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E lő sz ó

Az alábbi tanulmánykötet a „Neue Frömmigkeit in Niederösterreich und 
Westungarn im 17. lahrhundert” címet viselő projekt keretében, osztrák és magyar 
tudósok együttműködésének eredményeként jött létre. A közös munka tárgya a 
17. századi protestáns mozgalmak történetének kutatása volt, különös tekintettel 
a mai Ausztria és Nyugat-Magyarország területén lezajlott eseményekre. Célja egy 
viharos korszak során bekövetkezett változások hátterének értelmezése, mozgató
rugóinak feltárása volt. A kötetben szereplő három tanulmány egy osztrák és két 
magyar szerző tollából származik.

Gustav Reingrabner, a bécsi egyetem evangélikus teológiai tanszékének 
professzora tanulmányában az osztrák protestánsok helyzetét vizsgálja a 17. 
század különböző szakaszaiban. Behatóan elemzi a század folyamán bekövetkezett 
változásokat, szól az egyes osztrák tartományokban fellelhető hasonlóságokról 
és különbségekről, az ellenreformáció eltérő intenzitású és mértékű hatásairól, 
megjelenési formáiról. Bemutatja, hogy milyen lehetőségeik voltak a terület 
különböző társadalmi rétegekhez tartozó protestánsainak vallásuk hivatalos vagy 
titkos gyakorlására. Gustav Reingrabner tanulmányának különös értéke annak 
kiemelése, hogy a század történései semmiképpen sem tekinthetők egységesnek: 
nemcsak a vizsgált földrajzi egység egyes részein zajlottak másképp az 
események, hanem a korszak különböző időszakai egymástól is rendkívül eltérő 
feltételeket és lehetőségeket nyújtottak a reformáció itt élő hívei számára.

Fabiny Tibor professzor úr Nyugat-Magyarországon vizsgálja a kultúra művelésének 
és a kegyesség gyakorlásának lehetőségeit az 1600-1650 közötti időszakban. 
Tanulmánya első felében bemutatja a reformáció patrónusaiként, majd a 
katolikus restauráció elkötelezettjeiként fontos szerepet játszó dél- és nyugat
dunántúli főúri családok, így az Erdődyek, a Bánffyak, a Zrínyiek, a Batthyányak 
és a Nádasdyak legfontosabb képviselőit. A tanulmány második részének témája 
literatura és spiritualitás összefüggéseinek vizsgálata öt jelentős nyugat
magyarországi város, Sopron, Csepreg, Körmend, Pápa és Kőszeg viszonylatában. 
A városok eltérő történelmi sorsa, kiemelkedő politikai és vallási vezetőik 
bemutatása kapcsán a reformált irányzatoknak a közösségek és az egyének életében 
megjelenő különböző megvalósulási lehetőségeit tárja fel az írás.

Szála Erzsébet tanulmánya az elsők között lutheránussá vált Sopron városának 
történetével foglalkozik. Vizsgálódása középpontjában a soproni reformációnak az 
1606-os bécsi békével kezdődő második virágkora áll, az az időszak, amikor nem
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egy üldözött osztrák protestáns éppen ebben a városban lelt menedékre. Sopron 
különösen jól példázza az osztrák-magyar közös reformációs törekvéseket, hiszen 
a város lelki életét a 17. század folyamán egyszerre formálta az osztrák 
tartományok közelsége, a városi polgárság többségének német származása, 
illetve Sopronnak a magyar történelemben játszott sajátos szerepe. Az osztrák 
tartományok rekatolizációs törekvéseinek eredményeként a város hosszú időre a
hitéhez hű főnemesség és az evangélikus papság menedéke lett. Az utóbbiak 
közül kiemelkedik a tanulmányban részletesen bemutatott Gensel Kristóf, 
Schubert Pál, Láng Mátyás és Sowitsch Kristóf alakja.

Tanulmánykötetünk hasznos olvasmány lehet mindazoknak, akik szeretnének 
többet tudni a protestantizmus e különösen viharos évszázadának történetéről. 
Sokat meríthetnek belőle a történelem- és teológiaszakos egyetemi hallgatók is: 
ők 17. századi tanulmányaikat magyar nyelven itt először hozzáférhető tudással 
egészíthetik ki és pontosíthatják. A kötetet díszítő illusztrációk a szellemi 
elmélyülés kiegészítéseként a történeti tudás fontos részét képező vizuális 
információkkal segítik, könnyítik és teszik vonzóbbá a teológiatörténeti kalandozást.

A protestantizmus 17. századi történetének kutatása terén még mindig sok a 
feladat. Projektünk, amely az Aktion-Österreich-Ungarn támogatása nélkül nehezen 
jöhetett volna létre, az e téren tornyosuló tennivalók elvégzéséhez kívánt szerény 
mértékben hozzájárulni.

Nagy Márta



ZU DIESER AUSGABE

Unsere Studiensammlung kam als Ergebnis des von Aktion Österreich Ungarn 
unterstützten Projekts „Neue Frömmigkeit in Niederösterreich und Westungarn 
im 17. jahrhundert'' zustande. Diezum ersten Mai hier veröffentlichten drei Aufsátze 
untersuchen die Verbindungen zwischen den protestantischen Bewegungen auf 
dem Gebiet des heutigen Österreichs und Westungarns im 17. Jahrhundert.

