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Fláciánus lelkészek Magyarországban. 

F^vr. Antal Géza „A magyar protestáns egyház külföldi érintke-
U zései" című értékes tanulmányában 1 helyesen mutat reá, hogy 
történetíróink ezt a fontos tárgyat még nem dolgozták fel kellő-
leg. A művelt protestáns külföld nem csak iskoláival, anyagi se-
gélyezéssel, az üldöztetések idején diplomáciai uton való közben-
járással tett hazai egyházainknak igen nagy szolgálatot; hanem 
az ott fellépő szellemi irányzatok, sőt a gyakorlati téren mutatkozó 
egyháztársadalmi mozgalmak is erősen éreztették hatásukat Ma-
gyarországban is. 

A lutheránusok mellett félénk erasmianusok és radikális 
zwingliánusok, Melanchthont követő filippisták és kryptokálvinisták 
és Kálvinnak nyilt hivei mellett egy Stancarusnak, Blandratának 
és Socinusnak is voltak követői hazánkban. A lutheri és kálvinista 
orthodoxiának, a Formula Concordiae mellett és ellen megindult 
harcoknak, az angol puritánismusnak és independentismusnak, 
Drabik és Comenius chiliasmusának, a coccejanismusnak, pietis-
musnak, majd a rationalismus különféle árnyalatának s a Schleier-
macher óta jelentkező általános vallási megújhodásnak hazánkban 
is meg volt erősebb vagy gyengébb hatása. 

Spenernek és Franckenak hatását hazai egyházunkban és a 
magyar nevelés terén magam is megkisérlettem kimutatni.2 

Most pedig Luther legbuzgóbb hívei köréből ismét egy olyan szel-
lemi mozgalmat akarok ismertetni, amely eddig hazai egyháztör-
ténetünkben tudtommal kellő méltatásra még nem talált. 

A fláciánusok szerepe hazai protestáns egyházaink életében 
nem volt ugyan nagyobb, talán korszakos jelentőségű, de figye-
lemre méltó mégis, mint annak bizonysága, hogy a külföldi theol. 
irányzatok közül a szélsőbbek is — részben osztrák közvetítéssel -
miként csaptak át hazánk földjére és miként nehezítették meg itt 
ugy is sok bajjal küzdő egyházunknak a létért való küzdelmet. 

Flacius Mátyás, a róla nevezett theol. pártnak vezére, szláv 
eredetű volt, Isztriából, vagy az akkor úgynevezett lllyriábol való. 
Luther és Wittenberg vonzó ereje ugyanis az Adriai tenger mel-
lékén lakó szlávokat és olaszokat sem hagyta érintetlenül. Capo 

1 Prot. Szemle 1908. 65. 1. és Tanulmányok c. kötetében is (Pápa 1908 
külön. 

2 Magyar pietisták a XVIII. században. Bpest 1898. A pietismus peda-
gógikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. 
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d'Istria püspöke Vergerius Pál, a volt pápai követ is a reformációhoz 
csatlakozott1. Isztriai volt Garbitius Mátyás is, ki 1539. a görög 
nyelvet tanította Tübingenben. Az isztriai származású Consul István 
és a dalmát Dalmata Antal hazánkban is Kismarton vidékén 1568. 
Weispriach János kaboldi báró birtokán és Polheím Miksa vas-
megyei jószágain horvát nyelven hirdették az igét és protestáns 
műveket fordítottak horvát nyelvre2. Zigerius Imre, a magyar re-
formátor is Flacius előtt tett nyilatkozata szerint illyriai volt. Zábrák 
János is a wittenbergi tanulók 1551. évi és Danub Sebestyén a je-
nai tanulók 1558. évi jegyzékében, mint illyriai ifjak szerepe!nek;!. 

Az illyriai szlávok közül a reformáció történetében legfontosabb 
szerep jutott Flacius Mátyásnak, akinek, már Wittenbergben is 
voltak magyarbarátai s később is a róla nevezett fláciánus lelkészek 
közül Ausztrián át többen bevándoroltak hazánkba. 

I. Flacius és magyarországi barátai: Zigerius, Muceus, 
Wagner és Creutzer. 

Flacius Mátyás, családi nevén eredetileg Vlachich (másként 
Frankovichnak is nevezték), akit hazájáról rendszerint Illyricus 
néven említenek, Isztriának délkeleti részén Albonában 1520. márc. 
3. született tekintélyes polgári családból. Isztria akkor a gazdag és a 
pápával hadilábon álló Velencének birtokában volt. így került a 
tehetséges ifjú is Velencébe innen pedig 1539. Bázelbe, hol Gry-
naeus Simon fogadta házába, majd pedig 1540. Tiibingenbe, ahol 
földije, a fentebbi Garbitius adott neki szállást. A következő év-
ben végre Regensburgot is útba ejtve Wittenbergbe jutott el, ahol 
Melanchthon gondoskodott róla atyai szeretettel. A német nyelvet 
ekkor még rosszul beszéli, de e helyett magával hozta hazájából az 
olasz nyelvnek ismeretét1. 

1 Nagy hatással voltak reá Páduában a hitehagyott Spiera Ferenc jogtu-
dósnak lelki gyötrelmei is, melyekről Tőke Ferenc alsólendvai papunk is 
históriás éneket írt. Francisci Spierae História volt a forrása, melyet Verge-
rius Pál és Gyalui Torda Zsigmond írt tnég két társával Szilády Áron. R. M. 
Költők Tára VI. 338. 

2 Elze Tivadar volt velencei lelkész 1871. Révész I. Figyelmezőjében 
(1871. 550. lap) felhívást intézett a magyar írókhoz, hogy nem tudnának-e 
valamit Consulnak és Dalmatának Fraknó és Kismarton vidékén való működé-
séről. Elkésve igyekeztem erre felelni „Consul István horvát prédikátor" című 
cikkemben. Evang. Egyházi Élet. 1915. 191. lap. Consul leánya Rittschendel 
Jakab soproni lelkésznek volt felesége, második házasságában pedig dr. Lack-
ner Kristófnak, a híres soproni polgármesternek nevelőanyja. Consul István 
1579. halt meg Kismartonban vagy leányánál Sopronban. Weiszpriach mellett 
Pollheim is evang. volt. Özvegye nem bocsátotta el papjait a szombathelyi 
zsinatra 1579. 

3 Fraknói V. Hazai és külföldi isk. 300. Révész. I. M. Tört. Tár. VI. 
207-300. 1. Mokos Gy. Magyar tanulók a jenai egyetemen 2. 1. 

4 Források: Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1725 
Preger W. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit. 2 Bde. Erlangen 1859. és 
1861. Kawerau G. Herzogs Realencykl. VI. 82.-92. 
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Lutherrel Bugenhagen ismertette meg s három évi tanulása 
közben teljes szívvel és lélekkel csatlakozott a nagy reformátorhoz 
akinek rendületlen hive volt egész haláláig. 1544-ben a még csak 
24 éves ifjú a héber nyelv tanára lesz s a következő évben meg-
nősül. Maga Luther is jelen volt a menyegzőjén. Ugy Luther, mint 
Melanchthon fényes jövőt igért az igen buzgó és nagytehetségű 
magisternek. 

Luther halála után azonban Melanchtonnal való barátsága csak-
hamar felbomlott. Az 1548. évi augsburgi és lipcsei interimek 
adtak erre okot, amelyekben Agricola és Melanchton igen nagy en-
gedményeket tettek a római egyház részére. Flacius erős polémiát 
indított ellenük, ugyhogyhelyzete is tarthatatlan volt már Wittenberg-
ben. Előbb Hamburgba azután pedig Magdeburgba vonult az utóbbi 
helyen felügyelője lett a városi nyomdának s egyszersmind feje 
a gnesiolutheránus theol. pártnak, amely innen kíméletlen harcot 
kezdett az ingadozó filippisták ellen. 

Ez volt Flacius életében, az első időszak, melyben mint gne-
siolutheránus még igaz ügyért, Luther romolhatlan örökségeért 
harcolt az interimisták, adiaphoristák, majoristák, osiandristák stb. 
ellen. Melanchthon barátságát már ezzel is eljátszotta teljesen. 
Germania paeceptora Flaciust hálátlan szlávnak nevezi és szöke-
vénynek (ó Sp«TCT7j; Sy./.aßoS). Szemére veti, hogy jótéteményeivel 
kigyót melengetett a keblén1. Pedig az adiaphorista vitában később 
maga Melanchthon is bevallotta tévedését3. 

Flaciussal rokon lelkű theologus volt Magyarországban a 
huszita származású Cordatus Konrád, Mária királynénak egykori 
heves természetű udvari papja Budán, aki nem csak Crucigert 
támadta, hanem magára Melanchthonra célozva panaszolta fel, 
hogy Wittenbergben a nyelvészek inkább a halott Erasmust ol-
vassák, mint sem, hogy az élő Luthert hallgatnák3. Az 1550. 
évi pozsonyi országgyűlésen a dunántuli megyék követei is sür-
gették, hogy a lipcsei interim Magyarországra is terjesztessék ki, 
de ebből még nem következik, hogy itt is egy enyhébb és egy 
szigorúbb lutheránus párt lett volna. A lőcsei követ irta: „Die 
über die Tona wonen, haben eins teils pegeret das Interim4." 
Stockei Lénárd a bártfai igazgató azonban lelkes híve maradt 
Melanchthonnak egészen haláláig s Flaciust és követőit az Anti-
krisztus társainak bélyegezte5. 

1 Multis beneficiis affectus est ab Academia et a nie. Verum aluimus in 
sinu serpentem. C. R. VII. 449, 534. Kawerau i. h. 83. 1. 

2 Fateor hac in re a me peccatum esse C. R. VIII. 842. Kawerau 84. 1. 
3 Conradt Reyssen zu Ofen néven egy kis művet adott ki. Wittenberg 

1525. M. Könyvszemle 1878. 100. 1. Pokoly J. Prot. Ehi és Isk. Lap. 1892. 
859. 1. Moeller, Kirchgesch. III. 254. 1. Loesche G. Luther, Melanthon und 
Calvin 68. 174. és Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 28. hol magyarországi születé-
sűnek mondja, míg másutt az osztrák Weissenkirchenből valónak. Perthes, 
Handlexicon I. 385. szerint szintén Magyaroszágban született. 

4 Fraknói, M. Orszgyül. Emi. III. 246. 289. Zsilinszky, Vallásügyi tárgy. I. 42. 
5 Ráth Gy. Két kassai plébános. 31. 1. 
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Ezeken a Flacius és Melanchthon dolgára vonatkozó adatokon 
kívül azonban többet mondó bizonysága is van a Flacius és a 
magyarok között való összeköttetésnek. Már wittenbergi tanár 
korában is voltak buzgó tanítványai hazánkból, akik később sem* 
feledkeztek meg mesterükről. 

1544-ben volt Flaciusnak hallgatója Wittenbergben Zigerias 
Imre, aki mestere előtt szintén illyriai származásúnak vallotta 
magát. Hazájából már mint tanító ment ki külföldre. Mester és 
tanítvány a legjobb viszonyban voltak egymással. Flacius mint 
földijét és tanulni vágyó ifjút szerette Zigeriust. Ez pedig öt év 
múlva is bizalmas hangú levélben kereste fel mesterét és egy 
Mátyás-féle magyar aranyat küldött neki ajándékúl. „Kérlek, fogadd 
el szeretettel — irja — és ne az adomány csekélységére, hanem 
az én jóakaratomra és szegénységemre tekints. Ha Isten is úgy 
akarná, szeretnélek téged mostanában ismét látni és szeretném 
kedves társaságodat élvezni." 1 

Zigerius csak egy évet töltött Wittenbergben, betegsége miatt 
kellett visszajönnie. S most öt év múlva, Tolnán 1549. aug. 3. 
kelt levélében mondja el eddigi élettörténetét. Visszatérte után 
Tolnára ment, de csak két hetet töltött ott, mert a sok ezer bál-
ványozó között alig talált 3—4 evangélikust. Azután Kálmán-
csehiben másfél hónapon át már több eredménnyel prédikálta az 
igét, mert itt több papot és a Paduában tanult Endericus Máté 
tanítót is áttérítette. Majd Vörösmarton működött két évig és 
kilenc hónapig, ahol Sztáray Mihály laskói lelkész is segítette a 
munkában. Igen sokan megtértek s egészen a két Moesiáig 
(a mai Bulgária és Szerbia) terjesztették a reformáció tanait, míg 
nem ismét Tolnára hívták vissza. 

Majd gyülekezetének állapotáról szólva közli Flaciussal hogy 
a budai basa vette őket oltalmába, aki megparancsolta, hogy azt 
a hitet „melyet Luther talált ki" mindenfelé szabadon hirdessék 
a magyarok és szlávok között. Ezt tartja a basa igaz hitnek és 
Budán is megengedi annak hirdetését. Végül pedig munkatársakat 
kér Zigerius Flaciustól a wittenbergi magyarok közül s a vele 
jó viszonyban levő Motzerus vagy Muceus Tövisi Mátyást külön 
is hívja maga mellé. Üdvözli Fülöp urat is, Melanchthont. 

Zigerius 1549-ben ugyanis azt hitte, hogy Flacius még Wit-
tenbergben van s arról a szakadásról sem tudhatott, mely közte 
és Melanchthon között a lipcsei interim miatt beállott. Majd nem 
egy teljes év telt bele, míg Flacius ezt a levelet 1550. jul. 22. 
megkapta. Ekkor már Magdeburgban volt és ellenfelei ellen akarta 
ezt is felhasználni. Az eredetileg latin nyelven írt levelet lefordí-
totta németre s előszóval és epilógussal ellátva Lotter Mihály 
sajtóján Magdeburgban 1550. ily cím alatt kiadta: „Ein Schrift 
eines frommen Predigers aus derTürckey an Illyricum geschrieben. 

1 Thury E. Eszéki Imre. Prot. Szemle 1898. 322. 1. 
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Darinnen angezeiget wird, wie es dort mit der Kirche und dem 
Evangelio zugehet"1. 

Hazai egyháztörténetünk Flaciusnak köszönheti, hogy ez a 
sok érdekes adatot közlő forrásiratunk fennmaradt. De neki a 
kiadásával más célja volt. Az interimisták és adiaphoristák ellen 
használta fel ezt is. Az előszó szerint az üldözött gnesioluthera-
nusokat akarja a tiszta tudományban megtartani s türelemre, 
reménységre buzdítani, midőn a magyarországi példával mutatja 
nekik, hogy ime Isten nagyobb veszedelmek között, a török hó-
doltságban is megvédi és hirdetteti a maga evangeliomát. Másod-
sorban pedig az interimet reájuk erőszakoló keresztyén hatalmas-
ságokat akarja a törökök türelmességének példájával megszé-
gyeníteni is arra birni „hogy kissé szelídebben dühösködjenek, 
mint eddig tették." 

Flaciusnak tehát éppen kapóra jött a magyarországi levél. 
Tanítványának megemlékezését örömmel vette s az összeköttetést 
magyar barátaival és érdeklődését Magyarország iránt továbbra 
is fenntartotta. Tanítványának és bizalmasának kell tekintenünk 
azt a Muceus Tövisi Mátyást is, akit Zigerius Flacius által üd-
vözöl és hív haza. 

Lelkes híve és barátja volt Flaciusnak a szomszéd Ausztriában 
Nidbruck Gáspár császári tanácsos is, ki Bécsből titokban irta 
hozzá bizalmas leveleit, irodalmi vállalatait támogatta, Melanch-
thonnal kibékíteni akarta, sőt Miksa király pártfogását is meg-
szerezte számára. Mordeisen Ulrik a szász választó fejedelem 
tanácsosa megütközve mondta, hogy Miksa király is kedveskedik 
Flaciusnak, ajándékokat, pénzt is küldött neki. Ez a támogatás 
azonban csak a tudósnak és írónak szólt, mert a hitvitákat Miksa 
nem szerette és inkább az interimnek volt barátja.-

Nagy egyháztörténeti művének megírásakor is Flacius figye-
lemmel volt hazánkra. Nidbrucktól kér magyarországi forrásokat. 
1553. nov. 28. irta néki: „Optarem etiam Tuam Humanitatem in 
Hungáriám ad aliquos industrios homines scribere, qui eiusmodi 
inquisitionem adjuvarent." És Nidbruck Zabardi Mátyás nagyváradi 
püspökhöz írt e tárgyban azonnal.3 

Levelezett Flacius Wagner Bálint brassói lelkészszel is, akit 
bizalmas jó barátjának és tudós embernek mond. Arra szólítá fel, 
hogy Erdélyben és Oláhországban gyűjtsön forrásokat. Wagner 

1 Az eredeti német nyomtatvány három példányban is megvan a M. N. 
Muzeum könyvtárában. Szabó K. Régi M. könyvtár III. 390. A német szöveget 
latinra visszafordítva közli az előszó és epilógus nélkül Ribini, Memorabilia 
I. 90 - 9 4 . Ezt a fordítást újra közli Karácsonyi, Kollányi, Egyháztört. Emlékek 
V. 188- 190. Zigeriust ők a magyarban Zsigérnek mondják. Mások, Ember 
Pál és Bód Péter, Pathai Sámuel 1647. évi levele szerint Eszékinek (Lampe-
Ember 668. 1.). Szilády Áron pedig Szigetinek olvassa a nevet. Régi M. Köl-
tők T. V. 305. Flacius teljes kiadványát németből (ordítva közli Thury E. 
Eszéki Imre magyar reformátor. Prot. Szemle 1898. 316 -326. 1. 

