y 
száma a század folyamán állandóan csökkent. Az alatt az 50—60 
esztendő alatt, melyben az első evangélikus nemzedék élt, 
Magyarország lakossága az európai országok átlagos szaporodását 
jóval felülhaladó növekedést mutatott. Amíg Európa összes lakos* 
sága a 19. század első felében 190 millióról 267 millióra emel= 
kedett, ami 40 %=nyí szaporodást jelent, addig Magyarország 
lakossága 8 millióról 14 millióra ugrott fel, ami összesen 75 %»nyi, 
evenként 1'25 Vo»nyí szaporodást tesz ki. Hozzájárult ehhez az is, hogy 
Magyarországot nem érték el Napóleon háborúinak pusztító hullámai, 
de ez magában véve nem kielégítő magyarázat, mert a két kolera* és 
himlöjárvány Schwartner statisztikája szerint felért akármilyen 
háborúval. Egyébként a háborútól mentes Skandinávia lakossága 
's csak 43 "/o'kal szaporodott — Franciaországé 35 "/o-kal —, 

' Fényes i. m. 43. kk. lap és 182. kk. lap, Hegedűs i. m. 251. kk. lap. 
^ Fényes: Nemzeti iparunk 73. kk. lap. 
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tehát a magyarországi szaporulat magasabb arányszámának ré= 
szint a töröli pusztította területek még mindig érezhető szívó 
hatása (sok német bevándorló volt még a 19. században is), 
részint pedig a népesség friss ereje lehetett csak az oka.^ 

Az ország lakosságának gyors szaporodási irama mellett 
évenként 0'45 %=kal maradt el az evangélikusság. Száma 1787= 
tői 1846=ig 700 ezerről 1 millió 40 ezerre emelkedett, ami 48 Vo=nyi, 
tehát éveként O'S o/o=nyi szaporodásnak felel meg. 

A század második felében sem szűnt meg a fogyás. 1846» 
tói 1910=ig az ország lakossága 57 6 %=kal (évi 0'58 °ío), az 
cvangélikusság pedig 29 %=kal (évi 0'46 '^/o) szaporodott. Ilyen= 
formán az evangélikusságnak az ország összes lakosságához 
viszonyított arányszáma mindig kisebb lett: 

1787-ben 1846-ban 1870-ben 1910-ben 
8-7 7-56 7-20 6-4 
Mik az okai ennek a lemorzsolódásnak ? Voltak külső okok, 

melyek a politikai helyzetből adódtok, tehát erőszakosan gátolták 
a természetes szaporodást, és voltak belső okok, melyek a 
dermográfiai viszonyokból folyó természetes akadályokat jelen' 
tették a fejlődés útjában. 

Az államhatalomnak elvi meggondolásból eredő, egyhitű= 
ségre törekvő velleitásai a jozefinizmus idejében megszűntek. 
Az a kicsiny távolság, mely a Türelmi rendeletet, vagy az 1791«i 
2ö. törvénycikket még elválasztotta a teljes vallási egyenjogú= 
ságtói, tudniillik a vegyesházasság és az áttérés terén a katolikus 
egyház javára tett engedmény, semmiesetre sem lett volna olyan 
handicap, amely az evangélikusságnál évenként 0"45 "/o^nyi sza= 
porodási mínuszt jelentett volna. A baj az volt, hogy a katolikus 
egyház merevsége és a magyarságnak a jozefinista abszolutizmus 
elleni ressentimentje miatt az új, liberális rendelkezések ellenére 
is megmaradt a Mária Terézia=korabeli állapot. Azt a magában* 
véve még kicsiny hátrányt, hogy a vegyesházasságból született 
gyermekek, ha az apa katolikus volt, mind katolikusok lettek, 
míg ha az apa protestáns volt, csak a fiúgyermekek lettek pro» 
testánsok, tetézte az a»másik, hogy a vegyesházasság megköté= 
sere egyedül jogosított katolikus pap megtagadta a házasság 
megkötését az összes gyermekeket a katolikus vallásnak biztosító 
reverzális nélkül és igazán súlyossá tette az a harmadik, mely 
a Türelmi Rendeletben megengedett protestáns hitre való áttérést 
annyira megnehezítette, hogy szinte lehetetlenné tette. Azt meg 
sem kíséreljük, hogy az így előálló veszteséget számszerű ada-
tokkal illusztráljuk, de elképzelhetjük annak az evangélikusságnak 
a nagy veszteségeit, amelynek tagjai csekély számuk s szórványa 

1 Fényes: Nemzeti iparunk 67 kk. lap, Hettneralíttke í. ra. 51. lap és 
Kulischer i. m. 
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helyzetűk miatt igen nagy százalékban vegyesházasságban éltek 
s amelynek félszázadon keresztül a vegyesházasságból született 
gyermekeknek legalább is 80—90 o/o»áról le kellett mon» 
dania.^ 

A régi vértörvényszékeknek e halvány és a 19. században 
már igazán torz formációit 1844, 1848 és 1869«ben a liberalizmus 
vihara végleg elsöpörte, megadva az egyenlő fejlődési lehetősé" 
geket minden felekezetnek, de a fogyás akkor sem állott meg. 
Ez azt mutatja, hogy az erőszakos, mesterséges akadályok mellett 
más nehézségekkel is számolnunk kell, amelyek azokkal együtt, 
de azok megszűnte óta is éreztették hatásukat. Ezeket keresve, 
elsősorban a szórványhelyzet, illetve az ezzel kapcsolatos hiányos 
egyházszervezet tűnik szeműnkbe. 1846=ban az evangélikusságnál 
jutott legtöbb lélek egy egyházközségre, illetve egy lelkészre, 
ami nem nagy, népes egyházközségeknek — bár ilyenek is vol= 
tak —, hanem a szórványhelyzetnek a bizonysága. Magyarország 
60 vármegyéjéből, közigazgatási kerületéből 6=ban nem lakott 
evangélikus, 29=ben O—S^/'o, ll=ben 3—11 °/o, 5»ben 10—20%, , 
9=ben 20 %=nál több volt az evangélikus. Tehát az államterűlet 
felén olyan csekélyszámú volt az evangélikus lakosság, hogy az 
összes lakosság 3 "/o'át sem érte el. Ezekben a megyékben pedig 
kevés kivétellel az volt a helyzet, mint például Baranyában, ahol 
az 5700 főnyi evangélikusságnak csak 53 %»a volt beszervezve 
6 egyházba, 47 o/o=a pedig olyan helységekben élt, ahol nemcsak 
hogy egyháza, temploma, lelkésze nem volt, de a szám is csak 
50 körül mozgott. A század második felében tovább tartott ez 
az elszóródás. Elősegítette ezt az a demográfiai tendencia, ame= 
lyet országos, sőt világviszonylatban is megfigyelhetünk, részint 
mint a kapitalista termelés kisérő jelenségét, részint pedig mint 
természetes néphullámzási tüneményt, hogy a falusi, mezőgazda' 
sági népesség városokba, ipari és kereskedelmi centrumokba, 
a kopár felföldek lakossága pedig a termékeny alföldekre tódúlt. 
Az evangélikusság jelentős hányada a Felvidéken élvén, a dél 
felé húzódó csoportok vagy egyesek a szórványstatisztíkát az 
evangélikus egyháznál sokkal inkább rosszabbították, mint hasonló 
néphullámzás bármely más egyháznál. Éppen úgy a városokba 
tódúlás is az evangélikus szórványokat szaporította leginkább, 
mert az evangélikusság — magasabb kulturszintje és nagyobb 
kulturigényei miatt — ez is érezhetőbb volt, mint más felekeze= 
leknél. így alakult, illetve erősödött meg a 19. század folyamán 
sok városi gyülekezet (pl. Budapest, Szeged, Debrecen) a falusi 
gyülekezetek rovására, de így állott elő az a helyzet is, hogy 
áz Összes városok 70 Vo=ában szórványevangélikusság élt. 1910» 
ben az evangélikusság 7'4 '̂ /o=a a törvényhatósági városokban élt, 
holott ugyanezekben a városokban a 19. század elején alig 4 o/o«a 