Dér Beitrag von Professor Gustav Reingrabner, „A protestantizmus a mai 
Ausztria területén a 17. században” (Dér Protestantismus auf dem Gebiet des 
heutigen Österreichs im 17. Jahrhundert), zeigt, wie unterschiedlich die Lage dér 
Protestanten im 17. lahrhundert in den verschiedenen Teilen des Landes war, welche 
Entwicklungen auf diesem Gebiet zűr Verfolgung, Vertreibung und 
Zwangskonvertierung dér Nicht-Katholiker führten bzw. welche Zufluchts- 
möglichkeiten (u.a. eben in den Nachbarlándern) für die Protestanten 
existierten.

Die Studie „Literatura és spiritualitás Nyugat-Magyarországon a 17. század 
első felében” (Literatur und Spiritualitát in Westungarn in dér ersten Hálfte des 
17. Jahrhunderts) von Professor Tibor Fabiny untersucht die Geschichte 
westungarischer lutheranischer Stádte und Familien, die die hiesige Entwicklung 
wesentlich mitbestimmten. Es wird gezeigt, auf welche Art und Weise sie in dér 
Lage waren, den verfolgten österreichischen Protestanten Zuflucht zu bieten.

Erzsébet Szála bescháftigt sich in ihrem Aufsatz „A soproni evangélikusság 
élete a 17. században" (Das Leben dér Soproner Lutheraner im 17. Jahrhundert) 
mit den Geschehnissen in dér westungarischen Stadt Sopron. Diese Stadt ist ein 
besonders gutes Beispiel für die gemeinsamen österreichisch-ungarischen 
reformatorischen Bestrebungen, da ihr geistiges Leben im 17. lahrhundert durch 
die Náhe dér österreichischen Lánder, durch die zum grö(3ten Teil 
deutschstámmige Bevölkerung und durch ihre besondere Rolle in dér ungarischen 
Geschichte gleichzeitig geprágt wurde. Sopron war lángé Zeit Zufluchtsort 
sowohl dér glaubenstreuen Adeligen als auch dér lutheranischen Pfarrer.

Dér Studienband wurde reichlich mit lllustrationen versehen, die die geistige 
Vertiefung durch visuelle Informationen ergánzen und erleichtern.

Mártó Nagy
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Gustav Reingrabner

A PROTESTANTIZMUS A MAI AUSZTRIA 
TERÜLETÉN A 17. SZÁZADBAN

1. AZ ÁLLAMI REND0

A mai Ausztria területének nagy része 1600 körül a Habsburgok birtokában volt, 
akik a 13. század óta - az osztrák hercegségből kiindulva - fokozatosan építették 
ki hatalmukat a Duna-menti, illetve a Dunától délre és északra elterülő tartomá
nyokban. Az ország 1. Ferdinánd végrendelete (1564) értelmében egy ideig há
rom különböző nagyságú területre oszlott. A császári koronát és vele Csehorszá
got, Magyarországot és az osztrák hercegséget Ferdinánd legidősebb fia, 11. Mik
sa kapta. A második fiú, az először rangon alul nősült Ferdinánd Tirol és az elő- 
ausztriai területek ura lett, a legifjabb fiú, Károly pedig Karintiát, Stájerországot 
és Krajnát örökölte. A család spanyol ágával való szoros és különféle házasság- 
kötésekkel aktualizált rokonság ellenére az utódlás a Német-Római Birodalom
ban és a saját területeken az osztrák Habsburgok kiváltsága maradt.

A gyermektelen 11. Ferdinánd főherceg halála után az általa irányított területeket 
sekundogenitorként tartották fenn. Ezt előbb a 11. Miksa ágából származó II. Rudolf 
és Mátyás egyik öccse, III. Miksa, majd II. Ferdinánd öccse, Lipót főherceg vehette 
birtokába. Tirol végül csak 1665-ben egyesült a „főág" birtokaival. Alsó- és Felső- 
Ausztria megosztottsága már 1619-ben befejeződött. Mivel II. Miksa fiainak nem 
volt férfi örökösük, ezért II. Ferdinánd fia, Károly főherceg - egy belső családi meg
egyezés értelmében - végre elfoglalhatta örökségét.1

Az uralkodói udvarok ezt követő Becsbe helyezése (Rudolf székhelye Prágá
ban volt, Ferdinándé Grazban) természetesen nem jelentette az egyes területek 
relatív önállóságának végét. Nem került ugyanis sor a rendek egyesülésére, és 
általános tartományi gyűlések is csak szórványosan voltak, annak ellenére, hogy 
a tartományi fejedelmi közigazgatás megteremtette a maga központi hivatalait.

Salzburg a 17. század során a tényleges önállóság különféle fokaival rendelke
zett: mindig sok függött az éppen hivatalban lévő és kivétel nélkül főnemesi 
származású fejedelmi érsektől.2 Karintiában az egységet erősen csorbították kül
ső egyházi urak (Bamberg) jogai. A mai Burgenland a királyi Magyarország része 
volt, és - egyes nyugat-magyarországi uradalmaknak az osztrák kincstár felé tör
ténő, államjogi szempontból meglehetősen homályos „elzálogosítása" ellenére 
(1491 -tői) - gyakorlatilag a magyar egyházi jog fennhatósága alá tartozott, külö-



nősen az 1647-es év revindikációit és a német nemesi családok magyar mágná
sokkal való fokozatos kicserélését követően.

2. REFORMÁTORI MOZGALMAK ÉS A TARTOMÁNYI EGYHÁZAK KIALAKULÁSA3

Majdhogynem közvetlenül Luther tételeinek 1517-es meghirdetése után szinte 
valamennyi tartományban megkezdődött a reformátori mozgalmak kibontakozá
sa, melyek - különböző mértékben hivatkozván a lutheri tanokra - intézményes 
formáikat is kialakították a Német-Római Birodalmon belül.