- Loesche G. Luther, Mel. Calvin. Tübingen 1909. 148. 1. 
3 Flacius és Nidbruck levelei. Oestr. Prot. Jahrb. XVII. 16. 1. 
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felelt is neki s a levelét Nidbrucknak is megküldte. Flacius azt 
remélte, hogy ha valamely nagyobb tekintélyű ember fogja Wagnert 
felszólítani, akkor majd többet tesz. Nidbruck úgy véli, hogy 
Brassóból semmit vagy igen kevés adatot fog kapni. És Flacius 
csakugyan panaszkodott is, hogy Wagner igen keveset vagy majd 
nem semmit sem tett, pedig többször is felkérte.1 

A legnagyobb munkásság és a legszenvedélyesebb hitviták 
idején hívták meg Flaciust Jenába, ahol mint theol. tanár 1557-től 
kezdve négy éven át tanított. De ellenfeleinek vádjára 1561. dec. 10. 
innen is elbocsátották. A synergisticus vita Jenában Flacius 
és kollegája, Strigel Viktorinus között ekkor már oly elkeseredett 
volt, hogy egy Flacius pártján levő lelkész Strigel híveit már 
keresztszülőknek sem fogadta el.2 

Flacius most feleségével és hét gyermekével Regensburgba 
menekült barátjához, Gallus Miklós lelkészhez. Itt is polemizált a 
tridenti zsinat, Kálvin, a heidelbergi káté és sok más ellen. De 
Ágoston szász választó fejedelem keze ide is elért, ki Flaciust 
sehol sem tűrte meg és elfogatni akarta. A szegény ember sok-
szor már csak az utolsó percben tudott üldözői elől megmene-
külni. 1566-ban Antwerpenben, 1567. Frankfurtban s majd Strass-
burgban találjuk. Bázelban is keresett menedékhelyet, de itt sem 
fogadták be. 

Itt Strassburgban még jobban elrontotta dolgát az eredendő 
bűnről szóló tanával. Ez a megtévelyedés nyit az életében egy 
második, az eddiginél is küzdelmesebb és inségesebb korszakot. 
Most csatlakoznak hozzá az úgy nevezett fldcidnusok kik makacs-
ságukat és kíméletlen harcias szellemüket a mestertől öröklik. 
De ez időtől kezdve lesz a fláciánus név is mind szélesebb kör-
ben gyűlöletes. Flaciust most eddigi leghívebb barátai is mind 
elhagyják. Ellene fordul Andreae, Chemnitz, Heshusius, Wigand, 
sőt Gallus is. Csak Spangenberg Cirjék mansfeldi lelkész tartott 
ki híven mellette. 

Hírhedtté lett tanát legelőször a weimari vitatkozáson 1560. 
Strigellel szemben vallotta be és 1567. a Clavis Scripturae című 
müvéhez csatolt értekezésben fejtette ki bővebben. Ő az eredendő 
bűnt az ember lényegének (substantia), míg Strigel csak járulé-
kának, esetleges tulajdonságának (accidentia) mondotta. Ellenfelei 
azután a lehető legrosszabb értelemben vették Flacius tanát s 
egyenesen manichaeismussal is megvádolták. A dualisztikus szek-
tákra való hajlandóságból csakugyan volt is valami mindig a 
szlávokban. A substantiáriusok és accidentiáriusok két nagy és 
szenvedélyes tábora vonult fel most Flacius mellett és ellen. Most 
már nem csak a túlbuzgó lutheránust, hanem egyenesen az eret-
neket üldözték benne. 

1 Oestr. Prot. Jahrb. XVIII. 225. és XIX. 106. 109. 
2 Kawerau i. h. 87. 1. 
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A strassburgi hajsza idejében csatlakozott hozzá egy magyar-
országi theologus is, a késmárki születésű Creutzer György, aki 
1570-ben Strassburgban, az itteni akadémián fejezte be tanul-
mányait és Flaciussal megismerkedvén, ennek az eredendő bűnről 
szóló tanát is elfogadta s e miatt sok baja is volt a strassburgi 
lelkészekkel. Creutzer ugyanis 10 évig volt lelkész a Strassburg 
melletti Schilticheim faluban. Családot is külföldön alapított, Hoff-
ner strassburgi lelkész leányát vévén feleségül. Hivei meg voltak 
vele elégedve, de az egyházi elöljáróság mint fláciánust üldözte. 
Valószínűleg e miatt tért vissza hazánkba. Magyarországi szerep-
léséről alább fogunk szólani.1 

Flaciust Strassburgban sem tűrték meg sokáig. 1573. május l-re 
kellett elhagynia a várost. Ekkor Frankfurtban egy zárdának 
főnökasszonya adott neki és családjának irgalomból menedék-
helyet. Még sokat bolyongott ezután is, egészen Sziléziáig eljutott. 
Majd ismét Frankfurtba tért vissza, hol a tanács szintén kiutasítja 
s egyik terminust a másik után tűzi ki neki a távozásra. 1575. 
évi május l-re szólt az utolsó határid), de az örök biró az igazát 
kereső, nyugtalan embert már március 11-én elszólította a további 
szenvedések elől. Csak 55 évet élt. És ennyi hányattatás között, 
kedve és ideje volt kétszer is megnősülni. Első felesége 1564. 
halt meg, mikor 12-ik gyermekét hozta világra s a második fele-
ségétől is voltak gyermekei. Ezeknek fele azonban még atyjok 
életében elhalt. 

És ennyi gond és üldöztetés között a nem is hosszú élet-
pályán volt még Flaciusnak ideje számos és értékes tudományos 
munkát, köztük óriási fáradsággal a 13 kötetes Magdeburgi Cen-
turiákat is megirni. Könyvlopással, egyes lapok kimetszésével is 
megvádolták. A kése, a „culter Flacii" szinte közmondásos lett 
ellenfelei körében. Értékes művei még a Catalogus testium veri-
tatis (Basel 1556.) és a Clavis Scripturae (Basel 1567.) Ilyen 
SZÍVÓS lélek, ennyi erő és akarat csak egy üldözött szláv ember-
ben lakhatott. Az eredendő bűnről szóló téves tanát a Formula 
Concordiae szerkesztői még Flacius életében elitélték s halála 
után ezen utolsó hitvallási iratunkban mindjárt az első fejezetben 
(De peccato originis) elég bőven és alaposan cáfolják. 

II. Rueber János, a győri , majd kassai főkapitány és Mag-
deburgius Joakim győri tábori lelkész, mint gnesiolutheránus. 

A fláciánus lelkészeknek, akiket különösen Ágoston szász 
választó fejedelem üldözött nagy erélylyel, előbb az interim, később 
pedig a Formula Concordiae miatt nem volt maradásuk Német-
országban. Mesterüktől öröklött harcvágyukkal és összeférhetetlen 

1 Ritter J. B. Matthiae Flacii Leben und Tod. Frankfurt 1725. 341. 1. Ráth 
Gy. A felső magyarországi kryptokálvinisták hitvitázó irodalma. Irodtört Közi. 
1893. II. 321. 1. 



8 

makacsságukkal mindenfelé elidegenítették maguktól a szíveket. 
Az ilyen túlbuzgó német lelkészek most azután Ausztriában, Steier-
országban, Karinthiában és Magyarországban kerestek menedéket. 
Ausztriában, hol nagy volt a lelkészhiány, kezdetben igen szívesen 
fogadták őket. Az osztrák főnemesek váraiban s egyes hadvezérek 
körében mint tábori lelkészek hirdetik Flacius tanait. 

Ilyen buzgó protestáns főnemes volt Ausztriában Rueber János 
(1529— 1584), Puxendorf és Grafenwerthura, ki mint a német fekete 
lovasok kapitánya Győrött (1564—1568), utóbb a Szepességben 
mint ezredes s végül mint a felsőmagyarországi főkapitányságban 
Schwendi Lázár utóda Kassán és Nagysáros várában életének 
java részét hazánkban töltötte. Az 1572. évi pozsonyi országgyűlés 
honfiúsította, bárói rangot és Sáros megyében a főispánságot is 
elnyerte. Otthon Puxendorfban, az ősi osztrák jószágokban atyja 
Rueber Kristóf támogatta a reformáció ügyét, nálunk pedig ő, az 
apához méltó fiUj volt egyik legbuzgóbb pártfogója evang. egy-
házunknak1 . 

Templomokat épített, ifjakat küldött ki német egyetemekre, 
lelkészeket, tanítókat segélyzett, az özvegyeket, árvákat és üldö-
zötteket védelmébe fogadta. Több udvari lelkészt is tartott. Asz-
talánál mindig volt vendégül egy-két lelkész, akikkel vallási 
dolgokról beszélgetett. A reggeli könyörgeseken és a prédikációkon 
mindig jelen volt, az urvacsorához évenként többször is járult. 
Jellemző házának vallásos szellemére nézve, hogy udvarhölgye is, 
Heymair Magdolna (der Zeit Rueberisches Frauenzimmer Hof-
meisterin) Tóbiás könyvét versekbe szedve adta ki és énekeket 
is csatolt hozzá (mit fünfzig christlichen und geistlichen Liedlein. 
Bártfa 1580. 8. r. 103. I.)2. 

Érdekes volt Ruebernek 1583 őszén Possevino Antal hírneves 
jezsuitával való találkozása. A büszke papi diplomata mint pápai 
és császári biztos jött Kassára. Megdöbbenve hallja itt, hogy Rueber 
lakomáin, ahol lutheránus prédikátor mondja az asztali imádságot, 
időnként r. kath. főpapok is részt vesznek. S különösen azon há-
borodott fel, hogy Rueber leányának Máriának a protestáns Kolonics 
Bertalan egri kapitánnyal való menyegzőjén3 Máthesy István leleszi 
prépost is jelen volt. Possevino ki akarta közösíteni, de a prépost 
térdre borulva kért feloldozást. Possevino Ruebernél is volt ebé-
den s midőn ott előre kijelentett akarata ellenére evang. lelkészt 
is talált az ebédlőben, állítólag kierőszakolta annak eltávolítását. 
A jezsuita legalább igy jelenti Romába. De Rueberről ezt nem 

1 Hű jellemrajzot irt róla udvari lelkésze a felette mondott halotti beszéd-
ben. Tübingen 1585. Lásd még: Kühne M. Nachrichten über Hans Rueber. 
Cestr. Prot. Jahrb. I. 124. 1. Ráth Gy. Két kassai plébános a XVI. században. 
41. 1. Hörk J. A nagysárosi vár ura. Bpest 1893. 

- Lásd Szabó K. Régi M. Könyvtár II. 155 sz. A N. Múz. birtokában. 
3 1583. szept. 29. volt ez. Rudolf király 150 arany értékű serleget küldött 

nászajándékul és gróf Nogroll Ferdinánd, a szepesi kamara elnöke által kép-
viseltette magát, Maurer J. Kardinal Kolonitsch Innsbruck 1887. 2. 1. 
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hihetjük. S midőn ebéd után a főkapitány gyermekei is bejöttek 
az ebédlőbe és protestáns énekeket énekeltek, a szívtelen szer-
zetes tüntető módon távozott.1 

Rueber, mint jószívű patrónus különös szeretettel épen az ül-
dözött lelkészeket vette oltalmába. És igy került hozzá még Győrött 
1564. Magdeburgi Joakim, ez a hányatott életű német tábori pap,, 
akinek jelleme és pályafutása nagyon is emlékeztet Flaciusra s aki 
mesterének téves tanát még nagyobb szélsőségig fejtette tovább. 

Magdeburgius maga mondja el életrajzát az ő külön hitval-
lásához írt előszóban.2 E szerint a brandenburgi fejedelemségnek 
Gardeleben nevű helységében született. Helmstädt mellett Schönin-
genben volt tanitó, innen azonban Henrik braunschweigi herceg, 
ki visszatért a pápistákhoz, 1547-ben elűzte. Dannenbergi papi ál-
lásáról (a lüneburgi hercegségben), ahol lóháton is alig birta bejárni 
a filiákat, egészségi 'okokból 1549. ő maga mondott le. Salzwe-
delből, mivel a 11. Joakim fejedelem által meghagyott pápás cere-
móniáknak ellenmondott, 1551. űzték el s kötél által való halálnak 
terhe alatt tiltolták ki egész Brandenburg területéről. 

Így kerül Hamburgba, ahová csak diakónusnak hívták meg. 
Itt hat évig meglett volna, de 1558. Melanchthon ellen és Flacius 
védelmére egy Eseltreiber néven emlegetett pasquillust adott ki, 
amely miatt Eitzen Pál szuperintendes mozdította el hivatalából. 
Maró szatírával irott költői mű volt ez, melynek teljes címe: Dia-
lógus oder ein Gespräche eines Esels und Bergknechts, unsrem 
einigen Erlöser und seiner göttlichen Wahrheit zu Ehren, seiner 
christlichen Gemeinde in diesen betrübten Zeiten zu Trost und dem 
Synodo avium zu lieb geschrieben. 1557. den 15. Nov. Felelet volt 
ez bizonyára arra a gúnyképre, mely Flaciust szamárnak ábrázolja, 
amint .más szamarak megkoronázzák. Melanchthon a maga jó 
ízlését és szelíd természetét tagadta meg, midőn e gúnyképhez 
verseket írt.H Magdeburgius ekkor már határozottan Flacius pártján 
állott és igen sértő hangon írt az adiaphoristák ellen. Állását 
elveszítve most Flaciushoz ment Magdeburgba, hogy a Centuriák 
megírásában segédkezzék. Innen csakhamar Thüringiának Os-
manstedt nevű helységébe hívták meg lelkésznek, de 1562. már 
ismét elűzték, mert a synergista Strigelnek deklarációját nem akarta 
aláírni. Mint exul bolyongott most egy ideig, míg nem a mans-
feldi grófok 1564. Ruebernek ajánlották. 

Ilyen viszontagságos múlt volt már a háta mögött, midőn 
1564. Győrré került, mint a német fekete lovasok tábori lelkésze. 
Az osztrák protestáns főrendek az ilyen menekült papokat mind 
a magokénak vallották, bárhol szolgáltak is, azért Magdeburgius-

1 Fraknói V. Egy jezsuita diplomata hazánkban. Katholikus Szemle 1902.701.1. 
2 Confessio oder Bekantnis Joachimi Magdeburg. Regensburg 1567. 

Raupach B. Presbyterologia Austriaca 1. 103. Klein S. Nachrichten !. 218. 
Ráth Qy. Két kassai plébános 42. Koch E. Gesch. des Kirchenlieds I. 
446. 464. VIII. 373. 1. 

3 Raupach, Presbyt. 105. Supplement 62. C. R. X. 631. Kawerau i. h. 85. 1. 
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nak is ők adták a fizetését. Nem is volt ő állandóan Győrött, 
hanem időnként urának osztrák birtokain Grafenwerthben, Felds-
bergen sat. szolgált s , az osztrák protestánsok dolgaiban nagy 
szerepet játszott. 

Magdeburgius idejében Gregoriáncz Pál (1554—65.) és Del-
phinus Zakariás (1565 -1573.) volt a győri püspök, de sem ezek, 
sem a helybeli káptalan nem tudták megakadályozni az ő predi-
kálását. Pedig nem titkon, hanem nyilvánosan végezte a dolgát, ami 
abból is kitűnik mondja a fentebbi Előszóban — hogy jól-
lehet urának, Rueber ezredesnek házában kell prédikálnia, de 
minden alkalommal nyolc helyen fúvatja meg a városban a trom-
bitát, hogy ezzel a népet prédikációra hívja; és néha az utcán 
és a szabad mezőn is prédikált. És ezen felül urának a háza, 
amelyben prédikál, a nyilt piacon épült, ahol mindig sok vevő és 
eladó gyülekezik össze, úgyhogy ott sem prédikálni, sem zsoltárt 
énekelni, sem a szentségeket kiszolgáltatni, sem rendes istentisztetet 
végezni nem lehet a nélkül, hogy a piacon sokan ne hallanák.1 

Az 1567. évi győri telekkönyvből tudjuk, hogy a lovasok prédi-
kátorának háza az Uri utcában volt, 9 öl 1 láb széles és az udvar 
felé 10 öl hosszú. Ezen kívül a német gyalogosoknak is volt 
Győrött egy Ábrahám nevű papjok. A magyarok prédikátora pedig 
Deáky Kálmán volt, kiknek házát 36. és 45. sorszám alatt említi 
a telekkönyv.2 Hogy Magdeburgius, a főfláciánus milyen viszony-
ban állott győri kollegáival, arról nincsen tudomásunk. 

Győri lelkészkedésének második évében kiadta Regensburgban 
az Ágostai Hitvallást és a Schmalkalden! Cikkeket egy külön 
intéssel (Vermahnung Joachimi Magdeburgii). Az előszó szerint, 
mely Győrött 1566. máj. 15. kelt, ura, Rueber János kívánta ezt, mivel 
úgy találta, hogy az Augustana példányaiban nagy a hiány ebben 
az országban. A kiadó mint tábori lelkész különösen a török 
határon levő (diese Lande, als die Siebenburge, Hungern, Oster-
reich, Crabatia, Crain und Kernten) vagyis a végbeli katonáknak 
ajánlja Isten igéjének buzgó hallgatását és tanulását. Intelmeit a 
27 lapra terjedő Előszóban közli. Különösen az ellen polemizál, 
hogy mi tiltanánk a jócselekedeteket. S mivel a reformáció nálunk 
még új dolog, tehát a szentírás, Luther kátéja és postillája, az 
Ágostai Hitvallás, a Schmalkaldeni Cikkek, Urbánus Regius könyve 
sat. szorgalmas olvasását ajánlja. Mint Flacius barátja és az in-
terimek ellensége a Schmalk; ldeni Cikkeket, Luthernek ezt a hatá-
rozott és kemény hangú iratát azért csatolta az Ágostai Hitvalláshoz, 
hogy olvasóit még inkább távoltartsa a pápistáktól és filippistáktóL. 

Ez év nyarán szinte Győrött 1566. aug. 29-én még egy vita-
iratot tett közzé a r. katholikusok ellen ezen a címen: Widerlegung 

' Confessio Joachimi Magdeb. Előszó. Villányi Sz. Győr város 66. old. és 
Payr Ehtört. Emi. 30. A ritka mű megvan a N. Múz. könyvtárában. Dogm. 337. 
De a háború miatt nem kaphattam meg. 