' Zsilinszky i. m. .597. kk. lap, Révész i. m. 60. kk. lap, Raffay í. m. 
10. k. lap, 
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lakott.* Az evangélíkusság szórványhelyzetét a 20. század elején 
a következő táblázat világítja meg •} 
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Ennek a helyzetnek természetes következménye volt az, 
hogy az elhagyott és elhanyagolt szórványok nem tudtak ellen" 
állni a nagyobb tömegű felekezetekből reájuk ható vonzóerőnek, 
amely magához ragadni igyekezett őket s amely az evangélikus" 
Ság csekélyebb száma miatt még egészen homogén demográfiai 

1 Kovács i. m. 7. k. lap, Moravek i. m. 38. kk. lap. 
" Fényes i. m. 182. lap, Hegedűs i. m. 254. lap. 
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helyzetben is veszedelmesen érezhető lett volna. Ez a magyaré" 
zata az áttérési statisztika évenkénti minuszainak. Sokkal fenye= 
getőbb lett a helyzet és igazán egyházunk vérző, nyílt sebei 
lettek a szórványok akkor, amikor a haldokló liberalizmus kato" 
likus nyomásra megalkotta a századvég legtorzabb törvényét: 
a rcverzális törvényt. A századfordulótól napjainkig évenként 
150—250 reverzális vesztesége van az evangélikus egyháznak 
s ez a csekélynek látszó szám egy»két emberöltő alatt katasztró° 
fális veszteségek okozója lehet.^ 

Végül még egy olyan okára is rá kell mutatnunk az evan» 
gélikusság fogyásának, amely nem a politikai vagy a demográfiai, 
hanem a gazdasági helyzetből adódott s ez a kivándorlás. Amikor 
a 19. század második felében az agrárviszonyok rosszabbodtak 
s a megélhetés megnehezedett, a falusi lakosság, különösen a Fel» 
vidékről, mind nagyobb tömegekben fordult Amerika felé, ahol 
biztos existencia, nagy kereset várt reá. Sokhelyütt a túlságosan 
erélyes közigazgatás adta a vándorbotot a nép kezébe. lS71"ben 
119 kivándorló volt, 1879=ben 1518, lS82"ben már 16,014, 1898=ban 
pedig már 270 ezerre becsülték az addig kivándoroltak számát. 
Borzasztó sebet ütött ez a magyar népi és állami erőn, de még 
nagyobbat az evangélikus egyház testén, mert a kivándoroltak 
iclentős része felvidéki evangélikus tót volt. Hogy a kivádorlást 
legjobban a nemzetiségekből álló evangélikus egyháznak kellett 
niegéreznie, mutatja az, hogy például 1900 —1910 között a magyar 
nyelvterület vesztesége 2 8 °/o, a nemzetiségi nyelvterületé 4 % 
volt, a természetes szaporodásnak itt 41'2 %=a, ott Csak 24'1 
", o=a veszett el. 1899—1913 között kivándoroltak közül 53'1 % 
volt magyar, holott akkor a magyarság országos arányszáma 
már 50 % körül mozgott. Ilyenformán a kivándorlás is hozzá» 
járult ahhoz a folyamathoz, amely 120 év alatt az evangélikusság 
arányszámát S'7 %=ról 6'4 százalékra nyomta le. ' 

A lemorzsolódás e szomorú ténye mellett egy másik rop
pant feszültség, a nemzetiségi kérdés volt az, amely éles érzelmi 
és akaratbeli ellentéteket okozván, akadályozta a nyugodt fejlő" 
dést. A magyar liberalizmus hőskorának nemzeti ébredését atra 
cura«ként kisérte a nem'magyar nemzetiségek mozgalma. Tra« 
gikus dolog volt, hogy amikor a magyar nyelvben, érzésben, 
lélekben magáraébredt, ugyanakkor rá kellett döbbennie arra is, 
hogy az ország nem homogén s a nem»magyar nemzetiségek 
tiltakoznak a magyar hegemónia ellen. Ekkor kezdődött Magyar» 
országon a mai értelemben vett nemzetiségi kérdés, amely a rendi 
századok alatt ismeretlen baj volt. Az európai nacionalizmus 
hulláma eresztékeiben recsegtette meg a Habsburg-birodalmat 
s vele együtt a leginkább heterogén Magyarországot, hiszen 

1 Raffay i. m. 27. lap. 
- Magy. Tört. VII. k. 366. laq, Kovács i. m. S. lap és Moravek i. m. 

39. kk. lap. 



„nincs ország, melynek helyzetére a nemzetiségi kérdés elhatá» 
rozóbb és általánosabb befolyást gyakorolna, mint hazánk" — írja 
Eötvös József 1865=ben,* bizonyára nem gondolva, hogy félszázad 
múlva szavai milyen végzetesen be fognak igazolódni. A magyar 
liberalizmus legjobbjai, Széchenyi és Kossuth, a lelkük mélyéig 
átérezték azt az antinómiát, mely liberalizmusukat és nacionaliz» 
musukat tragikus konfliktusba hozta. „A magyarság tragikus 
dilemma előtt állt. Vagy nemzeti életösztönéből kifolyólag minden 
törvényes és társadalmi eszközzel terjeszteni iparkodik nyelvét, 
de akkor magára zúdítja az idegenajkú népeket, vagy pedig tcl= 
jesiti ezek nyelvi kivánságait s akkor maga nyújt segédkezet az 
ország felbomlásához."" E konfliktusból a nemzeti érzés került ki 
győztesen s előidézte a nemzetiségi viszályokat. 

A hazai protestantizmus — s ezen belül az evangélikusság 
— szellemi elitje a liberalizmus és nacionalizmus konfliktusát 
nemcsak az állami, hanem az egyházi élet sikján is átérezte és 
átélte. Elképzelhető, hogy a századeleji protestantizmus a libera^ 
lizmusban a megváltó korszellemet üdvözölte, hiszen a társadalmi 
szabadságok mielőbbi megvalósulása igazán létérdeke volt, de 
elképzelhető az is, hogy a nacionalizmus ugyanilyen szimpatikus 
fogadtatásra talált annál a protestantizmusnál, amely Magyar= 
országon mindig a nemzeti öncélúság hordozója és védelmezője 
volt."^ A nemzeti mozgalom leglelkesebb harcosai protestánsok 
voltak. A nemzeti nyelvnek az oktatás tárgyai közé való felvé= 
tele sokkal előbb megtörtént a protestáns, mint a katolikus isko= 
Iákban s az 1842M evangélikus egyetemes gyűlésen elfogadott 
úgynevezett „zay=ugróci tanterv"»ben és a református cgyház= 
kerületek tanterveiben egyenesen a nemzeti nevelés volt a főcél, 
amit meg is valósítottak. Az 1821=i egyetemes gyűlés kimondta, 
hogy senki iskolai javadalomban nem részesíthető, aki öt év 
múlva a magyar nyelvben kellő jártasságot felmutatni nem tud.^ 
Ilyenformán a konfliktusnak egyházi téren is be kellett követ-
keznie, különösen az evangélikus egyházban, melynek hívei a 
század derekán alig 17 "/o-ban tartoztak a magyarsághoz, míg 
83 "/o a nemzetiségek közül került ki, s amelynek autonómiája, 
demokratikus alkotmánya nagyszerű lehetőséget szolgáltatott 
a nemzetiségi törekvések számára. 