Biblia 1578-ból, borítóján Luther képmásával
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Tirolban4 ez a mozgalom már kezdettől fogva oly mértékben a rajongó, majd 
az újrakeresztelő irányzatok hatása alá került, hogy egy valóban lutheri ág létre
hozása szóba sem jöhetett. A tartományban viszonylag jelentéktelenek maradtak 
a zwingliánus-kálvinista hatások is. Ennek oka ugyan nem egészen világos, annyi 
azonban bizonyos, hogy az 1525-ös parasztfelkelés központjait képező területek
különös hajlamot mutattak az újrakeresztelőkhöz való csatlakozásra. A kormány
zat eleinte komolyan küzdött ellenük, végül azonban megtűrte, sőt e korai újra- 
keresztelkedők egy csoportját talán még támogatta is. Végül azonban úgy 1540- 
ig a Brennertől északra és délre szinte teljesen felszámolták ezt a mozgalmat. 
Persze azért ezután is voltak „eretnekek": a tiroli vezetés a 16. században egy pil
lanatra sem veszítette szem elől a hamis tanok képviselőit, akik ezért - vallási 
vagy politikai téren - sem Tirolban, sem Voralbergben nem tudtak komoly befo
lyásra szert tenni. Ezeken a területeken még a 17. század elején is köröztek az
eretnekség veszélyét ecsetelő röplapok.

Másképp állt a dolog a Salzburgi Érsekség ben5. Eleinte ugyan ott is egyértelműnek 
látszott az új vallási (lutheri) mozgalom és bizonyos szociál-revolúciós folyamatok 
összefonódása, a tartomány egyes részeiben azonban az utóbbiak leverése után is 
folytatódott a lutheránus csoportok kialakulása. Ezek eleinte ugyan nem keltettek 
különösebb feltűnést, jóllehet még Salzburg városában is magukon viselték a kö
zösségi élet bizonyos külső jeleit - a polgárság felső rétegének valószínűsíthető 
részvételével. A másképphívők ezen gyülekezetét persze gyorsan feloszlatták, ami
nek azonban nagyméretű kivándorlás lett a következménye. A reformátori mozgal-
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Ausztria egyházi tagozódása a 16. században
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mát az érsekség „hegyeken túli" részeiben Wolf Dietrich von Raitenau érsek hivatal
ba lépésére (1587) szinte teljesen felszámolták.

Az Enns folyótól nyugatra fekvő Ausztria Hercegségben már igen korán megjelen
nek a reformációs kapcsolatokról, fordításokról és evangélikus közösségek kialaku
lásáról szóló híradások6. Luther 1524-ben személyesen küldi el tanítványát egy it
teni nemesi családhoz lelkésznek - 1. Ferdinánd ellenreformációs ténykedése miatt 
ugyan csupán rövid időre. A hercegségben 1540 körül a nemesség egyértelműen a 
lutheri mozgalom pártján áll, 1568-ban pedig - az Ennstől keletre elterülő szom
szédos tartománnyal együtt - az általa létrehozandó reformált egyházzal járó fele
lősséget ráruházó tartományi fejedelmi kiváltságot kap. Ez lett a tartományi egyhá
zak kialakítására irányuló, különböző eredménnyel záruló fáradozások alappillére. 
AII. Rudolf által megkezdett ellenreformáció eleinte feltehetőleg csak a tartományi 
fejedelmi városokra irányult. A katolikus lelkületű fellendülés - jóllehet első jelei 
már megmutatkoztak - még váratott magára Ausztria Hercegség falvaiban.

Az Ennstől keletre fekvő tartományból csak 1535 utánról ismerünk-az áldoza

0  ra u ila tio ^ 'iit  iSn wtb o n »
1 ______ÜNL_______C A  _____ ik___« V L-.
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tokát is követelő, de csak szűk körben ható reformált-rajongó reakciókról szóló 
híradásokat leszámítva - a reformációs eszmék tényleges terjedését igazoló for
rásokat. Tudunk például egy

Zenészek újévi gratulációja. Andreas Rauch kompozíciójafelnémet lelkészről, aki vagy 
öt évig ezen a területen tevé
kenykedett7. Már az 1544-es 
tartományi fejedelmi vizitáció 
felhívta a figyelmet a hagyo
mányos egyházi szerkezet fel
bomlási tendenciáira (pap
hiány), a reformációs mozga
lom áttörésére itt mégis csak 
1560 körül került sor. A 
tridenti egyház intézményei
nek többsége - a közeli ud
varral, illetve a tartományi fe
jedelmi hivatalokkal egye
temben - támogatta a rudolfi 
ellenreformációt, amely így 
Bécsben és néhány más ki
sebb városban rendkívüli si
kereket ért el az evangélikus

^cHirt'aix^uainvbiííítib^irTtuiKS^vbmiiXXUmuípnTírtVv^.x^ in J^ ak tu  J5#rnftdmtvir. 
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egyház intézményes formáinak vissza
szorításában. Ezzel szemben a reformá- 
tori fél pozícióit erősítette a tartomány 
lelkészei között lezajlott flaciánus vita8, 
amely a szervezeti egységek szükséges
ségét tette kérdésessé. Ugyanezt ered
ményezte a katolikusoknak a nemesi 
rendekbe történő folyamatos újrafelvé- 
tele, melynek következtében az egyházi 
élet alsóbb intézményei egyre inkább a 
katolikus urak (patrónusok) befolyása 
alá kerültek.