- Liszkay J. A nagygyőri ev. ref. egyház múltja 2. 1. és Payr i. m. 29. 1. 
3 Megvan a soproni lyc. könyvtárában Lc. 313. Raupach I. Forts. 150. 1. 
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des papistischen Irrthums von Merito Congrui (Regensburg 1566). 
A scholastikusoknak minden szentirásbeli alapot nélkülöző tana 
ellen polemizál ebben, amelyet különben már Melanchthon is az 
Apologiában (II. De justificaíione 19) szóvá tett és visszautasított. 
A füzet végéhez Magdeburgius nagyobb nyomatékul „Argumentum 
Flacii Illyrici" címen mesterének érveit is közli és utal ennek Strigel 
Victorinus felett aratott teljes diadalára, aki azóta Victor minus, 
sőt Victus nimis. Magdeburgius ezzel nyiltan is bevallja, hogy a 
gnesiolutheránus Flacius pártjához tartozik.1 

De nem csak a maga és ura Rueber nevében, hanem a többi 
osztrák flaciánus lelkészek megbízásából is szerkesztett Magde-
burgius szintén még 1566. egy új hitvallást: Confessio oder Christ-
liche Bekandnus des Glaubens etlicher Evangelischen Prediger 
in Osterreich (Regensburg 1566. 4. r. négy ív).2 A szerkesztőn 
kívül az osztrák rendek volt tábori lelkésze, Schönklee Ferenc3 

és még 17 lelkész írta alá, akik közül Göllersdorf, Hain, Haus-
kirchen, Hollabrunn (Frank János) Marchegg, Michelhausen, Murs-
tetten, Nussdorf, Ollersbach, Pottenbrunn, Sierndorf (Barbatus 
Fülöp) és Sonnberg lelkészei ismertebbek. 

Magdeburgius és társai e müvükben az Ágostai Hitvallás 
alapján állva kemény szavakkal támadják a r. katholikusokat, 
anabaptistákat, szakramentáriusokat (Zwingli, Oecolampadius és 
Kálvin híveit) és a schwenkfeldiánusokat, de az evang. egyház 
köréből is az antinomistákat, niajoristákat, adiaphoristákat osiand-
ristákat, synergistákat, stancaristákat és kryptocalvinistákat. Az 
eredendő bűnről szóló flaciánus tan azonban, mely csak később 
lett ismeretessé, ebben még nem volt benne4. 

Az előszó szerint azt is célozták e hitvallás kiadásával, hogy 
vele szomszédaiknak Morva-, Cseh- és Magyarországban, a Sze-
pességben és Erdélyben követésre méltó jó példát mutassanak. 
A hitvallás 27 cikkelyből áll. A 2-ikban kárhoztatják a szemé-
lyekre tekintő prosopoliptákat, akik praeceptatoraik tekintélyét a 
szentírás fölé helyezik. E szavak bizonyára Melanchthon híveire 
vonatkoznak. A keresztségről szóló 11. artikulusban kárhoztatják 
a nagy urakat, akik kevélység, pompaszeretet vagy más testi 
okokból gyermekeik keresztelését napokra vagy hetekre is el-
halasztják. A 14-ikben a magángyónásnak kelnek erősen a védel-
mére és nem engedik meg, hogy magángyónás neve alatt egy-
szerre sokat hallgassanak ki és oldozzanak fel. A 19-ikben kár-
hoztatják az oly lelkészeket is, kik az igazságnak világosságában 
levén, a pápistáknál ordináltatják magukat. Némelyek ugyanis az 

1 Regensburg 1566. Sopr. lyc. könyvtár Lc. 313. 
2 A sopr. lyc. könyvtárban Lc. 337. Tartalmát bőkivonatban közli Raupach, 

Ev. Oestr. I. 77. 1. 
3 Raupach, Hist. Nachrichten 82. és Presbyterologia 162. 
4 Ribini, Memorabilia I. Wiedemann. Gesch. der Ref. und Gegenref. 1. 

339—348. Otto K. Gesch. der Ref. unter Maximilian II. 22. 1. Ráth Gy. Kit 
kassai plébánús. 42. 1. 
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üldöztetés ellen való fedezetül ezt is megtették. A 20-ikban kár-
hoztatják az oly lelkészeket, akik házasságukat, pápista helyeken 
eltitkolják vagy le is tagadják. A 21-ikben kimondják, hogy igen 
szívesen veszik, ha ő felsége nekik is rendel egy, két vagy 
három szuperintendenst a felügyelet és a lelkészek felavatása 
végett. A 22-ikben az uzsorára vonatkozólag kijelentik, hogy 
minden kamatszedés uzsora s csak az emberek keményszívűsége 
indította az uralkodókat arra, hogy 100 forint után 5 forintnak 
az elfogadását megengedik. De ehhez nem volt joguk a császá-
roknak. 

Fentebbi magán hitvallását is (Confessio Joachimi Magd.) még 
mint magyarországi lelkész írja alá (bestalter Prediger der deut-
schen Reuter in Ungarn), de az előszava Grafenwerthben kelt 
1567. Laetare vasárnapján. Stahrenberg Rüdiger, Puchaim Vida 
Albert, Grabner Lipót és Enzerdorf Kristóf osztrák prot. főneme-
seknek ajánlotta ezt, az előszóban bőven mondja el életrajzát 
Győrré való megérkezéséig s azt bizonyítja, hogy tanítása min-
denben megegyezik az ágostai hitvallással. Ezt a művét, sajnos, 
eddig nem tudtam megszerezni. Eder György bécsi császári taná-
csos, a protestantizmus nagy ellensége (f 1587.) Warnung-Schrift 
című művében azt mondja róla, hogy Magdeburgius inkább 
a maga, mint a vallás dolgával foglalkozik benne, hosszasan el 
mondja, hogy merre járt s honnan és hányszor űzték el s mind 
ezt oly nagy fontoskodással, mint ha az egész keresztyénség jó-
léte csak rajta és az ő szektáján nyugodnék1. 

A fláciánusok heves vitáikkal és pártoskodásukkal Ausztriában 
is igen sokat ártottak a reformáció ügyének. Az osztrák rendek 
ugyanis most szorongatták császárjukat, hogy adja meg a vallás-
szabadságot. Miksa azonban ellensége volt mindenféle szektás-
kodásnak és feltételül tűzte ki, hogy a különféle protestánsok 
az Augustana alapján egyesüljenek. Ehhez kötötte a Concessio, 
illetve Assecuratio megadását. 

Az egyesítés s talán a hallgatás céljából készíttetett az osztrák 
evangélikusok számára egy agendát, a melyhez munkatársakul 
külföldi tekintélyes theologusokat is meghívott. Így jött el 
Bécsbe 1568. szept. 8-ikára a Craftheimi Crato János udvari or-
vos által ajánlott Camerarius Joakim lipcsei theologus, kit mint 
Melanchthon jó barátját s mint a lipcsei interim egyik szerkesz-
tőjét nagy bizalmatlansággal fogadtak az osztrák fláciánusok. Mivel 
Miksa is halogatta a tárgyalások megkezdését, azért Camerarius 
már december elején elhagyta ismét Ausztriát2. 

Miksának másik bizalmi embere az ágendás ügyben a rostocki 
Chyîraeus David volt, akit Zasius János vicekancellár ajánlott 
neki. Chytraeus 1568. dec. elején indult el Rostockból, útközben 
Wolfenbüttelben Chemnitz Mártonnal és Lipcsében Camerariusszal 

1 Raupach I. Fortsetz 149. 1. 
2 Otto K. i. m. 30. 1. 
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is értekezett. Drezdán, Prágán és Iglaun át 1569. jan. 10. ér-
kezett meg a Bécshez közel fekvő Kremsz városába. Magával hozta 
Rostockból íródeákját Edeiing Joachimot és Possel Jánost, a görög 
nyelv tanárát1. Mivel Chytraeus is Melanchton tanítványa volt, a 
fláciánusok őt sem látták szívesen. 

Az agendakészitő bizottságban a rendek Rogendorf Vilmos 
főmarsalt, Stahremberg Rüdigert, Grabner Lipótot, Enzersdorf Far-
kast, a würtembergi Andreae Jakabot és az osztrák Reuter Kristófot 
a rosenbergi lelkészt választották meg. Miksa még a bécsújhelyi 
püspököt, Oedt Zsigmond jogtudost, Saurer Lőrinc tartományi jegy-
zőt és Carlovitz Kristóf lovagot nevezte ki bizalmi férfiakul. A munka-
terv az volt, hogy amint az agenda egy részével Chytraeus elkészül 
azt előbb Reuter s azután (mivel Andreae nem jöttei) a világi tagok 
nézzék át. Chytraeus Krems közelében a Duna balpartján fekvő 
Spitz helységben Kirchberg Lénárd lovagnak várában dolgozott, 
mivel Miksa császár Commendone pápai követ eltávozásáig titokban 
akarta a dolgot tartani2. 

Chytraeus már 1569. február havában elkészítette az agendát 
és márc. 1. a császárhoz is eljuttatta. De Miksa, miként ezt Schwendi 
Lázár nyíltan megmondta, bizalmatlan volt a protestánsok iránt 
a köztük duló sokféle vita és egyenetlenség miatt. Ö maga az 
interimnek volt barátja és több pápista ceremóniát akart az agendába 
felvétetni. Chytraeust Bécsben kétszer is fogadta kihallgatáson s 
neki is szemére vetette, hogy magok a lutheránusok között is sok 
a viszálykodás (dissidia dogmatum). Augusztus havában azután 
kegyesen vissza bocsátotta, de agendáját nem fogadta el és Reu-
ter Kristófot bizta meg annak alapos átdolgozásával-1. 

Chytraeus a hosszú időt, mig a császári döntés késett, Morva-
és Magyarországba való utazásra használta fel. Volt Győrött, hol 
őt Salm Eccius várparancsnok szívesen fogadta s megemlíti, hogy 
a városnak (1569.) evang. lelkésze is van. Sopronban Gerengel 
Simon lelkésszel találkozott s a tanácsnak és polgárságnak buz-
galmát is megdicséri. Szól még Budáról, Brassóról, Honter Jánosról 
és Wagner Bálintról. Utazásáról Rostockban beszédet mondott 
(Oratio post reditum ex Austria), mely nyomtatásban is megje-
lent. íródeákja Edeiing szintén versekbe foglalta utazásuk történetét4. 

Reuter Kristóf a nehéz munkával 1570. elejére készült el. 
Agendáját, melyben a ceremóniákra nézve szabadságot enged a 
lelkészeknek, elfogadták úgy a rendek, mint a császárnak bizalmi 
emberei. És Miksa most már nem térhetett ki az Assecuratio elől. 
Előbb még a két leányát Europa két legfanatikusabb fejedelmei-

1 U. o. 31. 1. 
2 U. o. 24. és 33. 1. 
3 U. o. 36. és 40. 1. 
4 Oratio Davidis Chytraei, in qua de statu ecclesiarum in Graecia, Asia, 

Ungaria, Boemia etc. narrationes exponuntur. H. n. 1574. 2. kiadás Rostock 
1580. N. Múz. Hit. eccl. 3068. Joh. Edelingi Itinera, Saxonicum, Bohe icum, 
Austriacum, Ungaricum etc. Rostock 1572. 
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hez adta feleségül, Annát 11. Fülöp spanyol és Erzsébetet IX. Károly 
francia királyhoz és csak azután merte 1571. jan 14. én Prágában 
a fontos rendeletet aláírni, a mellyel Ausztriában, de csakis az urak 
és lovagok két rendjének megengedte, hogy birtokaikon házuk 
népével együtt az Ágostai Hitvallást követhessék és az agendát 
használhatják' . Az agenda a Krems melletti Stein városkában jelent 
meg 1571. hol az evangélikusoknak külön nyomdájuk volt. Ma-
gyarországi német gyülekezetek is használták, Sopronban és Ág-
falván ma is megvan a ritka műnek egy-egy példánya.2 

Akadt mégfláciánus is, ki az agendát védte, így a Jenából elűzött 
Coelestin János efferdingi lelkész. De mások meg, mint Eggerdes 
Péter frauendorfi, Eck Vilmos göllersdorfi és Barbatus Fülöp 
sierndorfi lelkész, erősen támadták. Később is voltak lelkészek, 
akik patrónusaik tudtával mellőzték.3 

Magdeburgiusnak ezen agenda-perben, úgy látszik, már nem 
volt szerepe. Chytraeus iránt, aki Melanchthon tanítványa volt, 
nagyobb bizalma nem lehetett. Reuter Kristóffal pedig, ezzel a 
tudós és szelid lelkű férfiúval kellemetlen összeütközése volt. 
Reuer> ugyanis a grafenwerthi hitvallást 1566. szintén aláirta, de 
azután jobban meggondolván a dolgot, töröltette a nevét. Mag-
deburgius őt e miatt a Nothwendige Erinnerung című függelékben 
erősen megtámadta és még 1580. is azt mondta róla, hogy Reuter 
neki és az igazságnak nem barátja. Szemére veti, hogy hűtlenül 
elpártolt, holott ő is segédkezett az agenda megírásában. Sok 
megbotránkozást okozott, úgymond, azzal is, hogy régi tévedéseit 
belevitte az agendába. így hát ezt Magdeburgius sem fogadta el*. 

Ö különben, míg az agenda készült, nem tudni, mi okból, egy 
időre visszament Németországba. 1571-ben Erfurtban találjuk, ahol 
ez évi május 21-én „az arany tövisnél levő szállásán" (in meiner 
Herberg zur güldenen Distel) Testamentomot írt Joakim és Mátyás 
nevű fiai számára. Ebben arra inti őket, hogy Isten igéjétől és az 
igazságtól semmiféle inség és veszedelem el ne térítse őket és 
atyjok nyomorúságának példája által se engedjék magukat meg-
rettenteni. Maradjanak meg az ő nyomtatott osztrák hitvallásuk 
mellett híven a sírig. 

Nyomorúságos helyzete lehetett tehát Erfurtban ismét, híven 
osztozott mesterének, a még életben levő, de számkivetett és 
örökké bujdosó Flaciusnak sorsában. Ezt a Testamentomát 1572. 
nyomtatásban is kiadta és pedig négy hangra irott asztali éne-
kekkel egy füzetben: Christliche und tröstliche Tischgesänge mit 
vier Stimmen. (20 ének 4 íven)5. 

1 Otto K. i. m. 44. 1. 
2 Sopr. lyc. kvtár Le 44. Az 1678. évi soproni irott agenda 117 lapján : 

Kann aus der österreichen Kirchen agenda genommen werden. N. Müz. Quart 
Germ. 894. Loesche szerint az osztrák agenda „ein liturgisches Meisterwerk" 34.1. 

3 Otto K. i. m. 51. 1. 
4 Raupach, Presbyterologia 150.1. és Raupach, II. Fortsetzung. Beilage 145.1. 
5 Koch E. Gesch. des Kirchenlieds I. 448. 
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Ebben a civakodó, nyugtalan emberben zenei és költői tehetség 
is volt. Egyházi éneket írt már Hamburgban is. Énekei közül is-
meretes.: „Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut", melyet magyar 
énekíróink is lefordítottak: „Aki bízik, ragaszkodik". (Az új Zen-
gedező Mennyei Karban 292. sz. és az új dunántuli énekesben 
366. sz.). Irt egy polemikus históriás éneket is, Aesopusnak a 
bárányról és farkasról szóló meséjét használván fel a pápisták, 
interimisták és adiaphoristák ellen. A kezdő sora: Eins Tages 
ging passieren. Továbbá Mária nevü feleségének is írt egy éneket: 
Gesang seiner Frauen und allen Marien vorgeschrieben1. 

Míg tehát az osztrák agenda-harcok folytak, addig ő Német-
országban bujdosott. És valószínűleg több évet töltött künn, mert 
1579. nyarán Spangenberget is meglátogatta'2. Egyik csapás a 
másik után érte. Valamelyik ismeretlen állomáshelyén elhalt a 
felesége és ugyanott érte nagyobb tűzi veszedelem is, amelynek 
összes házi felszerelése és 1500 tallér értékű könyvtára is áldo-
zatúl esett3. 

E nagy nyomorúságában gondol ismét régi urára Rueberre, aki 
őt 1580 csakugyan visszafogadta udvari lelkészének Grafenwerthbe. 
Ezzel kezdődik ausztriai munkásságának második időszaka. De 
a sok csapás sem tudta szelídségre és türelemre megtanítani. 

III. A f láciánizmus Ausztriában és hazánkban. A kassai 
zsinat 1574. Rueber udvari le lkészei : Gogref, Leuthammer, 

Kratzer, Pilz és Lutzius. 

Ausztriában és hazánkban is egyes helyeken eddig még csak 
a Flacius által vezetett gnesiolutheránusok küzdöttek az engedé-
kenyebb filippisták ellen. De 1570. körül már itt is ismeretes 
lesz Flaciusnak az eredendő bűnről szóló téves tana és az igazi 
fláciánus hitvita még csak most kezdődik. 

Bécsben a szenvedélyes Opitz Józsua, ki Miksától engedélyt 
nyert, hogy az osztrák rendek házában (Herrengasse 13.) prédi-
kálhasson, nem csak a pápások ellen polemizált kíméletlenül, 
hanem a fláciánus hitvitát is szószékre vitte. Magdeburgius mellett 
Opitz és a fentebbi Coelestin voltak a flaciánusok fejei, kik a 
velük nem tartókat keresztszülőkűl sem fogadták el és nem osz-
tották ki nekik az urvacsorát4. Chemnitz, Chytraeus, Becker és 
Backmeister 1574. Norma doctrinae című iratukban akarták az 
osztrák lelkészeket az eredendő bűn tanára nézve tájékoztatni, de 
a fláciánusok ez előtt sem hajoltak meg. 1575-ben maga Miksa 
kivánta a rendektől, hogy a békeháborító Opitzot (friedhässig und 

1 Klein, Nachrichten I. 222. 
2 Spangenberg irja: „Da er (Magdeburgius) Anno 1579. den. 3. und 4. 

Juli auf die neue Hütte zwischen Salfelt und Lentenberg zu mir gekommen. 
Raupach III. Forts. 47. 1. 