E törekvések közül nyugodt lefolyású volt és az egyházi 
életben nem okozott hullámzást a német nemzetiség mozgalma. 
A dunántúli, felvidéki és délvidéki németség nem helyezkedett 
szembe a magyar fejlődéssel. A falusi német papjával és tanító
jával együtt továbbra is német maradt, de intelligens vezető eleme 
a városokban észrevétlenül magyarrá lett, azzá tette a reform-

> Eötvös i. m. 17. lap. 
- Asztalos—Pethő i. m. 566. lap, 
3 Szegfű i. m. 104. kk. lap. 
•• Zsilinszky i. m. 654. lap. 



korszak szabadságideákkal ható vonzóereje. Nagyon gyorsan ment 
végbe például a szepesi német intelligencia szétszóródása és meg» 
magyarosodása. A városi németség magyarosodására jellemző, 
hogy az l838'ban alakult pesti evangélikus magyar egyházban 
az alakulás évében 9 keresztelés, 2 esketés és 4 temetés volt, 
35 évvel később pedig már 183 keresztelés, 42 esketés és 137 
temetés, s a nevekből kitűnik, hogy a hívek túlnyomó része 
megmagyarosodott német volt. Egyedül az erdélyi szászság volf 
az, amelyet zárt szervezete megtartott német kultúrájában, 
s amely az erdélyi országgyúlésRken mereven szembeszállott 
minden magyar kultúrtörekvéssel. Ez a nemzetiségi súrlódás 
azonban a szászok faji és vallási homogeneitása miatt egyházi 
téren semminemű ellentétet nem okozott és az egészen különálló 
magyarországi egyházba nem csaphatott át.^ 

Sokkal veszedelmesebb volt a közel félmilliónyi tót cvan« 
gélikusság mozgalma, mely tüzes lávaként húzódva végig a század 
egész történetében, időnkint izgató rengéseket és kitöréseket oko
zott. Az dső kitörés a század első felére esett. A tót nemzeti 
ébredés harcosai között nagyon sok volt az evangélikus. így 
Kollár János, pesti lelkész, akinek lS27»ben kiadott „SÍávy Dcera" 
c. költeményében irodalmi formát kaptak a pánszláv törekvések, 
Stur Lajos, akinek a nevéről 1828=ban a pozsonyi liceum tót 
ifjúsága irodalmi egyesületet nevezett el, Húrban József ev. lelkész, 
aki a „Nítra" c. folyóiratban Nyitrát, mint a „nagymorva biro« 
dalom" székvárosát dicsőítette, Hlavacsek Mihály lőcsei tanár, 
aki egy pánszlávizmussal telített „Gitrenka" c. folyóiratot adott 
ki, Sramko Pál klenóci lelkész, aki az 1821»i egyetemes gyűlésen 
a magyarokat jövevényeknek nevezte, s végül Joseffy Pál tisza= 
kerületi püspök, aki 200 aláírással ellátott kérvényt adott át a 
királynak, tőle esedezvén védelmet &00 ezer (?) tót evangélikus 
számára a „gúnyolódó" és „erőszakos" magyarok ellen. Moz» 
galrauk célja a tót nemzeti öntudat felébresztése volt a nyelv 
és irodalom eszközeivel, de a lelkek mélyén egyre élesebb kon" 
túrokban bontakozott ki a cseh, később orosz izgatók által oly 
csillogóan lefestett nagyszláv birodalom fantomja. Ami a moz
galomnak egyháztörténeti jelentőséget ad, az az, hogy részint 
mindig szívesen használta politikai céljai leplezésére az egyházi 
autonómia köpenyét, részint pedig az egyházban is érvényesíteni 
kívánta tót nyelvi jogait. Innen volt az, hogy a tót'kérdés mindig 
evangélikus egyházi motívumokkal összekapcsolva robbant ki, s így 
az egyetemes gyűlések is kénytelenek voltak foglalkozni azzal, 
ami századokon keresztül nem volt probléma : a túlnyomó tót több» 
seggel. 1840=ben elrendelték az anyakönyv és jegyzőkönyvveze= 
tésbcn a magyar nyelv használatát, 1841=ben eltörölték a tót 
társaságokat és megtiltották a püspöknek a magyarul nem tudó 

1 Asztalos—Pethő i. m. 365. lap, Magy. Tört. VII. k. 212. és 385 lap, 
Moravek i. m. 23. lap. 
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lelkészjelöltek felavatását. Ekkor vetette fel Zay Károly grófegye= 
temes felügyelő a protestáns unió ideáját, mint radikális meg= 
oldást, mely a tótságot többségből kisebbséggé degradálná.' 
A magyar közvélemény örömmel fogadta az eszmét, Kossuth 
még a Pesti Hirlapot is megnyitotta a kérdés szélesmedrű tár» 
gyalására, de a mindkét részről megnyilvánuló hitvallásí, dog= 
matikai és anyagi nehézségek, valamint a pánszláv érzelmű tót 
evangélikusságnak nem annyira nyelvét, mint inkább politikai 
ábrándjait féltő szenvedélyes tiltakozása miatt az unió terve alig 
3—4 évi vajúdás után lekerült a napirendről.^ Az evangéli= 
kusság nemzetiségi feszültsége így megoldatlan maradt, hogy 
a pátens korában újabb izgalmakat okozzon. A pátens nyilt jog= 
fosztás volt, amely ellen mindkét protestáns egyház tihakozott, 
majd passziv ellenállást fejtett ki, de 180 tót és német gyülekezet 
a pátens szerint szervezkedett, sőt a „patentialis" pozsonyi evan» 
gélikus superintendencia, Kuzmány Károly püspökkel az élén, 
egészen az alkotmányos kornak beálltáig fennmaradt.'* A lappangó 
ellentét a század végén újból felkavarta az egyházi közéletet. 
Heves harc folyt a tót és magyar irány között, mert az előbbi 
a román és szerb nemzeti egyházak mintájára a tót többségű 
dunánínneni kerületből különálló tót püspökséget akart szervezni, 
de a zsinaton a magyar irány győzött s hogy megakadályozza 
a tót többséget a kerület tót részeit a tiszai és bányai kerüle» 
tckhez csatolta.^ 

Áldatlan fejezete ez a szenvedélyes nemzetiségi harc egY= 
háztörténetünknek. Egyformán felelős érte mindkét irány. Egyház 
és protestantizmus teljes félreismerése Zay Károly székfoglaló 
beszédének az a szakasza, hogy a magyarosodás exisztenciális 
érdeke, a magyar nyelv pedig biztosítéka a protestantizmusnak, 
de viszont méginkább kifogásolható eltévelyedés az, ha egyházi 
érdekek költött ürügyével lepleznek politikai vagy más célokat. 
Nagyon bölcs ebben a tekintetben Székács József álláspontja."' 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1S46. évi 26. számában 
közölt „merengésekben" kárhoztatja azok eljárását, akik az egy= 
házat „magyar nyelvtanulási és terjesztési intézetté" akarják deg« 
radálni, de elitéli a „davoriták, gitrenkák, sziogadalok" stb. leple 
alól kikandikáló féktelen nemzetiségi izgatást is. Jó volna meg= 
szívlelni ezt az álláspontot ma is. 