Stájerországban és Karintiában igen 
gyorsan hatottak a reformációs tanok.
Villachban már 1526-ban az egyház „re
formációjáról" beszéltek, persze még 
csakis konfesszionális értelemben9. Az 
egyházi intézmények kialakulását mind
két tartományban a württembergi hatás 
befolyása jellemezte. A karintiai herceg
ségben a (többségükben még német)
feljebbvalók és a parasztok között fennálló nyelvi ellentét jelentett kisebbfajta 
akadályt a protestantizmus diadalútján. Jellemző volt, hogy 11. Károly trónörökös 
- nem utolsó sorban bajor hatásra végrehajtott - ellenreformációs tevékenysé
gének középpontjában fővárosa mellett Graz állt, ahol aztán valóban egész jó 
eredményeket ért el. A vallási tudat hiánya miatt ugyanis a vallási vezetés inga
dozó hitvallásával együtt ingadozott a lakosság nagy része is. így vált aztán 
Karintia már 1590 körül többségében újra katolikus tartománnyá. Stájerországban

Matthias Flacius Illyricus

és Karintiában az evangélikus rendek a Ferdinánddal szembeni hűségeskü kap
csán nem hagytak ugyan fel valláspolitikai követeléseikkel, ám azokat nem tekin
tették conditio sine qua non-nak és mégiscsak felesküdtek Ferdinándra. Vallási 
tekintetben azonban Ferdinánd nem érezte magára nézve kötelezőnek apja, Ká
roly ígéretét, és igencsak kitartóan törekedett az evangélikus egyházi intézmé
nyek felszámolására. Ehhez éppen kapóra jött neki a török elleni harcok fellán
golása („a hosszú török háború”), amely egyrészt lekötötte a rendek figyelmét, 
másrészt a háború kapcsán ismét a (szenvedő) engedelmességet helyezte előtér
be a hitvallás feltétlen megőrzésének kötelességével szemben.
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A mai Burgenland északi része egyre inkább a parókiákat tridenti gondolkodá
sú plébánosokkal betölteni igyekvő Bécsi Kolostori Tanács befolyása alá került. 
Ez ellen a földesurak eleinte persze hevesen tiltakoztak, minek következtében a 
tartomány déli részén csak 1570-ben vált igazán jelentőssé a reformált egyház. 
Végül 1590 körül itt érződött először a lutheránusok (evangélikusok) és reformá
tusok (kálvinisták) szétválásának hatása, amely aztán meghatározta a magyaror
szági reformált egyházak további történetét, míg a Habsburg birodalom német
ajkú tartományaiban alig volt következménye. A 17. század során egyedül Felső- 
Ausztriában tűnt fel néhány, jelentős politikai szereppel bíró kálvinista, akik 
szinte kizárólag a nemesség soraiból származtak és az egyszerű emberek között 
alig találtak követőre10.

3. AZ 1600 KÖRÜLI ÁLLAPOT

Hosszas előkészítés után 1599-ben kezdte meg tevékenységét Stájerországban a 
„reformációs bizottság” Martin Brenner seckaui püspök irányításával. A bizottság 
aprólékosan kidolgozott terv alapján, katonák kíséretében járta végig a tarto
mányt, üldözte el az evangélikus lelkületűeket, tette az ő templomaikban is újra 
kötelezővé a katolikus szertartást, rombolta le az előző években létrehozott, egy

Horn városa. Metszet 1672-ből
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párhuzamos egyházi szervezet kezdetét jelentő evangélikus templomokat és te
metőket11, és kényszerítette a tartomány nem nemesi származású lakóit a katoli
kus hithez való visszatérésre. A bizottság hatékony munkáját szerzetesek biztosí
tották, egyebek között nagyon is célirányos szentbeszédekkel, melyek a megfele
lő belső meggyőződés „kialakítását” voltak hivatva szolgálni. Az „eretnek” köny
veket begyűjtötték és úgymond az utolsó darabig nyilvánosan elégették, jóllehet 
azokat gyakran csak lefoglalták. A fennmaradt beszámolók szerint a lakosság kö
rében időnként előfordultak ugyan tiltakozási akciók, szervezett ellenállásra 
azonban nem került sor. A legtöbb protestáns igyekezett valamilyen, többé vagy 
kevésbé becsületes úton-módon megszabadulni a konkrét veszélytől, például 
úgy, hogy hangot adott fenntartásainak, megkerülte a színvallást, kibújt az eskü 
alól vagy belső emigrációba vonult. A meg- és áttérési ígéretek többsége így az
tán ugyancsak őszintétlennek bizonyult.

A rákövetkező évben aztán, ugyancsak Martin Brenner püspök vezetésével, a 
Karintiai Hercegségen vonult végig egy hasonló bizottság. Az evangélikus egyház el
leni „hetvennapos” hadjárat az egyházi intézmények szinte tökéletes megsemmi
sítésével zárult12. A hitszónokok és tanítók egyidejű elűzésének és a - nemesek 
kivételével - valamennyi lakos számára kötelezővé tett áttérésnek a célja a tarto
mány vallási egységének helyreállítása volt. Az egyre megújuló próbálkozások, 
illetve az újabb és újabb bizottságok felállítása mindenesetre csupán részleges 
sikerre enged következtetni. Megkezdődött azonban egy lassú, hosszú távú el
vándorlási mozgalom, melynek még a 18. században is érezhető volt a hatása. A 
17. század elején a Habsburg birodalom két alpesi tartományában ezért volta-

A karintiai rendek díszérméje (1597)
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képpen nem beszélhetünk szervezett evangélikus egyházról, még ha ezeken a te
rületeken a protestáns hívők száma nem is volt jelentéktelen.