3 Ráth Gy. Két kassai plébános 42. 1. 
4 Otto K. i. m. 58. 1. 
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hadrig) távolítsák el. Rajta kívül még Teitelbach János és Hugó 
Mihály fláciánusok prédikáltak Bécsben, kiket Ernő főherceg távo-
lított el 1577. jan. 10. kelt rendeletével. Felső-Ausztriában hamar 
megfogyatkoztak, de Alsó-Ausztriában még mindig sok volt a 
fláciánus1. 

Stájerországban sem tudott a fláciánizmus valami erősebben 
meggyökeresedni. Homberger Jeremiás, a gráciák jeles papja, 
fiatalabb korában egyetértett ugyan Flaciussal, sőt ennek kértére 
az eredendő bűn tanáról egy elégiát is írt, melyet azután Flacius 
1574. Andreae Jakabbal kezdett vitájában felhasznált és kinyo-
matott. A stájer rendeket, kik a vallási pacifíkációban megígérték, 
hogy a fiaciánizmust nem tűrik meg országukban, ez felettébb 
kellemetlenül érintette. Azért Homberger 1574. okt. 4. egy levelet 
tett közzé, mely szerint ő Flaciussal már régebben tudatta, hogy 
az eredendő bűnről szóló tanával többé nem ért egyet2. 

Stájerországban ezután csak Hassler István schladmingi lel-
kész merte még gyülekezetével a flacíanizmust vallani. Állítólag 
ezeren is követték ebben a lelkészt és egyszerű földmivesek há-
zában is megvoltak Flacius müvei. Hasslert Grácban 1577. jun. 
20. éppen Homberger hallgatta ki és Schladmingból, ahonnan 
elmozdították, hozzánk Nagyhöflányba jött lelkésznek. A stájerok 
attól féltek, hogy Károly főherceg a flaciániusok miatt az összes 
protestánsokat kitiltja az országból. A főherceg még 1582. is 
szemükre vetette, hogy fláciánusok vannak közöttük8. 

Karinthiában különösen' Villach városában voltak Flaciusnak 
követői. Itt 1566. óta Häuser János volt a lelkész, ki már ez év-
ben aláirta a karinthiai lelkészek hitvallását s az eredendő bűn-
ről szóló tanát a szószékről és irataiban nagy hevességgel védte. 
E miatt 1577. jun. 28. elűzték és a Fertő melletti Fehéregyházán 
(Dondelskirchen, később Donnerskirchen) kapott lelkészi állomást4. 

A szomszéd osztrák tartományokból a fláciánus hitviták hul-
lámai hazánkba is átcsaptak. 1566. évi hitvallásukban egyenesen 
ki is mondják az osztrák fláciánusok, hogy példát akarnak mutatni, 
a magyarországi lelkészeknek. Rueber Jánost Magdeburgius teljesen 
megnyerte a fláciánusok számára, akik magukat Luther igazi hű 
tanítványainak vallották, a filippistákat ellenben, kik szászországi 
példa szerint a Melanchthon-féle Corpus Doctrinae (Philippicum seu 
Misnicum 1560) cimü hitvallási gyűjteményt vették hitszabályzónak, 
mint hűtlen árulókat megbélyegezték. Ez a Corpus Doctrinae lett 
hazánkban is a kryptocalvinismus utegyengetője, amelynek külö-
nösen Felső-Magyarországban voltak számos hivei. így már 
Stockei Lénárd is Bártfán, aki Fröhlich Tamás kassai lelkész 

1 Otto K. i. m. 54. 59. A Norma másolata az alsó-ausztriai orsz. levéltárban. 
2 Preger, Flacius 111. II. 522. Mayer F. M. Jeremias Homberger, Wien, 

1889. 6. 1. 
3 Loserth J. Die Ref. in Jnnerösterreich. 210. 223. 372. Loserth J. Der 

Flacianismus in Steiermark. Öesterr. Prot. Jahrb. XX. 1. 1. 
4 Raupach, Presbyterologia 58. 1. Loserth, Die Ref. in inneröst. 210. 
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levele szerint a Corpus Doctrinae követője maradt utolsó lehelle-
téig s Flaciust és ennek követőit az Antikrisztus társainak ne-
vezte'. A filippisták szerették nálunk a szigorú lutliéránusokat 
flaciánusoknak nevezni akkor is, ha ezeknek az eredendő bűnről 
szóló tanát nem fogadták el. 

Rueber kíséretében Magdeburgius, mint tábori lelkész, a 
Szepességben és Kassán is bizonyára többször megfordult. Azt 
hiszem, neki kell főként tulajdonitanunk, hogy Fröhlich Tamás, 
a filippista kassai lelkész itt a flaciánusok ellen síkra szállott. Az 
öt szab. kir. városnak 1574. január 19. Kassán tartott zsinatán 
ugyanis, hol Fröhlichet esperesnek választották, a flaciánusok 
ellen nyolc hittételt állapítottak meg, a wittenbergi és lipcsei 
egyetemnek a flaciánusok ellen kiadott könyveit elfogadták és 
aláírták s nem csak a Corpus Doctrinae tartalmát, hanem az 
ennek alapján készült wittenbergi kátét is (Catechesis ad usum 
scholorum puerilium 1571.), mely az urvacsoráról és Krisztus 
személyéről már egészen Kálvin szellemében tanít, az összes is-
kolák számára kötelezőnek fogadták el. Fröhlich ugyanitt Faber 
Tamás bártfai rektort keményen megdorgálta, hogy Flaciusnak a 
communicatió idiomatum négy neméről szóló tanát az iskolában 
a tanulóknak tollba mondta, a Melanchthont követő lelkészeket 
támadta s ennek Corpus Doctrinae című iratait sem ismeri el 
hitszabályzónak. Fáber állítólag megígérte, hogy az illető Írásokat 
tanítványaitól beszedi és elégeti.3 E zsinaton, amint látni, már 
kryptokálvinisták állottak a flaciánusok vagyis inkább hithű luthe-
ránusokkal szemben. Magdeburgius és társai miatt az összes 
lutheránusokat megvádolták és elitélték. 

Fröhlich a zsinat után a wittenbergi filippistákhoz írt levelé-
ben még dicséri ugyan Rueber Jánost, a császári főkapitányt 
„kinek személyében szokatlan módon a vitézség mély vallásos-
sággal egyesül s ki az egész vidék egyházait és iskoláit hathatós 
pártfogás alá veszi", s hasonló dicsérettel szól udvari papjáról 
Leuthammer Jánosról is: de nem sokkal utóbb úgy Ruebert, mint 
másik udvari papját, Gogref Mentót, már flaciánusnak mondja. 

Gogref is külföldi. Lippe grófságnak Lupfurt nevű helységé-
ben született. Több helyen volt. Németországban is tanító és 
lelkész. Az urvacsoráról 1571. irott művéhez Selnecker írt előszót 
és Chemnitz is jó barátja volt. 1572-ben Rostockban volt az 
egyetemen, ahol megnyerte Chytraeus bizalmát. Ezek ajánlották 
őt Schwerinbe szuperintendensnek, hol azonban nyugtalan ter-
mészete miatt nem volt maradása. Majd ismét Chytraeus aján-
latára Grácba jött lelkésznek, ahonnan már 1574. Jörger Helmhard 

1 Gast Kristóf Selmecbányái syndicushoz 1579. irt levél. Ráth György. Két 
kassai plebánus 31. 1. 

2 Fröhlich levele 1574. melyet Pilcz Gáspá r kassai segédtaní tó , Rueber 
a lutnmusa vitt ki Wit tenbergbe. Ráth Gy. Két kassai p lébánus 28. 1. és Pilcz 
G. Brevis responsio ad Apologiom Martini Wagneri . H. m. 1591. Ráth Gy. 
Pilcz Gáspá r és ellenfelei. 13. 1. 

3 
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birtokára ment Ausztriába. Itt ismerkedett meg Rueberrel, ki őt 
végre a kassaiaknak ajánlotta1. 

Gogreífet aki 1577. Késmárkon át érkezett meg Kassára, csak 
Fröhlich és a többi kryptokálvinisták mondták flaciánusnak, mint 
nagy lutheránust ezzel akarták rossz hirbe keverni. Ellenkezőleg 
Gogref 1580. Bártfán Gutgesell nyomdájában „Simplex et nuda 
explieatio" címen egy külön latin nyelvíi művet adott ki Flacius és 
ennek buzgó híve, Spangenberg Cirjék ellen2. Valószínűleg Ausztriá-
ban irta még ezt a művét, de Magdeburgius és társai itt is elég okot 
adtak reá, hogy kiadja. A flaciánus Creutzer György is ebben az 
évben jött haza Strassburgból. 

Gogref azt mondja e művében, hogy az eredendő bűnről ő 
úgy vélekedik, mint ahogyan más istenfélő theologusok tanítottak 
erről még Flacius előtt és mint ahogyan ezt a tant Torgauban 
Chytraeus, Musculus, Chemnitz, Selneeker és Andreae irásba fog-
lalták. Sajnálja, hogy többen nem csak Flacius és Spangenberg 
manichaeismusát követik, hanem a substantia és accidens között 
még egy közbeeső harmadik fogalmat is felvesznek. Ö is említi, 
hogy a flaciánusok a más nézeten levőket accidentiarius névvel 
gúnyolják, keresztszülőkiil el nem fogadják, az urvacsorához nem 
bocsátják, tőlük az egyházi temetést is megtagadják, sőt szám-
űzetéssel is büntetik. Flacius egész vitáját Gogref e négy kér-
désbe foglalja össze: 1. Vajjon'az eredendő bűn az emberi testnek 
és léleknek lényege-e, amiként ezt Illyricus a vita kezdetén állítá? 
2. Vájjon az eredendő bűn az ujjá nem született embernek meg 
romlott természete-e, miként Spangenberg bűntársaival együtt 
mondja és köröm szakadtig védelmezi? 3. Van-e valamely eltérés 
vagy különbég az ember lényege, illetve maga a romlott termé-
szet és az eredendő bűn között? 4. Vájjon az eredendő bűn 
esetlegesnek (accidens) helyesen nevezhető-e? 

E kérdésekre azután Gogref sok szentírásbeli idézettel a For-
mula Concordiae nyomán felel meg. Flacius tanát elitéli, de egyéb-
ként eléggé elfogulatlan annak kijelentésére, hogy a többit, amit 
Flacius a meg nem változtatott Augustana és az Apologia értel-
mében tanított és számos munkájában hirdetett, azt minden jó 
keresztyénnek elfogadni és helyeselni kell3. 

Gogref különben nagy mértékben szenvedett a „rabies theolo-
gorum" hibájában. Nyughatatlan, összeférhetlen természetű férfiú 
volt, mint abban a korban igen sok más társa. Rueber őt 1579. 
saját udvari lelkészének hivta meg4, de másik két kollegájával 
Leuthammer Jánossal és Kratzer Gáspárral sem tudott megférni. 

1 Raupach, Presbyterologia 50. I. Ráth Gy. Két kassai plébánus. 35. és 47 l. 
- Szabó K. Régi M. Könyvtár ll. 154. sz. 24 levél. Megvan a sárospataki 

ref. collegium és a segesvári ev. gym. birtokában. 
3 A mű kivonatát közli Ráth Gy. Két kassai plébánus 58 60. I. 
4 Gewesener Pfarrherr zu Caschau, nunmehr Herrn Hans Rueber Veldobristen 

in Obern Hungarn bestalter Predicant. 1579. kiadott művében. Szabó K. Rmk. 
II. 150. sz 
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Viszont Grogefet is elődje Frölich Tamás, a volt kassai pap, ki most 
Besztercebányára távozott, kiméletlen szavakkal támadta. 

Barátjának Gastius Kristóf Selmecbányái syndikusnak irja 1579. 
dec 2.-án, hogy Rueber főkapitány előbb nem volt flaciánus, de 
most Mentő ^jtal félrevezetve azzá lett s a Corpus Doctrinae kö-
vetőit megveti, sőt Leuthammerí és a lelkészeket is ennek meg-
tagadására akarja rávenni. Ezért ő a kassaiakat, eperjesieket, kis-
szebenieket és lőcseieket levélben intette a flacianusoktól való 
óvakodásra. Flacius is, úgymond, azçal kezdte szétszórni a mérget 
hogy előbb gyanússá tette Melanchton iratait s csak azután kezdte 
a maga újfajta tanait terjeszteni. De bár száz Rueber és ugyan-
annyi hazug Mentő is legyen ellenük, azért régi hitvallásukból egy 
hajszálnyit sem engednek. Ö a főkapitányt figyelmeztette az ámítók 
kerülésére, nehogy úgy járjon, mint János és Vilmos szász fejedel-
mek, kik Flacius által elcsábíttatván, vesztüket maguk idézték elő. 
Fröhlich a levélben még kijelenti, hogy aflaciánusokat jobban gyűlöli 
az ebeknél és kígyóknál. Rueberre nem az egyház feletti gondos-
kodás, hanem a közigazgatás és a hadsereg vezérlete van bízva. 
Nem szabad tehát háborítania az Üdvözítő dicsősegét hirdető 
lelkipásztorokat. És reméli, hogy Mentő ravasz üzelmei, melyekkel 
magát Rueber udvarába becsempészte, végre mégis meghiúsulnak 
és az istentelen, léha, állhatatlan és becstelen ember az egész 
város és ország előtt meg fog szégyenülni1. 

Fröhlich itt Gogrefet, kinek fentebbi munkáját ismerjük, egészen 
alaptalanul vádolja flaciánizmussal. Rueberről, ki Magdeburgiust 
Ausztriában még mindig a szolgálatában tartotta, inkább elhihető, 
hogy még flaciánus volt, de már ő is közel állott ahhoz, hogy 
Gogreff hatása alatt szakítson velük. Gogref Kassán Andreae, 
Chemnitz, Chytraeus és a Formula Concordiae híve volt, s mint 
ilyen ellensége a kryptokálvinistáknak, kik őt a flaciánus névvel 
csak megbélyegezni akarták. 

így támadta meg Gogref mint kryptokálvinistát, Leuthammer 
Jánost, Fröhlich vejét, akit Rueber egész családjával együtt szere-
tett és tisztelt. Gogrefnek és Leuthammernek 1579-ben julius 
14—17-ig vagyis négy napig tartó vitája volt, Ruebernek, a királyi 
városok lelkészeinek és több tudós férfiunak jelenlétében. De ennek 
a hosszú vitának sem lett eredménye2. Leuthammerről csak annyit 
tudunk, hogy Könnerberg volt a születéshelye. Részt vett már 
1568. jan. 27. a Schwendi Lázár engedélyével Kassán Egri Lukács 
ügyében tartott zsinaton. És 1575. Fröhlich Tamásnak Margit 
nevű leányát vette feleségül. Menyegzőjükre hivatalos volt az 
egész szepesi esperesség3 . 

1 A levél tartalmát közli Ráth Gy. i. m. 54. 1. 
2 U. o. 53. 1. 
3 Ráth Gy. i. m. 28. 48. 54. 1. Klanitza M. Christiana seculi XVI. per Hung, 

tolerantia 67. 1. Klein, Nachrichten II. 358. Schmal, Adversaria 96. 1. Kenessey, 
Károli-emlékkönyv. 72. 1. 

r 2* 



20 

Szenvedélyes vitája volt Gogrefnek Kratzer Gáspárral, Rueber 
negyedik papjával is, ezzel a sok viszontagságon átvergődött 
férfiúval. Rueber nagy szeretettel adott menedéket az ilyen há-
nyatott életű, üldözött papoknak, akik közül kalandos életével 
Kratzer különösen is kiválik. Ulmban 1546. született. Husz éves 
korában Bécsben tanul, hol a Liliorum contubernium1 tagja. 
1569-ben a jezsuiták előadásait hallgatja, kik a tehetséges ifjút 
a rendbe való belépésre is rábeszélték. Mint skolasztikus a 
prágai kollégiumban tanit, hűl annyira bújja a könyveket, hogy 
a provinciális tréfásan bibliophagusnak nevezi. Már itt ismerkedik 
meg a reformátorok irataival is. Néhány év múlva ismét Bécsbe 
rendelik vissza, hol a püspök 1578. diakónusnak is felavatja. 
Vallási kételyei innen Tübingenbe űzik, rendjét elhagyja s három 
hónap múlva áttér hozzánk. 

A tübingeni egyetem 1579. Grácba ajánlja a prot. rendek 
ottani hires iskolájába. A 33 éves férfiú ekkor már meg is nő-
sült és nejével indult útra, aki gyenge, beteges asszony, a kereszt-
hordozásra alkalmatlan. Bécsújhelyben veszik a lesújtó hirt, 
hogy Károly stájer főherceg a „szökött jezsuitát" semmikép sem 
fogja Grácban megtűrni. Már Khlesl Menyhért, a passaui püs-
pök officialisa is üldözőbe vette s csak nehezen tudott nejével 
Rathmannsdorf Vilmosnak Frohnleiten mellett épült Weier nevű 
várába menekülni. A következő évben mégis elmegy Grácba. 
Azzal menté magát, hogy még nem tett ünnepélyes fogadalmat. 
De a főherceg kérlelhetlen s a gráci evangélikusok kénytelenek 
voltak őt némi végkielégítéssel és dicsérő bizonyítvánnyal 1580. 
jun. 20. elbocsátani. 