1 Zsilinszicy i. m. 657. kk. lap, Révész i. m. 6S. lap, Magy. Tört. VII 
k. 208. lap. 

- Asztalos—Pethó i. m. 365. lap, Magy. Tört. VII. k. 18Q. kk. lap, 208. 
kk. lap, Zsilinszky i. m. 654. kk. lap, Moravek i. m. 23. lap. 

3 Zsilinszky i. m. 703. lap. Révész' i. m. 62. lap 
* Magy. Tört. VH. k. 386. lap, Moravek i. m. 34. lap. Általánosságban 

lásd Horváth . Függetlenségi harc I. k. 287. kk. lap és 294. kk. lap, valamint 
Horváth: Huszonöt év II. k. 115. kk. lap. 

^ Székács Emlékkönyv 40. kk. lap és 67. kk. lap. 
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Megemlíti egyébként Székács azt is, hogy az evangélikus 
egyház amúgyis sokat tett a magyarosodás érdekében. A sta» 
tisztika adatai valóban ezt mutatják. Amíg a reformátusság alig 
pár százaléknyi nemzetiségét nem tudta magába olvasztani, 
magyarrá tenni, addig az evangélíkusság az ország összes lakos» 
ságának magyarosodását meghaladó ütemben vált egyre magya^ 
rabbá. A magyarosodási folyamatot úgy az összes lakosságnál, 
mint az evangélikusságnál a már emiitett kettős belső néphul» 
lámzás : a városokba tódulás és az alföld felé húzódás segítette 
elő. 1787—1900 között a magyar jellegű városok lakossága 431 
%"al, a nem magyar jellegű városok lakossága csak 104'4 o/o-kal 
gyarapodott. 1910°ben városaink népességéből 77'5 % volt magyar 
anyanyelvű és 89'9 "/o tudott magyarul beszélni. Ennek az asz= 
szimiláló tényezőnek köszönhető, hogy a magyarság 1787=től 
1900»ig körülbelül 2 millió és 800 ezer főnyi idegent olvasztott 
magába s így arányszáma 39 "/cról 48 "/cra szökkent fel.^ 
Ugyanezen a tényező az evangélikusság soraiban még sokkal 
jobban éreztette hatását, hiszen 1910=ben országos arányszámnál 
nagyobb százalékkal (7"4) lakott a törvényhatósági városokban. 
S láttuk azt is, hogy a nagyobb népsűrűségű (168) peremvidé» 
kékről a kisebb népsűrűségű (132) belső medencék felé tartó 
leszivárgásban földrajzi elhelyezkedése miatt országos átlagánál 
nagyobb szerepet játszott a tót evangélikusság. A szórványosodás 
és magyarosodás szinte párhuzamosan történt. Az evangélikusság 
fokozottabb mértékű magyarosodását kulturális színvonalának 
magasabbrendűsége is elősegítette. Ha elővesszük a Duna bal' 
parti országrész statisztikáját, abból kitűnik, hogy 1910»ben a csak 
60 °/o»nyi tótságot magában foglaló összes lakosságból néhány 
tizedszázalékkal kevesebb volt a középiskolát végzettek a r á n y 
száma, mint a &0 o/o»ában tót anyanyelvű evangélikusságból, 
pedig az összes nyolc középiskolát végzettek közül mindössze 
0"9 % vallotta magát tót anyanyelvűnek. Azt jelenti ez, hogy 
a középiskolák, amelyeket tehát az evangélikus tótság sokkal 
inkább igénybe vett, mint a katolikus tótság s legalább annyira 
igénybe vett, mint a magyarság, a magyarosodás kohói voltak. 
Fokozottabb mértékben így volt ez a német evangélikus intelli» 
gencia soraiban, amelynek megmagyarosodott tagjai sovinizmus* 
ban sokszor a született magyarokon is tultettek. S mivel a német 
és tót evangélikusság kulturális fölénye az elemi kulturfok, 
az írás=olvasás tekintetében is messze elhagyta az országos átla» 
got, érthető, hogy igényei a. gazdasági és kulturális élet egye» 
temes nyelvének, a magyar nyelvnek a megismerésére is kiter» 
jeszkedtek. Találóan irja Fodor Ferenc, hogy a hazai nemzetisé* 
gek mindenütt magasabb kulturális nívóra jutottak, mint a Kár» 
pétokon túl lakó fajtestvéreik, s ahol a természeti viszonyok 
jobban hozzáférhetővé tették a zárt nemzetiségi tömböket a kul= 

1 Moravek i. m. 38. lap. 
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turális határok számára, ott a magyarság kulturális színvonalán 
állottak.^ Ezt a kulturföldrajzi megállapítást kiegészíthetjük azzal, 
hogy a tót evangélikusságot nemcsak földrajzi viszonyai, hanem 
lelki adottságai révén is könnyen elértek á kulturális hatások 
s a magyarság műveltségi szintjére való emelkedés sok eset" 
ben együtt járt a magyar nyelv megismerésével, ami az első 
lépcsőfok volt a magyarosodás utján. Ezekhez a természetes 
asszimiláló tényezőkhöz hozzá kell számítanunk egy erősza» 
kosát is. 

Az evangélikus templomok és iskolák a papok és tanítók 
hivatásbetöltésen kívüli érdemhajhászása miatt nem egyszer való= 
ban „magyar nyelvterjesztésí intézetekké" váltak s okoztak az 
evangélikus keresztyénység szempontjából fölösleges, sőt káros 
izgalmakat. Igaz viszont, hogy azok a tót evangélikus paraszti 
tömegek, amelyekhez nem ért el a pánszláv érzelmű vékony tót 
értelmiségi réteg nemzetiségi izgatása s amelyeket a magyarság" 
gal együtt átélt ezer esztendő tudattalan tudata erős szálakkal 
kötött a magyar haza földjéhez, sokszor ellenkezés nélkül, sőt 
— gyakorlati meggondolásból — örömmel engedtek teret temp= 
lomaikban és iskoláikban a magyar nyelvnek. Ilyen gazdasági, 
kulturális és érzelmi szálakból szövődött össze az eredmény: 
1787=ben az evangélikusságnak még 49 °/o»a tót, I910=ben pedig 
már csak 34'6 '̂ /o=a. Hasonló folyamat a német evangélikusság 
alsóbb rétegeiben nem következett be, részint a magyarsággal 
legalább is egyazon szinten álló kulturfok, részint a német kul» 
turegység eleven átérzése miatt. 120 esztendő alatt a németség 
részvétele az evangélíkusság sorai között mindössze 2 és fél "/o'kal 
(35»ről 32'6"ra) csökkent. Annál érdekesebb ez az eredmény, 
mert a németség semmilyen külső ellenállást nem fejtett ki 
az egyházon belül érvényesülő magyarosítást törekvésekkel szem» 
ben, míg a tótság vezetőinek mozgalma — amint láttuk — 
hosszú évtizedeken keresztül rengeteg olyan energiát lekötött, 
amelyet a morzsolódó 19. századi evangélikusság más területeken 
tudott volna hasznosítani. Hogy ennek ellenére az evangélikus 
tótság mégis magyarosodott, az nem annyira a Zay=féle irány 
győzelmét, mint inkább a pánszláv mozgalom gyökértelenségét 
bizonyítja. Az evangélikusság gyorsabb ütemű magyarosodásí 
folyamatának kétségtelen jele, hogy mig az ország összes lakos» 
ságából a magyarság 39 "/o'ró! 48 7o»ra emelkedett 120 esztendő 
alatt, addig az evangélikusság lélekszámában 15 "/o'ról 3 r 2 "/oTa 
gyarapodott a magyarság száma. 1846=ban az 5 milló 304 ezer 
magyar anyanyelvűnek csak 3'3 °/o=a, tehát 173 ezer volt evan* 
gélikus, 19l0=ben a 10 millió 50 ezer magyarból már 420 ezer, 
tehát 4'2 °/o volt evangélikus. Semmiképen sem lehet tehát 
a magyarországi evangélikusságot államellenes tendenciákkal 
vádolni a 19. századi pánszláv mozgalmakkal kapcsolatban, viszont 