Más volt a helyzet a két Duna-menti tartományban, jóllehet az ellenreformáció
itt is már 1600 előtt az evangélikusok helyzetének komoly megingásához veze
tett, mégsem sikerült elérnie az egyház szervezetének teljes vagy legalábbis je
lentős mértékű szétrombolását. Éppen az 1600 utáni időszakot inkább az evan
gélikus hit megerősödése, a hitvallás egyre tudatosabbá válása jellemzi - ezt lát
szik alátámasztani a vallási felek közötti számos konfliktus. 1585 után a tartomá
nyi fejedelmek viszonylagos sikereket értek el ugyan a katolikus pásztorációk 
helyreállításában, legalábbis a tartományi fejedelemségi területek és a tartomá
nyi fejedelmi patronátus alatt álló vidéki lelkészségek vonatkozásában. Ennek el
lenére ekkor csak az Ennstől keletre fekvő részen még legalább 120 evangélikus
prédikátor működött, akikhez a katolikus hitközségekből is „átszökdöstek” a va
lódi lelki otthonukat kereső hívők. Az Ennstől nyugatra megfigyelhető a tartomá
nyi fejedelemmel szembeni ál
láspont ideológiai-valláspolitikai 
okokból történő megerősödése 
is13. Ez - különösen a II. Rudolf 
és Mátyás közti összetűzés évei
ben - komolyan befolyásolta a 
felső-ausztriai rendek helyzetét, 
majd végül oda vezetett, hogy 
Mátyás mindkét tartomány szá
mára saját privilégiumot biztosí
tott. Ez megint csak a protestan
tizmus - egyébként igen rövid

Burgenlandban nyomtatott katekizmus borítója (1590)
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éltű - virágzásának az alapfelté
tele volt, elsősorban az Ennstől 
nyugatra. Linzben például erre 
az időre tehető az evangélikus 
egyház nem egy, igazán színvo
nalas és jelentős intézményének 
megszilárdulása. Különösen a 
flaciánusok közti szakadás legyő
zése után a Duna-menti tartomá
nyokban tevékenykedő evangéli
kus teológusok és akcidenterek



körében volt megfigyelhető a korai ortodoxiához visszakanyarodó teológiai ál
láspontok elmélyülése, mely folyamat persze nem maradt hatás nélkül az igehir
detésre és így a lakosság hitbéli hovatartozására sem. A katolikus megújítás csak 
lassan nyert teret, mégha nem egy jel az egyházi élet feléledésére utalt is.

Egészen más volt a helyzet Salzburgban és Tirolban. Salzburg tartományt, a 
werfeni (Lueg) szoroson keresztül meghúzott határon „belül”, vagyis attól délre,
jelentős protestáns csoportosulások jellemezték. Ezek egyre nyilvánvalóbban 
saját egyházi intézményrendszer kialakítására törekedtek, még ha hiányzott is 
hozzá néhány strukturális feltétel. Mindenesetre nem egy helyen volt istentiszte
let, mégpedig prédikációs szolgálatban jártas személyek vezetésével. Salzburg 
tartományban megkezdődött a protestáns konfesszionális tudat kialakulása. A 
fennmaradt adatok szerint jelentékeny volt a közkézen forgó evangélikus könyvek 
száma. A világi uralkodó réteg nem kényszerítette a lelki vezetést híveik feltétlen 
rekatolizációjára, és bár az érsekek elvétve hoztak egy-egy intézkedést az eretnek
ség visszaszorítására, gazdasági vagy katonai konfliktusra ők sem vágytak. Ezt a 
viselkedést a csúcsponját 1612-ben elérő Bajorországgal szembeni ellenséges vi
szony teszi érthetővé. A színesfémkészlet kimerülésének ténye ugyanakkor meg
könnyítette az eretnek bányászokkal szembeni tartományi fejedelmi intézkedése
ket. Valószínű, hogy 1600 körül a tartományban állandó lakhellyel rendelkezők
nek mintegy felét a hivatalos vallással szembeni távolságtartás jellemezte.

Pfalzi Frigyes, a felső- és alsó-ausztriai rendek támogatója feleségével
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Tirolban az evangélikusok szánna 1610 körűire már jelentéktelenre csökkent: an
nak a kevésnek is, aki még tartotta magát evangélikus hitéhez, a legnagyobb ti
tokban kellett tartania meggyőződését. A lakosságot jóformán már nem is kellett 
áttéríteni a katolicizmusra, inkább csak a katolikus hitvallás bensőségességének 
újraélesztése volt a feladat.14

Ismét más képet mutatott a mai Burgenland területe, melynek déli részén léte
zett egy jól kiépített evangélikus-egyházi szervezet (esperesség). Az itteni lelké
szek menedéket nyújtottak a szomszédos alpesi tartományokból érkező emigrán
soknak, annak ellenére, hogy egyre nyilvánvalóbbá vált a lakosság többségének 
hitbeli hovatartozása, az „esperesség” hivatalos konfesszionális irányultsága, il
letve a közte és felettes szervei közti meghasonlottság. A terület északi részén vi
szont már jócskán előretört az ellenreformáció. Az ottani evangélikusság számá
nak apadásához vezettek a Bocskai István kapcsán (1606) elszenvedett vesztesé
gek. Elsősorban a nemesi családok birtokváltása és konverziója volt jelentős, 
míg a szomszédos városok inkább a protestanizmus mellett foglaltak állást. 
A földesurak által 1608-ban el
vileg kivívott „ÍUS reformandi” az ll. Rudolf dektrétuma a császár és mások aláírásával

elkövetkező évtizedekben meg
lehetősen különböző következ
ményeket vont maga g©után, a 
mindenkori földesúr hitvallásá
tól vagy szándékától függően.