Mint ilyen sorsüldözött embert hívta őt Rueber Kassára. De 
útközben ujabb csapás éri. Bécsben megállapodott és megnézte 
ott egy délután a rendek iskolájában tartott szini előadást. Itt 
felismerték és Neubeck bécsi püspök mint exjezsuitát elfogatta. 
Bőrtönéből, melyet a bécsi papok gúnyolódásukkal is súlyos-
bítottak, csudálatos módon megszökött s Hernalsba menekült, 
innen pedig nejével együtt Magyarország felé utaztak tovább. 
Kassára 1580. szept. 5. érkezett meg2. 

Kratzer Rueber engedélyével a Szepességben Késmárkon is 
működött mint lelkész és az itteni kryptokálvinistákkal szemben 
a Formula Concordiae elfogadásáért küzdött. Heves vitája volt 
különösen Hortensius Gärtner Bálint leibici lelkésszel, akit a Kés-
márkon 1582. jan. 29. tartott gyűlésen egyenesen kálvinizmussal 
vádolt meg3. De vitába keveredett Gogreffel is, holott mint a 

1 A „bursa liliorum" házát 1625. Pázmány Péter vette meg a Paznianeum 
számára. Pázmány levelei I. 473. 

- Loserth J. Die Ref. in Inneröst. 309. 1. és Ráth Gy. Két kassai plébánus 
60. 1. 

3 Ribini I. 270. Ráth Qy. i. m. 69. 1. 
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Formula Concordiae lelkes védői, tula jdonképen ugyanazon hittani 
alapon állottak. Csupán apróbb theologiai kérdések miatt hason-
lottak meg egymással, de mint makacs és nyugtalan emberek 
nagy szenvedéllyel támadták egymást úgy Írásban, mint a szó-
széken is élőszóval. 

Rueber kénytelen volt ügyüket a rostocki egyetem elé ter jesz-
teni, a melynek 1582. jul. 22. kelt válasza szerint csak egyes ki-
fejezésekre és szólásmódokra vonatkozik a két férfiú vitája. Gogref 
vádjai túlzottak és legnagyobb részben alaptalanok, mert Kratzer 
iratai megegyeznek az Ágostai Hitvallással és Luther tanaival. 
Kratzer iránt, mint újonnan áttért iránt különben is elnézőnek 
kell lenni, ha kifejezései nem volnának is egészen helyesek. Gog-
ref ne hallgasson a besúgókra, hanem fogadja Kratzert testvérül. 
Türelemmel és szelídséggel jár janak el hivatalukban, amint lelki-
pásztorokhoz illik. Ruebert a rostockiak külön is megdicsérik, 
hogy papjainak dolgát szivén hordozza és Kratzer iránt elnéző. 
Gogref ezután már nem sokáig maradt Rueber szolgálatában. El-
hagyta hazánkat s 1586. Torgauban volt szuperintendens1 . 

Ötödik ismeretes papja Ruebernek a szepesváráljai születésű 
Pilcz Gáspár volt, ki Kassán és Eperjesen végezte iskoláit s 
Homonnán, majd pedig Kassán volt segédtanító. Részt vett a 
fláciánusok ellen 1574. Kassán tartott zsinaton s azután Rueber 
költségén két évet töltött Wit tenbergben. Lelkésszé is Rueber 
avattatta fel Briegben Sziléziában. A nagysárosi papi állást 
1580 körül nyerte el s míg Rueber élt, nem merte az Ágostai 
Hitvallástól való eltérését elárulni, de jóltevőjének halála után 
egyike lett a kryptokálvinisták legharciasabb vezérének, ki iro-
dalmi téren is sokat dolgozott. Ö és Lutzius voltak ott Nagysá-
rosban Rueber halottas ágyánál. Az utolsó estén Rueber Pilcz-
nek mondta el a temetésére vonatkozó intézkedéseket. Háláját 
Rueber özvegye Fridenshaimb Judit iránt is megőrizte, ki vallási 
kérdések iránt szintén érdeklődött. Egyik müvét neki ajánlotta-. 

Hatodik és utolsó lelkésze, Lutz Vilmos már ismét flaciánus 
volt nyíltan is. Lutz tübingeni születésű (1551 1597). Urachban 
volt diakónus, 1576-ban pedig a schwartzenaui Strein Gábor 
hivta meg Ausztriába. Ezt a pátronusát rossz bánásmódja miatt 
már a következő évben elhagyta és Puchaim Mihályhoz költözött 
át Göllersdorfba. innen 1578. Hoffkirchen Vilmos császári taná-
csos hivta meg Bécsbe, akinek házában más evangélikusok is 
össze szoktak gyülekezni. Hoffkirchen éppen e miatt vesztette el 
Rudolf császár kegyét és Lutz ezután a közeli Fesendorfban 

' Dedekennius G. Thesaurus Consiliorum theologicorum. Jena 1671. II. 963. 
Ráíh Gy. i. m. 71. 1. 

- Ráth Gy. Pilcz G. és ellenfelei. 29 és 16. 1. Kiihne M. Hans Rueber i. 
h. 129 1. Három prédikációját, melyet még Sárosban 1581. a Rueber család 
előtt mondott el, Wittenbergben 1591. nyomatta ki. Drey Predigten, gehalten 
zu Scharosch vor den Rubrischen 1581. Szabó K. III. 819. 



22 

prédikált, ahol mint fláciánus nem fogadta el az egyházlátogató 
Backmeisternek az eredendő bűnről szóló Declarátióját. Beszé-
deinek hallgatására Bécsből és a vidékről annyian jártak ki, 
hogy a jezsuitáknak is feltűnt. Ezeknek feljelentésére Ernő fő-
herceg elfogatta s hat napi fogság után száműzte Ausztrából. 
Így került ő is Rueberhez Kassára lelkésznek. Talán még ott 
is érte Gogref Mentőt, kivel azonban nem jó viszonyban volt. 
Már 1577. aug. 25. irta Lutz Göliersdorfból, hogy Gogref nekik 
sok szomorúságot okozott, mert a bécsiek előtt szüntelen az egyet-
értés nehézségeit emlegeti. „Amit mások személyétől elvon 
Írja — azzal a maga értékét akarja gyarapítani. Ez az ember 
gőgjével még nagy bajt fog okozni az egyháznak." A fláciánus 
szól ebben a Formula Condordiae híve ellen1. 

Lutz volt az, aki Pilcz mellett Ruebert utolsó- betegségében 
vigasztalta, s aki ennek a buzgó evangelikus hadvezérnek hű 
jellemrajzát is, mint azt fentebb közöltük, megírta. Itt még csak 
élete végéről kell Lutz nyomán megemlékeznünk. Az 1583. év 
telén Ruebert szélhűdés érte. Bécs és Krakó jeles orvosainál kere-
sett gyógyulást, de mind hiába. Majd üdülés céljából kedvelt 
tartózkodási helyére Nagysárosba vonult vissza. De 1584. márc. 
8. itt forró lázba esett s többé fel sem kelt. Seregének vezérletét 
vejére, Kolonics Bertalan egri kapitányra bizta-. Márc. 12. vette 
az urvacsorát. Gyónásában a Jeruzsálemből Jerikóba alámenő és 
gyilkosok kezébe került embernek vállá magát, akinek irgalmas 
samaritánusa a Jézus Krisztus. Utoljára is ellene mondott minden 
eretnekségnek, mely az ő keresztyén hitvallásával és kátéjával ellen-
kezik. Azután elbúcsúzott övéitől, többek közt hü bajtársától Profen 
Menyhérttől, a fekete lovasok hadnagyától. Este még Pilcznek adott 
temetésére vonatkozó utasítást. Éjfélkorlegidősebb leánya Kolonicsné 
is megérkezett, ő pedig imádkozás közben csendesen elhunyt. Lutz 
1584. már. 24. Kassán a főtemplomban (in der Stiftskirche) mon-
dott felette halotti beszédet, mely Tübingenben 1585. nyomta-
tásban is megjelent3. 

Lutzot, az eddigi udvari lelkészt, azután a kassai tanács hívta 
meg ebbe a főtemplomba városi lelkésznek. De az ottani levegő 
ártalmas volt egészségének. Súlyos betegségbe esett s felépülése 
után visszatért Németországba. Nördlingenben 1597. halt meg mint 
szuperintendens. 

1 Raupach, Presbyterologia 101. 102. Raupach II. Fortsetz. 282. 
- Rueber háromszor nősült. Hansen Anna, Welsberg Marianna és Friedes-

heim Judit volt a három felesége. Gyermekei : Mária, Katalin, Anna, György 
és János, mind a második házasságból valók. Györgynek Rudolf király 1C04. 
birtokot és kassai házakat adományozott. Takács S. Régi magyar asszonyok 
194. 1. 

3 Ein Christliche Predigt über der Leych des wolgeb. Hern Hansen Ruebers. 
Megvan a tübingeni egyetem könyvtárában. Kühne M. i. h. 127. 1. Ráth Gy. 
két kassai pleb. 44. 1. 
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IV. Horvát Stansith Gergely és Creutzer György. Magde-
burgius további munkássága Ausztriában. Reuter, Hohen-
berger, Volmar, és a vas-, sopron- és mosonmegye i 

f láciánusok. 

Rueberen kivül még egy felsőmagyarországi patronusunk volt, 
aki mint buzgó lutheránus, a flaciánusokkal legalább egy rövid 
időre szintén összeköttetésben állott. Gradeczi Horváth Stansith 
Gergely szepesmegyei alispán volt ez, Horváth Márknak, Sziget-
vár egykori vitéz kapitányának és Hahóti Zsuzsannának fia. (Kör-
menden 1558. aug. 1-én született.) Horváth Gergely, akinek egyik 
gyámja Nádasdy Tamás volt, külföldi tanulmányi útjában Strass-
burgban több mint két évet töltött (1576- 1578). Itt találkozott 
magyarországi földijével, a késmárki Creutzer Györgygyei, akiről 
már fentebb szólottunk. 

Creutzer a Strassburgba menekült Flaciussal személyes ismeret-
ségben jó barátságban állott s ennek az eredendő bűnről szóló tanát 
is elfogadta. Mint emiitettük, Hoffner strassburgi lelkész leányát vette 
feleségül s a szomszédos Schilticheim falunak volt lelkésze (1570 

-1580). Tiz évi működése után azonban éppen fiaciánizmusa 
miatt kellett ezt a helyét elhagyni. 

Üldöztetése idején, valószínűleg 1580. tért vissza látogatóba 
szülőföldére és itt bizonyára a szepesi lelkészek s talán éppen 
magának Horváth Gergelynek kívánságára megtagadta eddigi 
fiaciánizmusát. Stöckl János szentgyörgyi, Sommer Sámuel nagy-
eőri, Wendrik Kristóf keresztfalui, Kniser Bálint poprádi lelkész, 
Suhner György alsópoprádi esperes és München Pál késmárki rektor 
jelenlétében erről ünnepélyes reverzálist is állított ki, melynek mint 
„pastor ecclesiae in Domimontanorum p".go superiori ad Argen-
tinensem urbem, hospes in patria" irta alá nevét. Ebben elismeri, 
hogy az eredendő bűnt ő is az ember lényegének tartotta, de 
ezt a téves nézetet most visszavonja és elfogadja a Formula 
Concordiae tanát. Mivel pedig a strassburgi papokkal erős harca 
volt, ha Isten megengedi, hogy Strassburgot viszontláthassa, ott 
ugyanazt fogja megtenni, amit itthon tett. S reméli, hogy ezen 
lépése után tisztelt tanítóinak becsületes bizonyítványával siethet 
vissza a hazába. Creutzer teljesítette igéretét. Visszament Strass-
burgba, ott előbbi tanait visszavonta és Strassburg városának jó 
bizonyítványával jött haza Magyarországba, ahol Horváth Gergely 
ajánlotta fel neki Nagyeőr (Neére) helységben a lelkészi állomást1. 

Horváth Gergely Creutzert már Strassburgban ismerte és 
megszerette. Lehetséges, hogy e barátság révén Strassburgban 
Horváth is, mint buzgó lutheránus, elfogadta Flacius tanát. De 
további tanulmányi utján és itthon is a szepesi lelkészek meg-
győzték őt a fláciánusok tévedéséről és áttéritették a Formula 

1 A reverzális kézirata Creutzer Warnung c. művéhez fűzve a késmárki 
ev. lyc. birtokában. Ábel Jenő kézirati másolatai az akadémia levéltárában. Ráth 
Gy. A felsőmagyarországi kryptokalvinisíák. Írod. tört. Közi. II. 321. 1. 1893. 
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Concordiae hivei közé. Horváthnak a Liber Concordiae egy pél-
dányát Rueber János még 1580. küldte meg és ezt oly nagy 
örömmel fogadta, hogy birtokain prédikáció helyett a Formula 
Concordiae egyes szakaszait akarta a szószéken felolvastatni'. Hor-
váth 1582-ben is Batthyány Boldizsárt kéri, hogy az Egyesség 
Könyvét hozza meg neki Grácból. S ez okt. 3. Szalonokról feleli 
„quod Gretzii Liber Concordiae nullus haberi possit2. 

Creutzer is Horváth Gergely, birtokain többé nem a fiaciá-
nizmusnak, hanem az Egyesség könyvének lett igen harcias vé-
dője. Neki itt erős küzdelme volt a kryptokálvinistákkal vagy az 
úgy nevezett szakramentáriusokkal. Pilcz Gáspár és Ambrosius 
Lám Sebestyén ellen irta : Warnung vor der Sacramentirer Lehre 
(Bártfa 1586) és Próba, Der Calvinischen Merkzeichen (Bártfa 
1587.) cimü munkáit. Ez utóbbiban az orgona használatának is 
védelmére kel. Minekutána bebizonyította, hogy az orgonaszó 
a templomban nem bálványozás, lelkes szép szavakkal fordul a 
kántorokhoz : „So wollen nun alle christlichen Organisten ge-
trost und frisch ins Clavir und Pedal greifen: Und sollen des 
gewiss sein, dass wenn sie auf der Orgel die schönen Mutetten 
und Psalm schlagen, dass sie in göttlichem Amt und Beruf sein. 
Und dass ihre Musica ein schön Vorspiel sei der himmlichen 
Musica, wenn wir einmal alle miteinander, Engel und Menschen 
zusammenstimmen und ohne Unterlass von Ewigkeit zu Ewigkeit 
mit unausprechlichen Freuden singen und klingen werden : Lob 
und Ehre sei unserm Gott etc3". 

Horváth Gergely elküldte Creutzert jó barátjának és rokonának, 
Nádasdy Ferencnek birtokára is Csepregre, hogy itt is a Liber 
Concordiae mellett kardoskodjék Beythe István és a többi kryp-
tokálvinista ellen. Creutzer itt a Dunán túl is folytatta felsőma-
gyarországi vitáját. Monyorókeréken (Vasmegye) 1587. adta ki 
Lám Sebestyén ellen Sendbrief cimü vitairatát, melyet Késmárk 
városához intézett s a kálvinisták urvacsorai tanát támadja benne*. 

De a dunántuli kerületben a magyar evangélikusok között is 
fontosabb szerep jutott Creutzernek. Beythe püspök mellőzésével 
ő itt egyházlátogatási javaslatot készített, melyet 1588. márc. 
3-án küldött meg Nádasdynak. Az osztrák példa szerint bizonyára 
ő is egyházlátogatás utján akarta Dunántulról a flaciánusokat 
és kryptokálvinistákat kiszorítani. Kisérő levelében arra kéri 
Nádasdyt, hogy nézze át maga is a javaslatot s esetleg hallgassa 
meg előzetesen az esperesek és más bölcs férfiak véleményét 
is. Készített továbbá iskolai tantervet is, melynek jóváhagyását 
Gabelmann Miklós, a jeles csepregi rektor is várva várja. A ma-
gyar segédtanító távozni készült Csepregről, ennek az állását is 

1 Ráth Gy. Két kassai plébános 68. 1. 
- Ráth Gy. Horváth G. és Lám Sebestyén hitvitája 12. 1. 
3 Ráth Gy. A felsőmagy. kryptokalv. i.~ h. 317. 1. 
4 Egyetlen hiányos példányát Ráth Gy. talál a meg J. m. 318. 1. Magyar 

Könyvszemle 1891. 73 1. 
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minél előbb be akarja tölteni, hogy az ifjúság nevelése kárt ne 
szenvedjen1 . 

A tan tisztaságának megóvása mellett Nádasdy a régi csep-
regi iskolát is reformálni és magasabb fokra igyekezett felemelni, 
hogy a főnemesség igényeit is kielégítse. E célból hivta a két 
tudós férfiút, Creutzert és Gabelmannt Csepregre, akiknek érdemeit 
a kerületben még egy század múlva is dicsérettel emlegették. 
Creutzer maga is tanított Csepregen. Tanítványa volt dr. Lackner 
Kristóf, Sopron hírneves polgármestere'2. 

Creutzer, inig Csepregen volt, többször vitatkozott Beythével 
és a kálvinistákkal, többek közt a hegyfalui gyűlésen. Ezért írja 
Beythe az Igaz Mentségben: „lm ez előtt való időkben Çrajczer 
Györgyöt hozták vala az egyességök megbontására az Úr Isten 
szolgáinak. Az fölkereködék, elméne mind Gabelmannusával 
öszve." Pathai István ref. püspök is 1616. Veszprémből írja Kla-
szekovits István evang. püspökünknek: „Tudja kegyelmed, hogy 
szegény Syboltival, Crajczerus doctorral is volt efféle collatiónk." 
1617-ben pedig ugyanaz ugyanannak: „Tudom emlékezhetik 
kegyelmed róla, mikor még velünk egy értelemben valátok, mikor 
szegény Nádasdy uram Horváth Gergelynek esztekéléséből kezdé 
a követ mozgatni, mikor Crajczerus doctort szegény (Szentgyör-
gyi) Gábriel deákkal együtt a hegyfalui gyűlésünkben hozzánk 
küldötte vala ő Nagysága, intvén arra, hogy a mi vallásunknak 
egyenességét hátra hagyván, állanának a tőlünk szokatlan vallásnak 
követésére"3. 