' Moravek i. m. 40. lap 
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természetes, hogy az evangélikus egyház célkitűzései között 
a magyarositásnak nem lehetett és nem is lehet helye. 

3. Azok a problémák, amelyeket a liberalizmus százada fel» 
vetett, részben már megoldódtak. Az egyenlőség és viszonosság 
elvének gyakorlati megvalósítását követelő szólamok ma már 
legtöbb esetben az avult gravamenpolitika ártatlan fegyvereinek 
felesleges puffogásai. A nemzetiségi kérdést megoldotta Trianon 
halálos operációja. A szórványkérdés és reverzális'probléma nap
jainkban is megoldatlanok még, pedig — úgy látszik — az evan» 
gélikusság népességi viszonyainak további vártozatait e problémák 
alakulása fogja megszabni. 
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VI. fejezet. 

Az evangélikusság demográfiája 
a 20. század elején. 

(Geográfiai elhelyezkedés, nemzetiségi, gazdasági, kulturális jellemzés.)' 

Az 1910«es népszámlálás adatai szerint Magyarország ösz« 
szes lakosságának 6"4 °/o«a volt evangélikus, a Dunántúlon 823 , 
a Duna balpartján 14"1, a Duna=Tísza közén 5'2, a Tisza jobb= 
partján 6'8, a Tisza balpartján 5"1, a Tisza=Maros szögben 3'3, 
Erdélyben 8"6, Horvát*Sziavonországban \'3 °/o. Az evangélikusság 
nemzetiségei: 51'2 °/o magyar, 32'6 °/o német, 34'6 o/o tót, \'6°la 
egyéb, különösen vend. Kulturális helyzete: az ország összes 
népességéből 42 "/o, az evangélikusságból 27 "/o volt az analfabéta 
az evangélikus analfabéták száma az összes irni'olvasni nemtudü« 
nak csak 4"56 o/o=át tette ki. Gazdasági helyzet: a kereső népes= 
ségnek 7'3 Vca, az őstermeléssel foglalkozóknak 7'5 "/o'a (nagy= 
birtokosoknak 8, középbirtokosoknak 10, nagybérlőknek 3 8 , kis» 
birtokosoknak 9, gazdasági cselédeknek 5"7, tisztviselőknek 125, 
segédszemélyzetnek 2'7 "/o'a), az ipari=kereskedelmi népességnek 
7'1 "/o'a, a közszolgálati és szabadpályákon élőknek 8"1 °/o=a, 
napszámosoknak 6'6 "/ca volt evangélikus. 

Kitűnik e rövid kimutatásból, hogy az evangélikusság az 
ország összes lakosságához képest úgy földrajzi, mint gazdasági, 
kulturális és nemzetiségi helyzetét illetőleg kisebb=nagyobb eltéré» 
seket mutat. Ezek a száraz statisztikai adatok elevenséget fognak 
kapni, ha az evangélikusság kisebb egységeit a magyar föld képét 
alkotó azon tájelemekre vetítjük rá, amelyeknek fizikai arculatát 
a geológiai felépítés, a klimatikus, vízrajzi, növényi és talajviszo
nyok, nemzetiségi képét pedig a különféle történelmi körülmé» 
nyék különbözöképen alakították ki s amelyeknek a fizikai és 
nemzetiségi sajátságok folytán különböző a kulturális és gazdasági 

1 A fejezetben foglaltak az IQIO. évi népszámlálást feldolgozó kötetek
ből valók. Segítségemre voltak még a Nemz. Ism. kötetei, a Bátky-Kogutovicz 
féle nemzetiségi térkép, Cholnoky, Fodor i. müvei az általános földrajzi és 
gazdaságföldrajzi kép megrajzolásánál, valamint Baross i. m. a gazdasági 
viszonyok rajzánál. 

f 
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életűk, termelésűk, településük. Táj és ember kapcsolatának fele* 
kezeti vonatkozásait könnyű észrevenni olyan óriási különbség 
esetén, amilyen például Spanyolország és Svédország között meg» 
állapitható,, de nagyon nehéz Magyarországon, ahol csak finom, 
árnyalati különbségekről lehet szó. Nekünk — ilyen kapcsolatokat 
és vonatkozásokat felderítő részletkutatások teljes hiányában — 
pusztán a kulturgeográfus leíró munkájára kell szorítkoznunk. 

1. A változatos domborzati képű, de kiegyenlített klímájú 
és egyenletesen jó talajú dunántúli országrészt fizikai adottságai 
a mezőgazdasági termelésre teszik alkalmassá. Három milliónyi 
lakosságának 63'6 "/ca mezőgazdasággal foglalkozik, sűrű tele» 
púlésű apró falvakban eloszolva, intenzív termelést folytat. Az 
ipar, kereskedelem, bányászat a lakosság 23 "/o'át foglalkoztatja. 
A lakosságnak több mint 70 o/o=a magyar, 18 %=a német, a többi 
horvát, vend, tót, stb. Az evangélikusságból 150 ezer magyar, 
100 ezer német, 21 ezer vend és 1 ezer tót, olyképen eloszolva, 
hogy magyarság mindenütt található, de legnagyobb tömegben 
Vas és Veszprém megyékben, a németség délkeleten (Tolna, 
Baranya) és északnyugaton (Mosón, Sopron, Vas megyékben) él, 
a vendek Vas megyében, a tótok Komárom és Veszprém me» 
gyekben laknak. Az evangélikus népességnek 73 7o=a mezőgaz» 
dasággal, 20 o/o'a ipar, kereskedelem, bányászattal foglalkozik. 
Az evangélikus mezőgazdasági népesség jobb gazdasági helyzetét 
mutatja az, hogy a 178 ezernyi evangélikus gazdálkodóból mind» 
össze valami 40 ezer a nincstelen (24 o/g), míg az összes mező» 
gazdasági népességből 35 o/j. Az analfabétáknak mindössze 6'9 o/̂ ^a 
evangélikus. Ezeknek a különbségeknek az okát keresve, első" 
sorban a nagyszámú német evangélikusságra gondol az ember, 
hiszen az összes lakosságnak csak 18 0/̂ =3 s az evangélikusság• 
nak 40 o/g»a német. A németség egyik csoportja a délkeleti 
részeken lakik: Tolna, Baranya, Somogyban mintegy 40 ezer 
német evangélikus, az ott élő összes németségnek Baranyában 
V7=e, Tolnában Vs'a, Somogyban Vs^e. Az evangélikus németség 
sokkal jobb gazdasági és kulturális helyzetben van, mint a kato» 
likus németség, vagy a magyarság. Ugyanolyan földrajzi adott» 
Ságok között élő különböző nemzetiségű és vallású községek 
összehasonlítása azt mutatja, hogy evangélikus német falvakban 
3, katolikus német falvakban 2, katolikus magyar falvakban 1 és 
fél hold föld jut egy lakosra s az evangélikus nincstelenek száma 
20 O/Q, az összesnek 32 o/g.ával szemben. De nemcsak gazdasági 
téren állapítható meg a nemzetiségi különbségen túl is az evan» 
gélikusság fölénye, hanem kulturális tekintetben is: evangélikus 
német falvakban 11—15 o/o, katolikus német falvakban 19—24 % , 
evangélikus magyar falvakban 15—20 o/g, katolikus magyar faf" 
vakban 21—27 o/g az analfabéta. 