Összességében megállapítha
tó, hogy 1600 körül nagyon kü
lönbözően állt a protestantiz
mus szénája a Habsburg tarto
mányokban. Helyenként szinte 
már alig lelhetők fel az evangé
likus élet és hit nyomai, míg 
másutt éppen az egyházi intéz
mények szétrombolása vagy a 
jogi helyzetet javító új privilé
giumok vannak terítéken. Az 
1580-as esztendőhöz képest 
ugyan egyértelműen csökkent a 
lutheránusok száma, az evan
gélikus tudat azonban egyre in-
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kább megszilárdult. Az evangélikus egyházi struktúrák kialakulása a Duna-menti 
tartományokban éppen előretörőben volt, míg például Stájerországban nem 
tudta túlélni az 1599-es megsemmisítési hullámot15. Ugyanekkor helyenként 
templomépítésre és saját temetők kialakítására, az uradalmi birtokokon pedig 
kastélykápolnák építésére került sor16. A városokban felértékelődött az 
iskolamesterek munkája, akik az evangélikus hitközségek vezetőivé emelkednek. 
Általában jellemző, hogy a Duna-menti tartományok a hagyományos egyházi 
struktúrákat és az alsóbbrendű egyházi élet formáit követték, míg a Salzburgi Ér
sekség völgyeiben például inkább a spontán, a hagyományos formákhoz nem ra
gaszkodó modell terjedt el - még ha ez nem is minden egyes esetben támaszt
ható alá tárgyi bizonyítékokkal.

Az ellenreformáció viszont - területenként más-más céllal és feladatokkal tar
solyában - mindenütt jelen volt17:

a/ A közigazgatási rendelkezések révén igyekezett a római-katolikus egyház 
számára biztosítani a pillanatnyilag nehéz helyzetben lévő, a protestánsok által 
(még) használatba nem vett intézmények későbbi hasznosítását. Ilyenek voltak 
például vagyonuknak köszönhetően a kolostorok.

b/ Megpróbálta lehetőleg az összes, evangélikus kézben lévő egyházi intéz-%
ményt visszajátszani a katolikus egyháznak. Ez egyaránt állt a patrónusi, illetve a 
vagyon feletti rendelkezési és felhasználási jogokra, elsősorban a konfiskációk, a 
jogorvoslások és az örökösödési ügyek révén.

d  Ott, ahol egyáltalán nem vagy még nem sikerült egyértelműen megfosztani 
az evangélikus egyházi jogtulajdonost az egyes intézmények feletti rendelkezési 
jogától, a katolikus egyház ellehetetlenítette annak helyzetét. Az evangélikus is
kolamesterek vagy lelkészek esetében egyszerűen megtiltották ezeknek az állá
soknak a betöltését. Ami ugyan nem volt egészen egyszerű, ám ezzel az intézke
déssel visszaállt a püspökök régi hatalma és jelentősége, hiszen ismét az ő ke
zükbe kerültek a korábban az evangélikus lelkészek esetében a patrónus által el
látott kinevezések. Erre az alpesi tartományokban már úgy 1600 körül, a Duna- 
mentiekben csak mintegy három évtizeddel később került sor.

d/Az ellenreformációs fáradozások döntő lépése azonban a tartományok la
kóinak tényleges megtérítése volt. Ennek ugyan feltétele volt az evangélikus egy
ház működésében való részvételük ellehetetlenítése, eredményességére azon
ban még távolról sem jelentett garanciát. Elengedhetetlenek voltak az 
egymástól gyakran igencsak különböző, sokszor igen hosszadalmas, szociális jel
legű trükkök, ahol az egyes lépések nem annyira egymás lineáris függvényei vol
tak, hanem hosszas, térbeli és személybeli összefüggéseket jelentettek. A római
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egyház intézményeinek (és az azokat képviselő személyeknek) minőségileg kü
lönböző színvonala, illetve az állami és egyházi berendezkedések újra és újra fel
bukkanó antagonizmusa gyakorta még akadályozták is a megfelelő intézkedések 
keresztülvitelét. Ugyanez volt a helyzet az állami és egyházi berendezkedések 
közti együttműködést bénító ellentmondásokkal. A római egyház mintegy 1580 
óta érzékelhető - nem utolsó sorban külföldi (olasz és sváb) támogatásnak kö
szönhető - belső fellendülése lehetővé tette az ellenreformációs intézkedések 
keresztülvitelét, jóllehet ez önmagában nem lett volna elég, vagy legalábbis nem 
lett volna elég hatékony a protestáns pozíciók aláásásához. Mindenekelőtt az el
ső három lépés megtételében jutott a tartományi fejedelmi aktivitásnak döntő 
szerep. Erre 1600 után csakis Tirolban nem volt már szükség, míg az másutt a lel
ki térítés velejárójaként még a 18. században is megvolt.