Creutzer hosszabb időre akart berendezkedni Csepregen. 1588-
ban maga és családja számára alkalmas házat akar venni s erre 
a célra előleget kér Nádasdytól, akinek segítsége nélkül megélni 
sem tudna. 1588-ban jul. 4. mint Stieber Joakim nyéki lelkész 
násznagya kéri Sopron városát, hogy az eljegyzett soproni árva 
leánynak házasságához adja meg az engedélyt. De nem tudni, 
mi okból, a következő 1589. évben mégis visszament Nagyeőrre. 
Felesége jul. 2. már Horváth Gergely gyermekének keresztelőjén 
mint az egyik keresztszülő volt jelen*. 

De Creutzernek rövid két évi csepregi tartózkodása azért 
még sem maradt hatástalan. Neki kell tulajdonitanunk, hogy a 
dunántúli lelkészek, különösen a csepregi Reczés János és Tho-
koics György, valamint Thesmár István, a sopronkereszturi lelkész 
és maga Nádasdy Ferencz is oly erélyesen foglaltak állást a 

1 Creutzer levele az Orsz. Levéltárban. Nádasdy-íéle iratok. Ráth Gy. i. 
m. 323. 

- Frideliu; Joh. Lakneri vitae curriculum. Raíisbonae 1714. 4. Scholam 
praeclarum hoc institutum illustrius reddere allaboraret (sc. Nádasdy). Ex pres-
ta.itissimis praeceptoribus t'uere duo praecipui domini, Craitserus et M. Nico-
laus Gabelmannus etc. 

3 Prot. Ehtört. Adattár 1908. Vil. 73. 164. és 181. 1. 
4 Payr S. Ehtört. emlékek 44. 1. Ráth Gy. A felsőmagyv. krypíokal. i. h. 

234. 1. 
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Liber Concordiae mellett, a melynek elfogadására a dunántúli fel-
avatott lelkészek egészen 1674-ig névaláírásukkal kötelezték 
magukat. 

Horváth Gergely papja tehát korán és teljesen szakított a flaciá-
nusokkal, Rueber udvari lelkésze, Magdeburgius azonban hiven 
kitartott mellettük, sőt Flacius tanát még nagyobb szélsőségig fej-
lesztette tovább. Győr városát 1570. körül hagyhatta el. A tábori 
papságban Győrött a rostocki Schubart János lett az utóda, aki 
innen 1580. Tatára ment tovább. Ennek helyére pedig még 
ez évben Reuter Lénárd jött, aki ismét flaciánus volt'. Az ekkori 
tábori lelkészek közül a boroszlói születésű Hosius János 1573. 
Komáromban, 1574. pedig Kanizsán működött, de már a következő 
évben az ausztriai Hernalsba hívták el. Ez sem volt flaciánus. 
De Hohenberger Farkas, a kanizsai tábori lelkész 1580. már ismét 
egyetértett Magdeburgiussal és a flaciánusoknak minden kiadvá-
nyát aláirta-. 

Magdeburgiust, mint fentebb láttuk, 1580. Ausztriába a - R u e -
berek ősi várában Grafenwerthben találjuk mint udvari lelkészt. 
Régi szép vár volt ez, hatalmas épületekkel és szép kerttel, me-
lyet az itt nagy számmal levő török foglyok plántáltak és gon-
doztak. Igen értékes volt a vár fegyvertára is, tele rakva zászlók-
kal és az ellenségtől elvett hadi szerekkel.3 Életben volt ekkor 
még Ruebernek az édesatyja is Rueber Kristóf, egy tiszteletre 
méltó aggastyán, buzgó evangélikus, ki Puxendoríban lehetett és 
az egyházlátogató körúton járó Backmeistert egész kíséretével 
vendégül hivta házába. Volmár Márkus személyében ő is egy 
főflaciánus papot tartott az udvarában, aki nyomban szenvedélyes 
hitvitát kezdett s az egész társaság kedvét elvette. Később ez 
hazánkban keresett menedéket3. 

Ausztrában a fiaciánizmus miatt ekkor már oly szenvedélyesek 
voltak a hitviták, hogy az osztrák rendek egy külföldi jeles 
theologust. dr. Backmeister Lukács rostocki theol. tanárt hivták 
be országukba, hogy egyházlátogatás utján állítsa helyre az 
annyira kívánatos egyességet. Backmeister, kit Chytraeus ajánlott 
a rendeknek, részletes naplót vezetett körútjáról. Az egyházláto-
gatás, mely négy részletben 1580. jul. 11-től szept. 22-ig tartott, 
igen sok bajt tárt fel a gyülekezetekben. Magdeburgius és társai 
sok kellemetlenséget okoztak a szuperintendens dolgát végző 
tanárnak, aki igazi célját, az egyházi egységet nem tudta meg-
valósítani4. 

1 Raupach, Presbyíerologia 163. és 152. Klein, Nachrichten I. 350 Győri 
lelkészek voltak még: Ammon András, ki 1584. jött Nezsiderből, két évig ve-
zette az iskolát és, prédikált is s Teuffel András kapitány avattatta fel Wit-
tenbergben 1586. És Schwerter Hartmann, ki Győrött és Kassán volt lelkész 
1589. járt Würtíenbergben mint száműzött nejével és 12 gyermekével. Oestr. 
Prot. Jarb. XVII. 184. és XXVI. 10. 

- Raupach, Presbyt. 65 Klein i. m. II. 231. 
:l Raupach II. Fortsetz. 100. 101. 1. 
4 Loesche G. Gesch. des Prot. in. Oest. 40. I. 



27 

Backmeister megérkezése után Korn nevű helységben márc. 
18-án tartották egyháziak és világiak az első összejövetelt, melyen 
az egyházlátogatás módját akarták megbeszélni. A fláciánusök, 
akiknek Backmeister nem kellett, már ekkor egy Warnungs-
schrift cirnü iratot adtak be, melyben Andreae Jakab és a For-
mula Concordiae ellen állást foglalva az eredendő bűnről szóló 
tanukat bizonyítják és a F. C sok ezer aláírójára nézve azt mond-
ják : Multitudo errantium non parit errori patrocínium. A 11 
aláíró közt feltűnő, hogy Madeburgius még nincs ugyan ott, 
de aláirta már nevét Volrnár Márkus, a michelhauseni lelkész1. 

A flaciánusok ellen mind súlyosabb vádak emelkedtek. Ök 
voltak okai hogy Bécsben Opitz heves beszédei miatt betiltották 
a nyilvános igehirdetést. Ezért a flaciánusok 1589. ápr. 25 ma-
gának Rogendorf főmarsalnak adtak át ismét egy tiltakozó és 
védekező iratot. Majd pedig még ez évben egy nyomtatott 
könyvecskét is adtak ki ily cimen : Einfelíig Bedencken und 
kurtzer Bericht etlicher rein Evangelischen und gut Lutherischen 
Prediger in Oesterreich, ob man nemlich des langwierigen und 
harten Streits von der Erbsünde und sonderlich der zwei 
Wörtlein Substantz und Accidens auf der Canzel und sonst mit 
gutem Gewissen geschweigen tfönnte oder nicht-. Az unalomig 
vitatott régi érveiken kívül az utóbbi kérdésre is tagadólag felel-
nek. A lelkész a substantia és accidens szókat is használhatja a 
szószéken mondják mert hiszen földmivesek, akik szeret-
nek pénzért és vagyonért pereskedni, más latin szavakat is is-
mernek, amilyenek : Supplication, Appelation, Protestation, Con-
tract, Decret, Interesse, Inventarium étc3. 

E kiadványukban már ott áll ismét első helyen Magdeburgius 
Joakim neve, ki ekkor grafenweríhi lelkész volt. És ekkor már 
több magyarországi lelkészt is bele tudtak vinni ebbe az áldatlan, 
minden keresztyén szeretetet és bölcseséget megtagadó vitába. 
Ilyenek voltak: Frank János borostyánkői, Dissinger Jeremiás pinka-
fői, Puchler Elek felsőlövői, Krull Lénárd szalonoki, Braunseisen 
Tamás kiczlédi, Kern Mihály nagymartom és Hoë János fraknói 
lelkészek. Reuter Lénárd mint győri tábori lelkész irta alá nevét. 
Volmár Márkus itt mint michelhauseni és Hohenberger Farkas 
mint schilderni oszták lelkész irták alá nevüket4. 

A fentiek közül Frankról azt tudjuk, hogy Thüringiából jött 
Ausztriába, 1566 mint hollaprunni lelkész irta alá Magdeburgius 
hitvallását, 1574 Gmündten am See községben volt lelkész, innen 
jött Borostyánkőre. Dissinger weimari születésű, kit Huberg 
Menyhért 1575. Inczédre (Diernbach), Königsperg Kristóf pedig 
1576. Pinkafőre hozott. Puchler stájerországi, a laibachi püspök 

' Raupach, II. Fortsetz 48. 1. 
; H. n. 1580. 4. r. 5"., iv Raupach, Forts. II. 85. 
3 Raupach II. F. 89. 1. 
4 U. o. 95 1. 
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ordinálta s már 1565. óta Felsőlövön volt. Kern berlini születésű 
s Backmeister előtt ő is megjelent a vizitáción. Hoë János frak-
nói lelkész egy családból való lehet a. bécsi születésű Hoë von 
Hoënegg hires prágai majd drezdai lelkésszel1. 

A flaciánus lelkészek közül, csak igen kevés jelent meg Back-
meister előtt, azért keveset is tudunk az életrajzukból. A buzgó 
rostocki tanár azt is megtette, hogy maga keresett fel egyeseket 
közülök. így május 13-án Magdebugiust is meglátogatta, aki 
mint házi gazda szívesen és kellő tisztelettel fogadta jeles vendégét, 
de később mégis sok kellemetlenséget okozott neki és méltatlanul 
bánt vele2. 

Backmeistert Horn és Radaun helységekben, hol tovább 
időzött, többféle ügyes-bajos dologgal keresték fel a magyaror-
szágiak is. így Schubert János, a fentebbi győri lelkész először 
személyesen kereste fel Hornban, azután pedig levélben Tatáról 
1580. május havában kért tőle tanácsot a török-magyar bajvivá-
sokra vonatkozólag. Voltak ugyanis bizonyos lelkiismeretben kér-
dések, a milyeneket a seregbeli vitézek intéztek hozzá, s amelyekben 
ő nem tudott eligazodni. Backmeistert kérdezi meg tehát, hogy 
mit feleljen, ha hozzá fordulnak. 

A három kérdés szószerinti fordításban a következő volt. 1. 
Mit kell a török által bajvívásra kihivottakról tartani, akiknek 
becsületük és jó hírnevűk elvesztésének terhe alatt el kell fogad-
niok a kihívást és legyőzetvén esetleg életüket is veszítik? Vájjon 
a keresztyén a törökkel ilyen életre és halálra szóló viadalban 
részt vehet-e jó lelkiismerettel? 2. A keresztyének és törökök közt 
a kopja törés is (ein Copi-Brechen) szokásos. Ez pedig abból 
áll, hogy a török lovag hirét hallja valamely keresztyén lovagnak 
és levélben felszólítja, hogy kopját törjenek, amit a vitézek közül 
egy keresztyén sem utasít vissza. Mivel a kopják, melyekkel egy-
másra rohannak, élesek, hol a keresztyén, hol pedig a török marad 
holtan a küzdőtéren. Kérdés most már, mit kell az ilyen keresz-
tyénnek haláláról tartani, üdvözülhet-e? 3. Mivel gyakran meg-
történik, hogy a keresztyének a törökök között portyáznak s el-
veszik azoknak ökreit, juhait, teheneit, pénzét, jószágát, feleségét, 
gyermekét, és mást is, ami csak kezükbe kerül és elhurcolják s 
azután megtartják, eladják és tetszés szerint bánnak vele, mint 
a maguk jószágával: kérdés már most, hogy helyes-e ez? Az ilyen 
lopott vagy rablott jószágot jogos tulajdonnak lehet-e tartani és 
hogyan kell vele szemben viselkedni?3 

Backmeister ezekre a kérdésekre máj. 31. válaszolt is, amint 
naplójába bejegyezte, de maga a válaszirat, sajnos, nincsen meg. 
Radaunban a legnagyobb protestáns előkelőségek, Roggendorf, 
Hoffkirchen, Lichtenstein sat. keresték fel. Eljött hozzá Bécsből 

1 Raupach, Presbyt. 39. 25. 144. 76. 1. 
Raupach 11. Forts. 103. i 

3 Raupach II. Fortsetzung, 121. 1. Takáts S. A török magyar bajvivások 
című művéhez ime újabb adat. 
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az öreg Reuter Kristóf is, az agenda készítője. Junius 14-én pedig, 
midőn Laxenburg és Baden megtekintésére rándult ki, az utóbbi 
helyen Braun Erazmussal, Magyaróvár főkapitányával is megis-
merkedett, aki igen buzgó patrómusa volt hazánkban is a refor-
máció ügyének. Nem csak Óváron tartott evang. lelkészt, a sop-
roni Grosz Major Pált 1576. óta; hanem 1578-ban Tatára is ő 
kérte a soproniaktól Péter balfi lelkészt, aki már korábban is az 
ő kapitánysága alatt szolgált1. 

Backineister míg Radaunban volt, az itteni várban vasárna-
ponként prédikált és bécsiek is sokan kijártak hozzá, köztük dr. 
Cornarius Diomedes, a jeles orvos. Ezek hozták hírű!, hogy Scherer 
György jezsuita páter, Ernő főherceg udvari papja, már nein csak 
az Ágostai Hitvallást támadja, hanem a flaciánusokat is ostorozza 
a szószékről. A substantialisták és accidentiáriusok versengését 
ismertetve azt mondá a páter, hogy a flaciánusok, ha találkoznak, 
már így köszöntik egymást: „Isten áldjon meg téged, eredendő 
bűn!" És a felelet erre; „Az eredendő bűn köszönetet mond 
néked!" Felolvasta a szószékről azok neveit, kik a flaciánus 
iratokat aláírták. Elárulta tehát a magyarországiakat is. Elmondta 
továbbá, hogy akiket más országokból kivernek, azok Ausztriába 
özönlenek és sok ezer lelket megrontanak. Vezérüknek, Spangen-
bergnek sincs rendes állása, azt sem tűrik meg sehol2. 

El lehet gondolni, mennyire fájt mind ez a kegyes, buzgó 
Backineisternek, akit különben egyházlátogató kőrútjában Win-
dischgrätz Pongrácz, Puháim Albert és Lichtenstein Hartmann 
világiak és Bresnicer Elek feldsbergi, Stock Frigyes katzelsdorfi 
és Reuter Kristóf rosenburgi lelkészek kisértek. Losdorf, Traut-
mannsdorf, Horn és Feldsperg helységek voltak a vizitáció helyéül 
kitűzve, a fláciánusok azonban nem jelentek meg. 

Magdeburgius, mikor a sor reá került volna, szept. 20. men-
tegető levelet írt Grafenwerthből a bizottsághoz s egy hosszabb 
mellékletben 14 okát sorolja fel, hogy miért nem jelenik meg az 
egyházatvizsgálók előtt és miért nem irja alá a kívánt iratokat 
(Examen, Deklaration)3. Mostani állásában ugyanis nem maradhat 
meg, mert Rueber megvonta tőle a fizetését. De meg olyan lel-
készeket, mint Reuter Kristóf, nem is ismerhet el a maga és az 
igazság barátjának4 . Még ezen 1580. évben egy külön iratot is 
adott ki Spangenberg és a fláciánusok védelmére: Freimüthigkeit 
und Lust die Wahrheit zu bekennen und zu retten. Ellenségei, 
mondja, törvényt hoztak, mely szerint Spangenbergnek meg kell 
halnia, és ez a törvény: Maior pars vincit melioremr>. 

1 Raupach II. Forts. 123., 124., 129. Stromp L. Ehtört. Emi. 48. 1. Braun 
levele Sopr. v. levtár Gamauf I. 256. Dokumente 1. k. 2. r. A. 47. 

2 Raupach, II. Forts. 130. 131. 1. 
3 Examen oder kurze Erkundigung és Declaration-Schrift von der Erbsünde, 

Raupach, II. Forts. Függelék 25. és 79. 1. 
4 Raupach II. 331. Függelék 144. 1. 
r' Raupach, II. Függelék 127. 1. és Presbyterologia 111. 
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Ily módon vagdalkoztak az egyházlátogatók ellen Volmar és 
a többi fláciánusok is. Backmeisternek minden jó szándékát meg-
hiúsították. Az osztrák rendek felajánlották neki a szuperintendensi 
állást is, de nem fogadta el, visszament Rostockba. 

A földesurak közt még mindig sok párfogójuk volt a flaciá-
nusoknak. De Rueber János már megsokalta a sok vitát és gyűlöl-
ködést és 1581. valószínűleg Gogref Mentó nógatására elbocsá-
totta birtokairól két főemberüket, Magdeburgius grafenwerthi és 
Volmar michelhauseni lelkészt. Gogref hamarosan megírta ezt 
Rostockba Chytraeusnak és Backmeister is örömmel vett róla 
tudomást. Az egyházlátogatásnak mégis volt annyi sikere, hogy 
Backmeister felhívására a Declaratiót több osztrák lelkész aláirta, 
ezek azután elhallgatták1: 

Feltűnő volt azonban, hogy Stock Frigyes katzelsdorfi lelkész, 
(Closter-Katzelsdorf), a régi evang. Weiszpriach-család udvari 
papja, ki mint egyik biztos járt körül az egyházlátogatókkal, most 
utólag 1581. csatlakozott a flaciánusokhoz. Tehát még hódítottak 
is. És 1581. julius havában egy újabb hitvallást adtak ki: Repelitio, 
das ist Wiederholung der Norma christlicher Lehre (12 ív 4-rét), 
melyet az osztrák rendeknek ajánlottak s azt akarják benne elő-
adni, hogy ezen vita előtt az összes lelkészek az Augustana alapján 
miként vélekedtek egyértelműleg az eredendő bűnről'2. 