A másik tömegesebb német települést Mosón, Sopron, Vas 
megyékben találjuk és ideszámíthatjuk még a földrajzi«fízikaí és 
nemzetiségi hasonlóság miatt Pozsony megyét is. A németség 
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a fenti négy vármegye összlakosságának negyedrészét teszi ki 
s a 282 ezernyi németből 53 ezer evangélikus. A többi nemze" 
tiség: a pozsonyi 154 ezer tótból csak 5400, a vasi 54 ezer, 
vendből 21 ezer, a félmilliónyi magyarból 53 ezer evangélikus. 
Itt az evangélikusságnak csak 56 "/o=a őstermelő, de a birtok' 
elosztást tekintve itt is jobb helyzetben van, mert az összes mező» 
gazdasági népességből csak 24 °/o az erősebb parasztbirtokos 
(15—50 hold), az evangélíkusságból pedig 37 "/o. Igaz viszont, 
hogy a vasmegyei vendek közt nagyon sok a törpebirtokos 
(O—5 hold). Ha összehasonlítjuk a más felekezetű és más nem= 
zetiségű falvak gazdasági helyzetét, akkor a délkeleti helyzettől 
eltérően itt azt kell megállapítanunk, hogy a különbségek nem a 
felekezeti, hanem a nemzetiségi adottságok következményei. 
A német evangélikusság nagy száma okozza azt, hogy az evan' 
gélikus mezőgazdasági népességből csak 24 °/o a nincstelen, 
szemben az összes ilyen népesség 34 "/o'ával. Feltűnő, hogy ezekben 
a megyékben nagyobb az evangélikusság részvétele az ipari, keres» 
kedelmi népesség számában, mint a Dunántúl többi részén. Ennek 
az az oka, hogy az itteni evangélikusság nagy százalékban város» 
lakó, s a soproni 10 ezernyi német=magyar evangélikusságból 
csak 56 "/o, a pozsonyi 9 ezernyi német»magyar»tót evangélikusból 
csak 11 "/o, a Modor, Bazin, Szentgyörgy, Szombathely váro= 
sokban lakó 6 ezenyi német=magyar=tót evangélikusból csak 30 °/o 
foglalkozik mezőgazdasággal. A kulturális különbség nagyon 
csekély az evangélikusság javára : 24 °/o analfabéta a 26 °/o"kal 
szemben. 

A Balatont környező megyék másfélmilliónyi tiszta magyar 
lakosából 4'4°/o evangélikus, legnagyobb számban Győr, Veszprém, 
Somogy megyékben, ahol elérik a 12 °/o-ot, legkisebb számban 
Komárom és Fejér megyékben, ahol 3 "/o körül mozog a számuk. 
A evangélikusságból 79 °/o foglalkozik őstermeléssel, az összes 
lakosságból csak 67 "/o. 10—50 holdas birtokon az evangélikus' 
Ságnak 27 "/ca, a más vallású népességnek 17 "/o'a gazdálkodik. 
A nincstelenek között aránylag is sokkal kevesebb az evangé' 
likus, mint más vallású (33 "h—3& 7o), ugyanígy az analfabéták 
között is (27 7 o - 3 0 7o). 

Végeredményben azt látjuk, hogy a Dunántúl evangéli» 
kussága régi településű mezőgazdasági népesség, gazdasági és 
kulturális helyzete nemzetiségi és földrajzi különbségeken túl is 
jobb a más felekezetekhez tartozókénál. 

2. A Kis'Alföldtől a felső Tiszáig karéj alakban öleli körül 
a magyar medencét a Felvidék. Fizikai, geológiai viszonya folytán 
inkább erdőgazdasági, ipari és bányavidék, mint mezőgazdasági. 
Lakossága közel 4 millió s túlnyomó részben a medencékben, 
folyóvölgyekben telepedett le. Nemzetiségi megoszlása: 1 millió 
650 ezer magyar, 150 ezer német, 1 millió 700 ezer tót, a többi 
rutén és lengyel. 426 ezernyi evangélikusból 73 7o tót, 18 "/o 
magyar és 9 °/o német. A tót evangélikusság Trcncsén, Nyitra, 
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Túróc, Zólyom megyékben, Hont, Nógrád, Gömör északi részein 
él nagyobb tömegben, északon feltűnik még Sáros megyében, 
keleten Abaúj=Tornában és Zemplénben, legkeletibb szigete Bereg 
megyében van a Latorca körül. A magyar evangélikusság a Fel= 
vidék déli részein húzódik végig, de nagy számban él elszórva 
is a felvidéki városokban. A németség tömege Szepes megyében 
él. Úgy az összes, mint az evangélikus lakosságból 60 o/o őster» 
meló és 25 o/o ipari stb. népesség. 

Nyitra és Trencsén megyék 84 ezernyi tót evangélikusa 
mostoha földrajzi 'körülmények között él a Vág és Kárpátok közé 
szorítva. Az összes területnek alig 40 o/o=a művelhető, de nem 
is terem annyit, amennyi elegendő lenne. A földből aránylag 
több van az evangélikusság kezén, a birtokeloszlás is kedvezőbb, 
a nincstelenek száma jóval kevesebb, mint a katolikus tótságnál, 
amely a kís=alföldi medence pereméről és a Vág völgyéből kiszo= 
rulva a zordabb vidéket foglalta el s nem mcző= hanem crdő» 
gazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik. A Hannoverből ide» 
menekült anabaptista vallású — később eltótosodott és rekatolizált 
— „habanus"»ok a fazekasipart honosították meg. De úgy ez, 
mint a bőripar, házalás és a körülbelül 250 kisebb=nagyobb gyár 
inkább csak a katolikus tótságot foglalkoztatja. Valószínűleg ez 
lehet az oka annak, hogy kulturális tekintetben nincs különbség 
az evangélikus földműves és a katolikus tutajos, drótos, vagy 
gyári munkás között. 

Ugyanez a helyzet Túróc és Liptó megyékben is, ahol az 
összes lakosságnak közel a felét kitevő 65 ezernyi tót evangéli= 
kusság mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, a katolikus tótság pedig 
erdőkitermeléssel, háziiparral foglalkozik, gyárakban és bányákban 
dolgozik, vagy nyaranként az Alföldre t'.JduI kenyerét megke= 
resni. Ez a gazdasági helyzet, úgy itt, mint a Vágtól nyugatra, 
azt mutatja, hogy az evangélikusság az ősibb településű s a mező» 
gazdasági kultúra szintjére a magyarsággal egyidejűleg már akkor 
felemelkedett népréteg, mikor a katolikus tótság még nomád 
vagy félnomád életet élt. Igaz viszont, hogy a hegyekről lezúduló 
katolikus tótságot ipari vagy házaló foglalkozás az elemi kultúrfok 
tekintetében az evangélikus tótsággal egyenlő szintre emelte. 