Az 1600 utáni esztendőkben evangélikus részről ismét sor került más protestáns 
területekkel a kapcsolatfelvételre, az ellenreformáció elleni küzdelem támogatása 
céljából. A lutheránus fél vezetői a Német-Római Birodalmon belül - elsősorban 
Szászországban és Brandenburgban - hagyományosan császárpárti politikát foly
tattak, ezért nem igazán akartak belefolyni a Habsburg részek valláspolitikai össze
tűzéseibe. Az általuk közvetített engedelmességre való felhívás azonban nem sokat 
segített az itteni evangélikusokon. Kizárólag a heidelbergi „Generalstab des 
politischen Calvinismus” mutatott valamivel több megértést és nyújtott némi - 
legalábbis elvi - támogatást. Azonban neki is óvatosnak kellett lennie, hiszen a Né
met-Római Birodalomban a kálvinizmus nem volt hivatalosan elismert vallás. A 
más protestáns hatalmakhoz fűződő kapcsolatok pedig vagy jelentéktelenek, vagy 
eredménytelenek voltak. Az erdélyi fejedelmekkel meg senkinek sem akaródzott 
szövetségre lépnie a harmincéves háború kirobbanása előtt.18

Akkoriban az osztrák protestánsok körében is újra kialakult az a felfogás, 
amely megkövetelt egy bizonyos, vallási alapú, az alattvalókkal és üdvösségükkel 
szembeni felelősségből adódó ellenállást. Ez nyilvánvaló ellentétben állt az el
lenállás korábbi flaciánus megindoklásával, melynek bázisa a tisztaság iránti ki
nyilatkoztatás és a hatalmak szétválasztása volt. Elsősorban azért, mert az sem 
vallási téren - az abszolutisztikus tartományi fejedelemség ideológiája és az azt 
alátámasztó katolikus-jezsuita teológia miatt -, sem az eszmék gyakorlati reál
politikai megvalósításának terén nem tudta megállni a helyét. A belső ellenállá
sok, a kis hatalmasok (a nemesek) elszigetelődése, a kinyilatkoztatás nem egysé
ges volta, a hiányos elméleti és hitvallási reflexiók, valamint a megvalósítás so
rán jelentkező ügyetlenségek az ügyet rövid kezdeti sikerek (1606/1608-ban az 
Enns mentén) után meghiúsulásra ítélték.19
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4. A  K O N F E S S Z I O N Á L I S  F E J L Ő D É S  A  17. S Z Á Z A D  K Ö Z E P É I G

A 17. század első felét a Német-Római Birodalomban szokatlan mértékben a ka
tonai események határozták meg. Ezek rendkívül szoros kapcsolatban álltak a 
Duna-menti Habsburg tartományok és Csehország vallási problémáival, jóllehet 
a Habsburg birodalmon kívüli történések is kellőképpen díszítették a kicsinek 
éppen nem nevezhető konfliktusgyűjteményt.

A rendeket már a két testvér, Mátyás és II. Rudolf közti korábbi összetűzések- 
melyek a mindenkori tartományi rendek kiegyezésével végződtek - bevonták a 
nagy politika játékába. A rendek a tartományi uraktól és az egyes tartományok
ban egyre erősödő katolikus féltől természetesen újabb és újabb kiváltságokat 
kaptak, ami az evangélikus rendeket mindinkább megerősítette abban a hitük
ben, hogy a reformált hitvallás javára elnyert vallási „szabadságaikat” politikai
lag - esetenként katonailag is - be kell biztosítaniuk. De éppen ez a meggyőző
dés, amely több helyütt összekapcsolódott egy fejedelmi vezetés alatt álló és 
vallási szövetségen alapuló nemesi köztársaság irányába mutató politikai elmé
lettel, vezetett 1618/20-ban, amikor már a teljes hatalomról volt szó, a nevezett 
tartományok evangélikus rendjei számára katasztrófához.

II. Rudolf császár Mátyás császár
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A vallási hovatartozás és a politi
kai összetűzések összefonódása a 
cseh koronáért folyó harcban Mátyás 
halála (1618) után, a Bofiémia tarto
mány irányításáért folyó küzdelem és 
a már említett, a kialakuló tartomá
nyi abszolutizmussal szemben egy 
szellemi és politikai ellenpozíció ki
építésére irányuló rendi megfontolá
sok vezettek el - részben legalábbis - 
a Duna-menti tartományok nemes
ségét is magával ragadó zendülés
hez. Az 1608 előtti időszakhoz hason
lóan újra sor került a hűségeskü 
megtagadására, egy Alsó- és Felső- 
Ausztriában jellegében különböző, a 
csehek által királynak megválasztott 
választófejedelemhez való közele
désre, és megkezdődött a készülő
dés a harcra, aminek ugyan fel
fegyverzett hatalommal a háttérben, 
ám inkább a tárgyalóasztalok mellett kellett volna lejátszódnia.

Másképp alakult azonban a dolog. A tárgyalások a felhergelt hangulatból adó
dóan nem vezethettek eredményre, II. Ferdinánd pozíciója pedig oly rendíthetet
lennek tűnt, hogy nem lehetett elkerülni a fegyveres összetűzést. A csehek és szö
vetségeseik katonai katasztrófája 1620 novemberében Fehérhegynél a halálos dö
fést jelentette a Duna-menti tartományok rendjei valláspolitikai fáradozásai szá
mára. II. Ferdinánd csakis azon nemesek számára garantálta a személyes szabadsá
got, akik felesküdtek rá, a többiekkel szemben továbbra is hajthatatlan maradt.

Hogy mennyire komolyan vette a „vallási kérdés” tisztázását és a 
konfesszionális egység helyreállítását, bizonyítja a tény, hogy még arra az időre

Stefan Fattinger, az 1626-os felső-ausztriai
parasztfelkelés vezetője

is, amikor az Enns folyótól nyugatra fekvő tartományt I. Miksa bajor hercegnek 
(1628-tól választófejedelem) zálogosította el, fenntartotta magának a vallási 
ügyekben való döntés jogát.20 Többé nem volt pardon a katolicizmus keresztülvi
telében. Az 1626-os parasztfelkelés leverése éppen aktív és erős személyiségeitől 
fosztotta meg az evangélikusokat, akiknek lelkészeik már amúgy sem működhet
tek az országban.21 Az 1629-től ismét császári kézben lévő irányítás az Ennstől
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nyugatra fekvő tartományban az evangélikusság minden nyomát igyekezett kiir
tani. Szigorúan tilos volt a lutheránus vallás gyakorlása.