Ezt negyven fláciánus lelkész irta alá, köztük Magdeburgius, 
már mint exul, Volmár pedig még mint michelhauseni lelkész. 
Aláirta Hohenberger Farkas kanizsai és Reuter Lénárd volt győri 
tábori lelkész is. A már említett magyarországiak közül aláírták: 
Frank borostyánkői, Dissinger pinkafői, Puchler felsőlövői, Kern 
nagymartom és Hoë fraknói lelkészek. 

Ezekhez most azonban ujak is járultak u. m. Sopron megyéből 
Böttiger Albert kismartoni, Hasler István nagyhöflányí, Rhorer 
Kálmán sérczi, Schweninger Mihály okkai, Häuser János fehér-
egyházi, Zschinkel András feketevárosi, Mosonmegyéből : Rath 
Lőrincz ilmiczi és apetloni, Pozsonymegyéből Hiebner vagy Hubner 
Simon somorjai lelkész3. 

Ezek közül Böttiger a mansfeldi grófságból jött, 1582 már 
elűzetett Kismartonból, utóbb Ausztriában kapott helyet, de 1584. 
Puchaim Dietrich ismét kiadott rajta. Hasiért 1577. űzték el a 
stájer Schladmingból és úgy kerül Nagyhöflányba. Häuser pedig 
Villachból menekült Fehéregyházára, Ernő főherczeg 1585. elfo-
gatta és 12 napi fogság után az egész birodalomból száműzte. 
Hubner 1580. még pottenbruni lelkész volt, onnan ment Somorjára. 
Moson megyében Pomogynak is volt már 1565. egy Kämpf Dániel 

1 Domini tui Johannis Ruberi pietatem et zeluni in tuendae verae doct-
• rinae puritate eo magis admiror et laudo, quod dissvadentibus aliis Froceribus 

ecclesias suas nihilominus a Manichaeis seductoribus repurgat. írja Chytraeus 
Gogrefnek. Raupach III. 14. 

- Raupach, III. Forts. 16. 1. 
3 U. o. III. 21. 
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nevű lelkésze és Nezsidernek 1580 84 Amon András nevű tanítója. 
Mosonba pedig a városi tanács 1571. a csepregi Rusa Imrét hivta 
lelkésznek. De ezek nem szerepelnek a flaciánusok között1. 

Az 1582. év elején a flaciánusok Formula Veritatis cimen 
még egy iratot adtak ki, melyben zsinat egybehivását kérik. Ott 
akarják majd bebizonyítani, hogy nekik van igazuk és Andreae 
Chemnitz, Chytraeus, Seinecker, Heshusius, Wigand, Mencelius 
és Rosinus mind hamis tanitók. Ezt is 39 lelkész irta alá, 11 mint 
exul, köztük Magdeburgius, Volmár, Reuter volt győri és Böttiger 
volt kismartoni lelkész. A többi 28 közül a fentebbi pinkafői fel-
sőlövői, okkai, nagyhöflányi, fraknói, nagymartoni, sérczi, illmicz-
apetloni, somorjai és kanizsai-. 

A rendek kívánságára még ez évben egy ujabb hitvallást is 
irtak (Cristlich Bekantnis, Einfaltiger Consens, nyomtatásban csak 
1586,) melyet Jrenaeus Kristóf mint horni esperes, Stock Frigyes, 
mint CIoster-Katzelsdorfnak, Weiszpriach falujának lelkésze és a 
magyarországiak közül csakFrank Jónás borostyánkői lelkész irt alá3. 

Ezek a belső viszályok is még több okot és alkalmat adtak 
Ernő főhercegnek és a jezsuitáknak a protestánsok üldözésére, 
ami Bécsben akkor már oly fokra hágott, hogy Löbschütz Ben-
jámin jeles orvost, az orvosi fakultás szeniórát, mivel áttérni nem 
akart, csak ügynevezett szamártemetéssel földelték el. A magyar 
származású Zsámboki Sambucus János jeles tudóst is, mivel 
Bécsben evang. lelkész által kereszteltette gyermekét, nem csak 
pénzbirsággal büntették, hanem száműzetéssel is megfenyegették. 
Sambucus barátja és lakótársa Blotius Hugó bécsi tanár és 
könyvtáros is (Liszti győri püspök fiainak nevelője és a csepregi 
Gabelmann rektor pártfogója) már 1578. csak a Bécs melletti 
Mannersdorfban tarthatta meg esküvőjét. A flaciánusokat pedig 
annyival is inkább üldözték, mivel ezek a pápa rendeletére az 
új naptárt semmiképpen el nem fogadták1. 

V. Magdeburgius, mint ultraflaciánus Eferdingben. Volmar 
Szalonakon. A f láciánusok üldözése Kőszegen, Nagyhöf lány-

ban, Kismartonban és Sopronban. 

Az utolsó osztrák főúr, ki a flaciánusokat védte és birtokán 
Eferdingben nekik menedéket adott, a buzgó evangelikus Stah-
renberg Rüdiger5 volt. Ide jött mint exul 1581-ben Magdeburgius 
is, minekutána Rueber őt Grafenwerthből elbocsátotta. Az üldöz-

1 Raupach, Presbyterologia 10.58.65. Gamauf Dokumente 1. 2. r. C. 12. 
Oest. Prot. Jahrb. XVII. 184. Payr. S. Ehtört. Emil. 36. 1. 

- Raupach III. Fortsetz. 28. 29. 1. 
3 Raupach, III. 38. 1. 
1 Raupach III. Fortsetz. 39. 40. 44. 1. és Magyar történelmi Tár 1907. 201. 1. 
•"' Már atyja Erazmus is (1503 — 1560) aláirta az osztrák prot. rendeknek 

1540. körül I. Ferdinándhoz benyújtott kérvényét s levelezett Lutherrel. Nagy-
atyjához, Stahrenberg Bertalanhoz is Luther 1524. levelet irt. Raupach I. 
Fortsetz. 81. 1. 
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tetés még makacsabbá tette. Fláciánus tanát itt még eddig nem 
hallott szélsőségig fejtette ki és azt tanitá, hogy az ember, habár 
a Krisztusban való hitben hal is meg, azért egész természete és 
lényege szerint a halálban és a halál után is az eredendő bűn 
marad, még a törvény alatt áll és Istennek haragja van rajta az 
utolsó napig ; Krisztus éppen azért jön el az utolsó napon, hogy 
a halottakban ezt a feltámadás és tökéletes újjászületés által 
eltörölje1. 

Ezt a különös, téves, a szent Írással és a hitvallás! iratokkal 
merőben ellenkező tanát Magdeburgius először csak Eferdingben 
hirdette, de már az itteni lelkészek is ellene mondottak s űiller 
Ádám helybeli kollégája szóval és Írásban is támadta. A vita oly 
hevessé vált ismét, hogy Stahrenberg már akkor elűzte volna 
Magdeburgiust, ha Spangenberg, aki különben szintén elitélte ezt 
a tanát, közbe nem lépett volna az érdekében. 

Másutt azonban akadt néhány lelkész, aki még ezt a túlzó 
téves nézetet is magáévá tette. Ilyen volt Volmar Márkus, az el-
bocsátott michelhauseni és Häuser János a fehéregyházi lelkész. 
Hozzájuk pártolt utóbb Giller is. Eferdingische Vergleichung 
cimü ujabb hitvallásuk még a régi fláciánusok közt is visszatet-
szést szült. Szenvedélyesen támadták és gúnyolták legjobb ba-
rátjokat, Spangenberget is, mivel velük nem tartott, aki ezt szin-
tén nem tűrhette szó nélkül, annyival kevésbbé, minthogy három 
eferdingi polgár is tőle kérte, hogy igazítsa el őket ebben a 
zűrzavarban. Volmár, Udenius és Magdeburgius 1583. most 
egyenesen Spangenberg ellen adtak ki egy Eingang zum Streit 
cimü iratot. Vége, hossza nem volt ismét a polémiának. így 
hasonlottak meg magok a fláciánusok is egymás között2. 

Eferdingből, hol a hiveknek nyugalmát is a legnagyobb mér-
tékben feldúlták, távozniok kellett. A buzgó Stahrenberg Rüdiger 
is megsokalta civakodásaikat és az 1582. év végén felmondott 
nekik. Ő maga közben elhalt és fivére Stahrenberg Gunacker 
adott ki rajtuk az 1583. év elején. Hogy hova menekültek, azt 
már nem lehet kikutatni. Magának a nyugtalan és fáradhatatlan 
Magdeburgiusnak élete vége is homályban vész el. 1583 után már 
nem találkozunk vele. Elüzetésekor még csak 58 éves volt. Lehet, 
hogy hazánkban valamelyik hadvezér a táborban, vagy valamelyik 
német gyülekezetben a földesúr adott neki menedékhelyet. Társai 
közül legalább többen jöttek át Magyarországba. 

A sok belső szenvedélyes hitvita csak megkönnyítette a pá-
pisták győzelmét. Scherer György bécsi jezsuita a protestánsok 
nieghasonlását és gyűlölködését sokszor felhasználta ellenük fegy-
verül. Egyik művében névszerint és ' említi a főflaciánusokat. 
„Magdeburgi Joakim, Barbatus Fülöp, Häuser János, Volmar Márkus, 
Giller Ádám és efféle síri próféták (Grab-Propheten) — mondja 

1 U. o. 50. 1. 
- Raupach III. Forts. 48. 1. 
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— vitéz kakasok, mint ti magatok is látjátok, akik veletek szívesen 
viaskodnak, nekünk katholikusoknak pedig látványul szolgálnak1." 

Későbbi sorsukról még annyit tudunk, hogy Ernő főherceg 
Häuser János fehéregyházi és Barbatus Fülöp sirendorfi lelkészt 
egy bizonyos flaciánus irat kinyomatása és terjesztése miatt 1585. 
elfogatta, Bécsben 12 napig fogságban tartotta, azután pedig az 
egész birodalomból száműzte. Fentebbi Christlich Bekäntnis című 
iratukat 1586. adták ki nyomtatásban. És még az 1604. évi ország-
gyűlésen is megvádolták a rendeket, hogy flaciánus lelkészeket 
tartanak birtokaikon'2. 

Az Ausztriából kiutasított flaciánusok közül többen Magyar-
országba költöztek át, különösen a határszéli Sopron és Vas-
megyébe. Annyival könnyebben tehették ezt, minthogy a boros-
tyánkői és szalonaki uradalmak Rohoncz és Kőszeg városával, 
valamint a kaboldi és kismartoni uradalmak is Fraknó várával 
ekkor Ausztriához tartoztak. Ilyen volt a vezetők közül a Villachból 
elűzött Häuser János, ki Fehéregyházára és a Schladmingból 
kizavart Hasler István, ki Nagyhöflányba menekült. Volmár Márk, 
az egyik legagilisabb, legtudósabb és Magdeburgiussal a végle-
tekig kitartó flaciánus pedig Nádasdy Ferencnek és Batthyány 
Boldizsárnak vasmegyei birtokain keresett menedéket. 

Volmár valószínűleg Beythe István mellé Németújvárra került, 
hol a magyar templom mellett, Szent Jakabról nevezett német és 
Szent Miklósról nevezett horvát templom is volt. Beythe legalább 
1593. szept. 2. Németújvárról írja, hogy Volmár innen (hinc) el-
menni készül, mert hálátlan a nép és az elöljáróság, az Istent 
nem félik s ezt az embert is elhanyagolják, miként másokat. De 
lehet, hogy a „hinc" alatt általánosságban a Batthyány-uradalmat 
érti és Volmar ennek valamelyik másik gyülekezetében, neveze-
tesen Szalonakon lelkészkedett. Beythe Volmár ügyében Szent-
györgyi Gáborhoz, Nádasdy Ferenc titkárához fordult, aki a csep-
regi colloquiumon is ura nevében beszélt és kéri, hogy Nádasdy 
urodalmában szerezzen neki valamely jó, alkalmas, akár tanítói, 
akár pedig lelkészi állást és pedig annyival is inkább, minthogy 
előbb is volt már ide vokációja. Akkor nem ment el, de most ő 
maga ajánlja fel szolgálatát. Felemlíti Beythe azt is, hogy Szent-
györgyi hallotta már Volmárnak egy kis beszédét az ő zsinatukon 
(oratiunculam in synodo nostra). Hogy melyik közös zsinatukon 
lehetett ott Volmár is, azt nem tudni. Valószínűleg részvett a 
csepregi colloquiumon is, de Beythe itt nem azt érti. „Kiváló 
műveltségű férfiú — irja róla tovább — aki az ifjúságnak is 
hasznára lehet és a nyelvekben is meglehetősen jártas". Az Isten 
nevének dicsőségére kéri Szentgyörgyit, hogy segítse Volmárt 
előmenetelében, legyen tekintettel a dolgok állapotára és veszni 

1 Qlossa auf ein Sendschreiben. Gesamm. Werke I. 178. Raupach III. 53. 
2 Raupach III. 35. és 63. Presbyterologia 58. 

3 
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indult egyházunk válságos helyzetére1. A református püspök ezt 
a flaciánus lelkészt azért is támogatta, mivel ő is, mint a kál-
vinisták, harcban állott a lutheránusokkal. 

De bár mily melegen írt is Beythe Volniár érdekében, kéré-
sének az akkori viharos időkben nem lett sikere. Volmár már 
három év múlva 1595. Gergely napján márc. 12-én Batthyány 
birtokán mint szalonaki német lelkész fejezte be küzdelmes pálya-
futását. A mi iskoláinkban tanult, de utóbb a reformátusokhoz 
áttért Kanizsai Pálfi János jegyezte fel nevét az egyház neveze-
tesebb halottainak sorába-. Így ez a frankok földén született, 
Tübingenben tanult, Rueberhez menekült, hányatott életű ember 
végre is magyar földön, Szalonakon talált pihenő helyet. 1583-ban 
az Eingang zum Strait című vitairathoz még ő irta az előszót, 
töb.bet azután az osztrák történetírás nem tud róla. Irodalmi 
műveivel Andreae Jakabot támadta s Becher Lőrinc horni lelkészt 
és Hunnius Egyed marburgi tanárt feleletre késztette3. 

Vasmegyében Kőszeg városának is volt egy flaciánus lelkésze, 
a grossglogaui születésű Hübner Simon, akit földesura, Grabner 
Simon 1580. Pottenbrunnból űzött el. Mint itteni lelkész irta alá 
az Einfältiges Bedenken című flaciánus iratot. Később 1581. és 
1582. Sommerein (St. Maréin) községben működött s mint som-
mereini lelkész irta alá a Repetitiót. De itt sem volt maradása. 
Most azután hazánkban próbált szerencsét. 1584. jun. 10-én Kő-
szeg városához folyamodott lelkészi állásért. Ide meg is hivták 
és 1586. ápr. 24-ig volt hivatalban. így hát innen is hamar ki-
adták neki az utat. A kőszegi magyar lelkész, Báthay István 
ugyanis mint flaciánust jelentette fel őt a tanács előtt és e miatt 
kellett távoznia, mert a kőszegiek sem tűrték meg a fiaciánu-
sokat1. 

A stájerországi Schladmingból kiűzött Hasler Istvánnak azon-
ban már Magyarországban sem volt maradása. Ö, amint láttuk, 
1577. a sopronmegyei Nagyhöflányba menekült id. Kollonics Szig-
frid oltalma alá. Ernő főherceg azonban itt sem tűrte meg. 
1582-ben, midőn neve és tartózkodási helye a flaciánusok kiadott 
hitvallásából ismeretessé lett, Spillinger Farkas soproni esperes-
plébánust, ezt a durva, elbizakodott papot küldte ki, hogy a höf-
lányi flaciánus prédikátort űzze el és ültesse be helyébe Perger 
János plébánust. 

1 Beythe levelét közli Fabó A. Beythe István. 30. és 54. Eredíje Gamauf 
birtokában volt. 

2 Quorundam celebrium patriae ministrorum evangelicorum anni fatales in 
futuram memóriám, annotati. „M. Marcus Volmarius, pastor Germanicus ecc-
lesiae Szalonakiensis. Anno 1595. in festő Gregorii". Pokoly, Egyháztört. 
Adattár 1910. IX. 93. 1. 

3 Raupach, Presbyterologia 8. és 195. 1. 
4 Kőszeg város jegyzőkönyvéből, Beyer Teofil főesperes úr szives köz-

lése. Raupach, Presbyt. 65. 1. Raupach, Evang. Oesterreich. II. Forts. 95., 98., 
129. és III. Forts. 19. 29. Wiedemann, Gesch. der Ref. im Lande unter der 
Enns II. 562. 
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Spillinger erről az útjáról külön jelentésben számol be a fő-
herceg előtt. Szeptember 30-án jártak Höflányban. A község bizony 
nagyon tiszteletlenül fogadta őket. Pogner Péter, a falu birája 
ebédet sem főzetett nekik és a lakásába sem bocsátotta be őket, 
hanem azt akarta, hogy az utcán olvassák fel a főherceg rende-
letét. A birói lak udvarába mégis csak bementek, de ott sem 
volt se szék, se pad, annál kevésbbé asztal a számukra. Míg a 
rendeletet felolvasták, senki a kalapját le nem vette. Pedig a 
biztosok nyájasan köszöntötték őket és kezet is nyújtottak, de 
azok nem fogadták el. A „flaciánus eretnek" annyira magához 
csábította őket, hogy egy ideig a templom kulcsát sem adták át 
nekik. Végre is a tanító szánta el magát, de ez sem a kezéből, 
hanem egy fára téve adta át nekik a kulcsot. Szidalmazták és 
gúnyolták a katholikusokat. A beiktatott plébánust pedig a szek-
tás prédikátor kedvéért haszontalan szajhás papnak (verlnirter 
Pfaff) mondták. A biró a szegény horvátokat és a többi katho-
likusokat meg is fenyegette, hogy majd megtanítja őket, ha a 
komiszszáriusok elmennek. Ha a főherceg oltalmába nem veszi 
őket, nagy veszedelemben forognak a szegény emberek. 