A zólyomi medencében és annak peremén lakó 154 ezernyi 
tót lakosságnak 51 %=a evangélikus. A talajviszonyok jobbak, mint 
az északibb megyékben úgy a szántóföld kiterjedését, mint minő» 
ségét illetőleg. Őstermeléssel foglalkozik az összes lakosságnak 
45 "/o'a, az evangélikusságnak 60 7o»a. A háziipar (vászonszövés 
a katolikus Gyetva környékén), gyáripar, bányászat, kohászat itt 
is inkább a katolikus tótságnak ád foglalkozást, bár az evan« 
gélikusság kulturális helyzete itt már észrevehetőleg jobb. (25 % 
analfabéta 30 Vo'kal szemben.) 

Hont, Nógrád, Gömör megyék félmilliónyi, 60 °/o»ban 
magyar és 40 Vo=ban tót lakosságából 25 °/o evangélikus. Az 
evangélikusság soraiban azonban a magyarság arányszáma alig 
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28 %, a többi tót és német. Az itt lakó tótsagnak több mint 
fele evangélikus, a magyarságnak alig tizedrésze. A tótság 
az északi, a magyarság a déli részekben telepedett meg, bár 
elég vegyesen, hiszen ez a terület volt a magyar és tót demog' 
ráfiai harc főszintere hosszú időn keresztül. A foglalkozást illc» 
tőleg itt már alig van különbség, feltűnően jobb helyzete van 
cvangélikusságnak a 10—50 holdas birtokoknál (az összes mező-
gazdasági népességből 23 °/o, az evangélikus mezőgazdasági 
népességből több mint 30 °h gazdálkodik ilyen területen) és a 
nincstelenek arányszámában (míg az összesből 38 °/o, az evan» 
gélikusból csak 13 % a nincstelen,) Ennek a helyzetnek az okát 
a felekezeti különbségen tul a nemzetiségi különbségben is keres» 
nünk kell, hiszen ezen a területen tót evangélikus mezőgazdasági 
népesség áll szemben magyar katolikus mezőgazdasági népes= 
seggel. Ezeknek a megyéknek a földiéből kevesebb és arányta" 
lanabbul elosztva jutott a magyarságnak, mint a tótságnak. 
A mezőgazdaság mellett az evangélikusság még állattenyésztéssel 
(Korpona környékén.) háziiparral (Nógrádban fazekas iparral, 
Gömörben, ahol az evangélikusságnak közel 40 ''/o'a ipari, főleg 
háziipari népesség), gyümölcstermeléssel is foglalkozik, míg 
a gyáripar, bányászat, kohászat inkább a tót és magyar kato= 
likusságot gyűjtötte össze és foglalkoztatja a ki.sebb=nagyobb ipari 
centrumokban. Az analfabéták számát illetőleg az evangélikusság 
magasabb színvonalon áll, csak 25 °/o=a nem tud irni'olvasni, 
míg az összes lakosságnak 30 °/o=a. 

A Felvidék elég népes tót evangélikus szigete Sáros megyé= 
ben van. A megye 175 ezernyi lakosából 60 "/o tót, 20 "/o 
magyar (a statisztikákban kimutatott magyarság úgy itt, mint 
Szepes megyében túlnyomóan zsidókat jelent), a többi német 
és rutén. A 14 ezernyi evangélikusság 90 °/o=ban tót, s 80 "/o'ban 
őstermeléssel, mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik. 
A mezőgazdasággal foglalkozó evangélikus népségnek a fele 
10—50 holdas birtokon gazdálkodik (az összesnek 37 °/o=a,) s mind° 
össze 8 °/o=a nincstelen) az összesnek 16 "/o^a.) Az összes lakos' 
Ságnak 46 °/o=a, az evangélikusságnak 59 o/o-a analfabéta. 

Nem annyira számánál, mint inkább gazdasági és kulturális 
súlyánál fogva jelentős .tényező a Felvidék életében a szepesi 
szászság. Szepes megye 173 ezernyi lakosából mindössze 24 °/o 
német, a többi tót (58 % ) , magyar, rutén, lengyel. A 26 ezernyi 
evangélikusság 'V'i részben német, V) részben tót. A németség" 
nek 7i=a evangélikus, a tótságnak alig V20»a. A szász evangé« 
likusság 40 i>/o=ban őstermelő, 40 "/o^ban ipari stb. népesség. 
Földművelése sokkal intenzivebb és eredményesebb, mint a tót= 
Ságé. Árpát, zabot, lent, komlót termel 10—50 holdas birtokain, 
míg a tótság főleg zabot és burgonyát. A háziipar és kisipar 
(mészáros, fegyvergyártó, nyerges, posztós) igen fejlett volt, míg 
a gyáripar folytán a tömeggyártás s a közlekedés rendezésével 
a könnyebb bevitel fel nem lendült. Ennek azután az volt 
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a következménye, hogy a 19. század végén sok szász kivándorolt. 
A szászság tekintélyes része a bányászatból élt. A bányák nem 
merültek ki, de az olcsóbban termelő külföldi üzemekkel a sze" 
pesi, de általában a felvidéki bányászat nem tudta felvenni 
a versenyt. Ez is elősegítette a kivándorlást. A bányák idegen 
kezekbe kerültek s az uj tulajdonosok inkább az igénytelenebb 
tótokból válogatták ki munkásaikat. A szászság kultúrában maga» 
san fölötte áll a tótságnak. A 47 0/0°°^ megyei arányszámmal 
szemben a szász evangélikusok közül csak 21 o/̂ , az analfabéta. 
A hazai szellemi elit jelentős hányada a szepesi szászság köréből 
került k. 

3. Követve a Kárpátok gyűrődésének irányát, Erdély kerül 
sorra, amely szerkezetileg és tájképileg is a Felvidékhez hasonló 
bonyolult terület, de földjének minősége, geológiai viszonyai révén 
ennél jobb gazdasági helyzetben van. 2 millió 700 ezer lakosából 
36 7o magyar, 9 o/o német, 55 0/0 oláh. Az evangélikusság száma 
230 ezer, 11 o/o=ban magyar, 87 o/o=ban német és I o/o=ban oláh. 
Az összes magyarságnak 3 o/o°a> ^z összes németségnek 86 0/^.3 
evangélikus. A 25 ezernyi magyar evangélikusság a brassómegyei 
hétfalusí járás 10 ezernyi tömbjétől eltekintve, szétszórtan él. 
Erdély evangélikusságát tulajdonképen az erdélyi szászság jelenti, 
amely Királyföldön (Brassó, N a g y és Kisküküllő, Szeben és Alsó» 
Fehér megyék) és Beszterce=Naszód megye területén él, de telepei 
nem alkotnak összefüggő egészet, hanem egy koralltenger elszórt 
zátonyaihoz hasonlíthatók. Saját községeiben sincs egyedül, mert 
a falvakban oláh (az oláh invázió következtében a 20. század 
elején szász nyelvterületen már közel félmillió oláh él), a váro= 
sokban magyar elemmel él együtt. Telepeik a hegyvonulatok 
tövében és a déli Kárpátok harántvölgyeiben vannak. Nem hegyi 
lakók, mint az oláhok. Lakóhelyük hajdan erdőség volt, melyet 
őseik változtattak mezőgazdasági tájjá. A szászság 64 o/o=a ős» 
termelő, leginkább mezőgazdasági népesség, 23 o/o=a ipari népes= 
ség, szemben az oláhsággal, amely hegyi pásztorkodással, erdő' 
gazdasággal foglalkozik. Jellemző itt is az evangélikus kézen levő 
erős parasztbirtokok (10—15 hold) nagy száma (az evangélikus 
mezőgazdasági népességből 40 o/̂ , az összesből 24 o/p gazdálkodik 
ilyen birtokokon) és a nincstelenek kedvező aránya (26 °/o—8 "/o). 
A szászság gazdálkodása intenzív és eredményes. 1908=ban pél» 
dául Brassó megye az országos termésátlagnál 40 "/o'kal jobb 
eredményt ért cl. A múltban nagyon fejlett iparuk a 20. század 
elején a gyáripar versenye miatt háttérbe szorult. Földrajzi hely= 
zctük a múlt századokban Kelet és Nyugat árúcseréjének köz" 
vetítőivé tette őket, a század elején azonban a közlekedési viszo" 
nyok és a keleti vámsorompók miatt csak a kis= és hclyikeres* 
kcdelem maradt meg a kezükben. Mindamellett kiváltságos jogi, 
történelmi és földrajzi helyzetük következtében gazdasági és kul» 
turális (az evangélikusságból csak 24 °/o analfabéta, az összes 
népességből 56 %) fölényüket máig is megőrizték. 



4. Az ország legnagyobb kiterjedésű és legnagyobb gazda= 
sági jelentőségű tájegysége az Alföld, mely egyúttal a legnagyobb 
dunai medence is. Nem tökéletes síkság, folyóvölgyek és törmelék" 
kúpok enyhítik felszínének egyhangúságát. Gazdaságilag is kűlön« 
féle típusok találhatók rajta: a szikes Hortobágy, a Duna«Tisza 
közti homokbuckák s a délvidéki nagyszerű lösz. Település formái: 
északon és északkeleten apró falvak, közepén hatalmas községek 
kiterjedt tanyarendszerrel, délen szabályos, mérnökileg rendezett 
falvak. 8 és félmilliónyi lakosságából 42 % magyar, 10 % német, 
12"5 °/o tót, a többi szerb, stb. Az összes lakosságból közel 400 
ezer, 4'5 °/o, evangélikus. Nemzetiségek szerint: 45 V(i=ban magyar 
(az összes magyarságnak 5 5 "/o'a), 19 °/o'ban német (az összes 
németségnek S'6 7o=a) és 34 "/o'ban tót (az összes tótságnak 
69 %=a). Az evangélikusság Pest, Békés, Csanád, Szabolcs me= 
gyekben tót és magyar, Bács=Bodrogban tót, német, magyar, 
Torontálban tót és német. Kevés kivételtől eltekintve, mind 18. 
századi telepítés. 

A pestmegyei evangélikusság az összlakosságnak 6'7 °/o'a 
(68 ezer). Túlnyomóan magyar, illetve félig=meddig mcgmagya= 
rosodott tót (Sö %) , azután tót (13 %) és német (7 % ) . Foglal= 
kozása természetcsen mezőgazdaság, de csak árnyalati gazdasági 
és kulturális különbségek állapíthatók meg az evangélikus és nem 
evangélikus népesség között az előbbi javára. Az evangélikusság 
nagy száma miatt külön említjük meg az 5 o/o»nyi evangélikust 
számláló Budapestet. Az evangélikusság több mint 90 °/o'ban 
magyar, 60 7o=a ipari, kereskedelmi népesség, 40 o/o=a értelmiségi 
pályákon él. Csak 12 °/o=a analfabéta, míg az összes lakosságnak 
15 »/o=a. 

Szabolcs, Békés, Csanád megyék 150 ezernyi evangélikus" 
sága az összes lakosság 19 "/o^a (Szabolcsban 6 °/o, Békésben 
35 Vo, Csanádban 18 o/o), 42 o/o=ban magyar, illetve megmagya= 
rosodott tót, 52 o/o=ban tót. Az összes magyarságnak 10 '̂ /o=a, az 
összes tótságnak 90 "/o^a evangélikus. A lakosság 70 "/okának 
foglalkozása a földművelés. Szabolcsban és Csanádban kisebb. 
Békésben nagyobb birtoktesteken gazdálkodik az evangélikusság. 
Feltűnő nagy a nincstelenek arányszáma, az őstermelő népes* 
ségnek közel 50 °/o=a. Az evangélikusság jobb gazdasági hely» 
zetben van, de műveltebb is. Az összes népességből 38 "/o az 
analfabéta, az evangélikusságból csak 27 "/n. 

A Délvidék (Bács=Bodrog, Arad, Temes, Torontál, Krassó» 
Szörény) több, mint 100 ezernyi evangélíkussága az összes lakosság 
4'5 Vo«a, 10 "/o=ban magyar (az összes magyarság 2'2 — ̂ a), 
50 "/o'ban német (az összes németség 10 "/o'a) és 40 %=ban tót 
(az összes tótság SO °/o°a). 64 "/o^ban őstermelő. A nagyob birto
koknál jobb az evangélikusság arányszáma, de a mezőgazdasági 
munkásság számában rosszabb. A tőtság, mely majdnem egészé" 
ben evangélikus, a földművelésre legalkalmasabb területeken tele* 
pedett l e : Arad keleti, Torontál északi, Bács=Bodrog déH részén. 

!& 
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Á békési tótságnál vállalkozóbb szellemű, intenzívebben, kor" 
szerűbben gazdálkodó népesség. Az evangélikus németség gazda» 
ságilag két részre oszlik, a csehországi hegyvidéki németek a régi 
Bánság déli részein telepedtek meg, állattenyésztők, erdő és 
bányamunkások, a rónasági svábok a Bácskában telepedtek meg 
és földműveléssel foglalkoznak. A kulturális különbség — a nem« 
zetiségi különbségek folytán — érthetően nagy : az evangélikus" 
Ságnak 20 Vo-a, az összes lakosságnak 47 Vo»a analfabéta. 

5. Horváth—Szlavonországban, a primitív földművelés, erdő" 
gazdálkodás és állattenyésztés tipikus területén, a két és félmii" 
liónyi lakosságból csak 1 "/o evangélikus, ez is a Szerémségben él 
s 4 %»ban magyar, 56 "/o'ban német, 35 "/cban tót. A magyar" 
Ságnak 1 "/ca, a németségnek 14 %»a, a tótságnak 55 "/o'a 
evangélikus. A szerémségi evangélikusság az országrész legmú" 
véltebb és leggazdagabb rétege. A drávántúli dombvidéken még 
találunk itt"Ott evangélikus német szórványt, de innen délre 
és nyugatra már alig néhányat, mig végre Lika-Krbavában 
egészen eltűnik az evangélikusság, melynek kulturális helyzete 
már a Bácska folytatását képező Szerémségben is jobb, annál 
inkább az egész országban. Csak 35 %»a analfabéta, míg az ösz" 
szes lakosságnak 60 7o'a. 

' > ^ . ^ 
^ ^ 

•inai 



X 

;ÍKÖHi 

V^'-. 
• ^ - i 

L 



^ 

r 