Mindazáltal eljártak megbízatásukban. Az új plébánusnak 
mindent, ami a parochiához tartozik, átadtak, a szektás papot a 
paplakból kiparancsolták s meghagyták a bírónak, hogy három 
napon túl ne tűrje meg a községben. A biró azonban ezt nem tette 
meg, sőt megengedte, hogy a flaciánus prédikátor az általa meg-
vásárolt házban továbbra is megmaradjon. A legközelebbi vasár-
napon még prédikált is a maga szektájának a katholikusok nagy 
bosszúságára1 . 

A jelentésen nincsen dátum, de mivel Draskovich György győri 
püspök sürgetésére a kismartoni lelkész ellen 1582. adták ki a 
királyi rendeletet s mivel Ausztriában is a flaciánus hitvallás meg-
jelenése után kezdték őket üldözni, azért ezt is bátran tehetjük 
az 1582. évre. 

Kismartonban és Fraknón már Weiszpriach János kaboldi báró 
és soproni főispán idejében is 1568. Consul István és Dalmata 
Antal működtek mint evang. lelkészek. A két várnak későbbi 
kapitánya, id. Kollonics Szigfrid is buzgó evangélikus volt. Hiva-
talvesztés terhe alatt parancsolta meg papjainak, hogy Draskovich 
püspök szombathelyi zsinatján 1579. meg ne jelenjenek. így tett 
különben Polheim özvegye és Braun Erazmus a magyaróvári 
kapitány is2. 

Kollonics éppen evvel vonhatta magára Draskovich püspök 
haragját, aki egyszersmind kancellár is volt. így jelent meg Ernő 
főhercegnek 1581. okt. 20. és Rudolf királynak 1582. márc. 24. és 
máj. 24. Kollonicshoz intézett két rendelete is, melyekben szigorú 
utasítást vesz arra nézve, hogy a prédikátorok elmozdításában 

1 Sopron városi levéltár Lad. VI. et F. fasc. II. N. 47. Gamauf, Dokumente 
I. k. 2. r. A. 190. 1. 

- Károlyi, Speculum Jauriense. 1747. 88. 1. 

3* 
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ő felségének és a főhercegnek segítségére legyen, a megüresedett 
lelkészi állásokat be ne töltse, az egyházi javakat senkinek ne 
adományozza, mert ez a püspök jogkörébe tartozik. Különösen 
pedig Jakabot a kismartoni prédikátort három nap alatt űzze ki 
az uradalomból, akinek helyébe dr. Wiessel személyében új plé-
bánust rendelt. Végül közli, hogy Kishöflány és Szentgyörgy is 
külön plébánusokat fog kapni1. 

Ezeknek az ismételt szigorú parancsolatoknak bizonyára már 
Kollonics sem állhatott ellen és kénytelen volt evangélikus papjait 
elbocsátani. De bizonyos, hogy a saját fiát, ifjabb Kollonics Szig-
fridet, ki Kismartonban 1572. született s kiváló hadvezér és magyar 
főúr volt, buzgó evangélikusnak nevelte. 

A fentebbi elűzött kismartoni prédikátor Beygewither Jakab 
volt, ki a soproni tanácshoz intézett s Kismartonban 1582. aug. 
27. kelt levelében mint „gewester Pfarrherr in Eisenstadt, jetzund 
Hofprediger zu Rabs" irja alá nevét és a Stein városából elűzött 
Mag. Wiesner János lelkészt ajánlotta a soproniak pártfogásába2 . 
Ezen a vidéken, miként a szomszédos katzelsdorfi lelkész alább 
közlendő levele mutatja, Draskovich győri püspök üldözte nagy 
hévvel az evang. gyülekezeteket. 

Kismarton rekatholizálása ügyében is Rudolf király Spillinger 
soproni esperest küldte ki Lőrinc bécsújhelyi apát kiséretében. 
Ez utóbbi 1587. febr. 12. küldi meg Spillingernek a kismartoni 
urak és az ottani plébánus dolgában felvett jegyzőkönyvet, illetve 
jelentést aláirás és esetleges pótlások céljából. E levél szerint az 
új biró és a városi tanács megígérték, hogy megmaradnak a r. 
katholikus egyházban. A jegyzőt és a tanítót is meg lehet hagyni 
hivatalában. Ha pedig a szőllősgazdák közül (unter den Hauern) 
egyik vagy másik megváltoztatná élete módját (hitét), a plébánus 
jelentse fel és majd elveszi méltó büntetését. íme tehát ily erő-
szakkal indult meg már itt is ily korán az ellenreformáció. Nem 
csuda, hiszen 1584. már Sopronból is elűzték az evang. lelkészeket. 

Lőrinc apát e levélben Stock Frigyes katzelsdorfi lelkésznek 
is minél előbb való eltávolítását ajánlja, mivel Spillinger tudo-
mása szerint is sok egyenetlenséget okoz azon a vidéken. Jelen-
tésükhöz akarják ezt a javaslatot is hozzácsatolni3. 

Stoek Frigyes magister, aki 1577. a rostocki egyetem akkori 
rektorával Polheim János Cirjékkel jött Ausztriába és itt Teufel 
báróné (Weiszpriach leány) birtokán Katzelsdorfban kapott lelkészi 
állást, az egyházlátogató bizottságnak is tagja volt és csak 1581-ben 

1 Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 138. és 140. 1. A soproni városi levél-
tárból. 

- Ugyanott, Gamauf, Dokumente I. k. 2. r. A. 142. 1. 
3 Katzelsdorf Savanyúkút szomszédságában egészen közel fekszik a magyar 

határhoz. A levél ide vonatkozó szavai: Hett auch meinem Guettbedunkhen 
vermaint, man solle nach dem Schluss Vermeidung thuen wägen des S t ro i -
schen (?) Predicanten zu Khäzelstarf, ob der nit ehestem möchte abgeschafjr 
werden, dieweil, wie auch Euer Erwürden gehört, grossen Zwiespalt in de t 
selben Revier macht. Sopr. levéltár. Gamauf, Dokumente I. 2. C. 63. 1. 
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csatlakozott a fláciánusokhoz. E tárgyban Backmeisterrel is 
levelezett és 1582. aug. 15-én irja a kismartoni uradalom egyházi 
viszonyairól és a maga nehéz helyzetéről is a következőket: „A 
győri püspök (Draskovich György) sok gyülekezetet elpusztít a 
Kismartonhoz tartozó urodalomban. Az ágostai hitvallású lelki 
tanítókat kiűzvén, pápistákat erőszakol reájok. A főurak, amennyire 
ugyan én tudom, azon idő óta, hogy eltávoztál, csak alig valami 
kevéssé viselik gondját a vallásnak. Én egy nap sem vagyok 
biztonságban a szomszédoknak dühöngése miatt, hacsak az Isten 
meg nem oltalmaz bennünket. Kész vagyok, ha Isten erőt ád, 
bármit is Krisztusnak igazságáért eltűrni1. 

A lelkes pap még 1585. is Katzelsdorfból irja leveleit és amint 
a fentebbi levélből láttuk, a soproni esperes és a bécsújhelyi 
apát 1587. indítják meg ellene a hajtóvadászatot. A kaboldiak és 
veperdiek is 1593. azért kénytelenek eddigi derék papjukat, a 
bécsi születésű Rinder Balázst elbocsátani, mivel földesuruk Liszti 
István „egy flaciánus papot" hívott meg számukra2. 

A fentebbi falvakon kívül még Sopron városa is szükségét 
érezte, hogy a fiaciánizmus vádjával szemben védekezzék, holott 
az itteni lelkészek Gerengel óta szilárdúl állottak az Augustana 
és a többi symbolikus könyv alapján. Schremmel Ábrahám soproni 
igazgató, midőn Rueber és mások 1583. Kassára hívják, egyebek 
közt azt az okát is adja itt maradásának, hogy Isten tanácsából lett 
az ő Sopronba jövetele, mert oly kollegákat is talált itt, kik nem 
mindenben követik a tisztább evangéliumi tant, hanem részint a 
kálvinizmus, részint más tévelygés által vannak megfertőztetve3. 
Ez alatt a másféle tévelygés alatt pedig valószínűleg a flacianiz-
must érti. Annyival is inkább felvehetjük ezt, mert Homberger 
gráci lelkész a következő évben már határozottan erről szól. 

Midőn ugyanis a soproniak 1584. elején Capeller Jánost Grácba 
küldték, hogy harkai lelkésznek felavattassák, Homberger Jeremiás 
és a többi gráci lelkész márc. 17-én („quum Papa numerát 27) 
kelt levelük szerint olyan hirt hallottak, hogy a magyar eklézsiák 
a Concordiae Formulát nem sokba veszik (minus ponderis in 
vestris ecclesiis haheat). Pedig aki buzgón olvassa, meggyőződ-
hetik, hogy semmi sem alkalmasabb a szektáknak és tévelygé-
seknek elnyomására, különösen azokéra, melyek eredendő bűnnek 
magát az embert mondják és az úrvacsoráját kálvinista kovásszal 
szennyezik be. Kérik tehát a soproni tanácsot, hogy ők is a C. 
Formulát fogadják el hitszabályzóúK 

1 Multae vastantur Ecclesiae ab Episcopo Jaurinensi, quae sunt ditionis 
Eysenstadiensis, expulsis Augustanae et obtrusis Papisticae religionis Doc-
toribus. Etc. Raupach, Presbyterologia 184. 1. 

2 Sopr. lev. Gamauf, Dokumente 1. 2. B. 883. 1. 
3 Schremmel érdekes levele. Történelmi Tár 1890. 792. 1. 
4 Sopr. vár. levtár. Lad XII. et M. fasc. II. N. 57. Gamauf, Dokumente 

I. 2. A. 60. sz. 155. 1. 
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A fláciánizmus, mint valami új veszedelmes szekta, csak jel-
szó lett hazánkban is a protestánsoknak annál hevesebb üldözé-
sére. Nagy Tamás soproni városbíró is kénytelen volt a fláciá-
nizmus vádjával szemben védekezni. Az 1593. évi királyi leiratra 
hivatkozva Kutasi János győri püspök előtt őszinte hitvallást tesz: 
„Megvallom — irja — hogy én ama tiszta ágostai hitvallást 
követem, amelyben neveltettem gyermekkoromtól fogva és nem 
szennyeztem be magamat sem a kálviniánus sem a fláciánus 
kovásszal; hanem ama tisztán értelmezett hitvallást követem, amint 
Ernő főherceg ő fensége előtt is megvallottam s azért az Istenre 
kérem, hogy abban a hitvallásban ne zavarjanak1. 

És még 1595. is, midőn a soproniak Qrünberger Gábornak, 
Herberstein tábori lelkészének meghívása miatt mentegetik magukat 
a király előtt, azt mondják, hogy új papjok nekik az V. Károlynak 
átnyújtott ágostai hitvallást hirdette „ohne einige Einmischung des 
Flacianismi oder Calvinianismi2." 

Végül pedig egy igen tekintélyes tanu is, Beythe István dunán-
tuli püspök egész általánosságban süti reá a lutheránusokra a 
fiaciánizmus bélyegét. Igaz Mentség című apológiájában 1599. 
tehát már jó későn vádolja meg őket e szavakkal: „Hiszem, 
ezekből megérthetjük az eredendő bint valahogy. De nézzétök 
csak, az formula vallók, noha ellene szólnak, de egy sincs bennök, 
hogy valami részből a Flacius táncában nem sántikálnának3." 
De bizonyos, hogy Beythe itt túloz, mert különösen a magyar 
lelkészek közt alig lehetett fláciánus. Beythe valószínűleg a fentebbi 
Volmárról ítélt, aki mellette Németújvárott és Szalonakon volt 
német lelkész és nagy fláciánus. 

VI. Összefoglalás . A f láciánizmus je lentősége hazai egy-
háztörténetünkben. 

Elmondtuk, a mennyit a magyarországi fláciánusok dolgairól 
megtudhattunk. Láttuk, hogy Flaciusnak már fiatalabb korában 
is voltak itt barátai : Zigerius, Muceus s későbbi irodalmi mun-
kásságában is segédkezett neki a brassói Wagner. Strassburgban 
pedig hozzá csatlakozott a késmárki Creutzer, aki azonban itthon 
megtagadott vele minden közösséget. 

Fanatikus híve, jellemében és életsorsában is hozzá egészen 
hasonló theologus volt Magdeburgius Joakim, a győri tábori pap. 
Ő is eleinte csak gnesiolutheranus, de később mesterének az 
eredendő bűnről szóló tanát is magáévá teszi, sőt azt még na-
gyobb szélsőségig fejti tovább, úgyhogy benne a hajthatatlan és 
legjobb barátaival is összetűző ultraflaciánust kellett felismernünk. 

1 Gamauf, Dokumente, I. k. 2. r. A. 89. sz. 236. 1. Hochholzer Dániel 
irataiból. 

2 Sopr. v. lev. Lad. XII. et M. fasc. V. N. 233. 19. Gamauf, Dokumente 
I. 2. A. 270. 1. 

3 Pokoly J. A1agy. prot. ehtört. Adattár VII. 80. 
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Rueber főkapitány környezetében a Felvidéken bizonyára többen 
is voltak fláciánusok. Az úgynevezett kryptokálvinisták az 1574. 
évi kassai zsinaton ugyan fláciánusok neve alatt inkább csak a 
hithű lutheránusokat, Faber Tamás bártfai rectort és társait Ítél-
ték el ; de Gogref Mentő 1580. már nem ok nélkül adta ki Bártfán 
az igazi fláciánusok ellen irt polemikus művét. Magdeburgiuson 
kivül Rueber papjai közül csak Lutz volt igazi fláciánus s a többi 
tábori lelkész közül Győrött Reuter Lénárd és Nagykanizsán 
Hohenberger Farkas tartott még velük. 

Az ismertebb és buzgóbb német, illetve osztrák fláciánusok 
közül a schladmingi Hassler István Nagyhöflányban, a villachi 
Häuser János Fehéregyházán, az efferdingi Volmar Márk pedig 
Szalonakon talált menedékhelyet. Ezeken kivül voltak még fláciá-
nusok Vasmegyében : Kőszegen, Borostyánkőn, Pinkafőn, Felső-
lövőn, Szalonakon, Kiczléden; Sopronmegyében: Kaboldon, 
Kismartonban, Fraknón, Nagymartonban, Sérczen, Okkán, Fehér-
egyházán, Feketevárosban ; Mosonmegyében : Ilmicen és Apet-
lonban. A somorjai kétes, vájjon nem az osztrák Somereinből 
való-e. 

A szám így is elég tekintélyes. De csak német ajkú és több-
nyire az akkor Ausztriához tartozó határszéli gyülekezetekben voltak 
fláciánusok. A magyarok ezért a szláv ember által kezdett és 
németek által terjesztett mozgalomért nem lelkesedtek. Beythe 
István vádja, hogy a magyar evangélikusok is „Flácius tánczában 
sántikálnak"; alaptalan volt. Az osztrák papok tévedését vitte át 
ő a magyarokra. 

Észrevehető nagyobb hatása a fláciánizmusnak nálunk a tan-
fejlődés terén nem volt. Csak az egy kassai zsinat szólt róla és 
az sem az igaziról. A lelkészek közül is a jövevények és idegenek 
hódoltak neki. A világi patrónusok, lia védték is őket, nem lehet 
feltételezni, hogy ilyen dogmatikai részletkérdéseket kellőleg meg-
értettek s iránta érdeklődtek volna. Annál kevésbbé ismerte a 
dolog lényegét a nép, habár a fláciánus lelkészek, amint láttuk, 
helyesnek és szükségesnek tartották, hogy a substantia és acci-
dentia szavakat a szószékről is prédikálják. A fláciánizmusnak 
nálunk inkább negativ hatása volt. Evang. lelkészeinket, kiknek 
a református testvérekkel amúgy is nagy hitvitáik voltak, az osz-
trákok megtévelyedése arra indította, hogy hitvallási iratainkhoz, 
a fláciánizmust elitélő Concordiae Formulához is, annál szívósabban 
ragaszkodjanak. Nem csak a kálvinizmus, hanem a flacianizmus 
ellen is irányult egyházunknak az az eljárása, hogy az új lel-
készeket aláírásukkal kötelezte összes szimbolikus könyveinknek 
elfogadására. 

A fláciánizmus különben hazánkan is csak átmeneti jelenség 
volt a XVI. század második felében, maradandó hatás nélkül. A 
reformáció ügyének nem hasznára, hanem inkább akadályára 
szolgált nálunk is. A r. kath. ellenfél felkapta a szót s mint valami 
új veszedelmes eretnekség ellen indított most harcot a fláciánu-
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soknak elkeresztelt evangélikusok ellen. Még a kálvinisták is 
e néven kovácsoltak új vádat a lutheránusok ellen. S hogy a fő-
fláciánus Volmar Márk éppen a Batthyányak uradalmában Beythe 
mellett kapott német lelkészi állást, az nem látszik egészen ár-
tatlan, esetleges dolognak. 

De egyházunk egyebek mellett ezt a veszedelmet is szeren-
csésen leküzdötte. A fláciánizmus néhány év múlva már a tör-
ténelem aktáiban volt eltemetve és pedig oly mélyen, hogy hazai 
íróink körében azóta jóformán szó sem esett róla. Teljesen azért 
ne engedjük feledésbe veszni. A fláciánizmusnak is megvannak 
a maga tanulságai. Bizonysága ez is hazai egyházunk és a kül-
föld között fennállott szoros összeköttetésnek, ahonnan nem csak 
az egészséges, üdvös és áldásos mozgalmak, hanem az ilyen szélső-
ségek és eltévelyedések is áthatottak hozzánk. 
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