Az E yiyis folyótól keletre fekvő tartományban alapvetően párhuzamos volt a fejlő
dés, mégis valamivel a szomszédos tartománybeli események után kullogott. 
Miután az evangélikus nemesség egy része letette a hűségesküt, továbbra is azon 
volt, hogy evangélikus lelkészt és iskolamestert alkalmazzon. Éppen ebben az idő
ben mélyült el sok helyütt a konfesszionális tudat. 1627-ben azonban a tartomány 
valamennyi evangélikus lelkészét, illetve iskolamesterét elbocsátották, a felügyelő 
urakat pedig arra utasították, hogy a jövőben katolikusokat jelöljenek az egyházi
tisztekre, és okét se maguk iktassák be. Eleinte nem tették kötelezővé az áttérést, 
csak egyes nemeseknek maradt meg a II. Ferdinánd által 1619-ben biztosított jog, 
jóllehet azt is egyre restriktívebben értelmezték. A harmincéves háború eseményei 
eleinte mégis csupán helyi és inkább lelkipásztori lépéseket tettek lehetővé. Ezek 
az Enns folyótól keletre fekvő tartomány egyes részeiben igencsak különböző ered
ménnyel jártak. A Manharts-hegy alatti terület nagy része 1630 után hamar újra ka
tolikus lett, legalábbis ami a lakosait 
illeti; míg a két északi terület ebből a 
szempontból jelentős problémákat
okozott a hatóságoknak. Komoly 
összetűzésre itt aztán csak a nagy há
ború vége után került sor.22

A belső-ausztriai tartományokat a há
ború messzemenően megkímélte. Jól
lehet már kezdetén egy csomó nemes 
kivonult a tartományból, a maradást 
választóknak csak 1628-ban kellett az 
áttérés vagy a tartomány elhagyása 
között választaniuk. A rendelkezésnek 
kettős célja volt: egyrészt magában a 
tartományban, ahol a rendi intézmé
nyek az előretörő tartományfejedelmi 
abszolutizmus ellenére még mindig 
nagy jelentőséggel bírtak, a nyugta
lanság egy fészkének megszüntetése 
és egy új, az udvarhoz - már csak az 
azonos vallás miatt is - feltétlenül hű 
nemesség (mintha az evangélikus

Karintiai úrvacsora-kehely a titkos protestantizmus
időszakából
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nem lett volna az!) kialakítása, másrészt a lakosság körében az evangélikusok - 
többé-kevésbé titkos - támogatásának megszüntetése.23 Persze hamar kiderült, 
hogy az 1599-es és 1600-as esztendők két gyors „rekatolizálása" idején elkövetett 
hibákat nem lehetett olyan könnyen elfeledni. Időközben ugyanis kialakultak a tit
kos evangélikusok meglehetősen stabil csoportosulásai, melyek - bár itt-ott lelep
lezték őket - összességükben rendkívül jól tartották magukat.

A nyugat-magyarországi részen a nemesi konverziók tönkretették egy evangélikus 
egyházi rendszer alapjait. A lelkészségek sorra katolikus kézbe kerültek, jóllehet 
egyes földesurak próbáltak tenni az evangélikus pásztorációk fennmaradásáért.
Egyes békeszerződések, így például az 1645-ös Rákóczy György és 111. Ferdinánd 
közti béke, melynek pontjait aztán az 1647-es tartományi gyűlés is megerősítet
te, a protestánsok javát szolgáló restitúciós intézkedéseket is tartalmaztak. Itt a 
lakosság viszonylag nagy része - vallási tekintetben - reformált meggyőződésű 
volt. A földesúri uralom határozottságától függött, mennyire lehetett megőrizni
ük ezt a meggyőződést.

Hans Wilhelm von Stubenberg

g? Héra von
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Nyilvánvaló, hogy az 1600 utá
ni évtizedek mindenütt nagy jelen
tőségűek voltak a lakosság vallási 
meggyőződésének tartalmi meg
töltése és megerősítése szem
pontjából. Mivel az evangélikus 
hitvallás már semmiféle előnnyel 
nem járt a karrier szempontjából, 
így külső haszna nem volt, belül
ről azonban egy csomó vallásbéli 
ismeret állt mögötte. A másik egy
ház kölcsönös elítélése és az ör
dög egyházaként való megítélése 
igencsak megalapozta ennek szük
ségességét. Az a tény, hogy már a 
harmadik, negyedik vagy akár az 
ötödik nemzedék ezt a hitvallást 
gyakorolta, ugyancsak fontos érv 
volt a maradás mellett. Emellett 
kialakult egyfajta külső protestáns 
tudat is, amely nem csupán a 
dogmatikus kérdések felé muta-
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tott érdeklődést, hanem a katolikus életmóddal és szertartással szembeni kü
lönbséget is pontosan ismerte és értékelte. Fontos volt tehát a tartományokon 
belüli hitbéli egység helyreállítása szempontjából, hogy ez a tudat ne csupán 
külsőleg, a katolikus egyházhoz való csatlakozni akarás erőszakos magyarázata 
következtében rendüljön meg, hanem hogy belső meggyőződésre is sor kerüljön. 
Ezt elsősorban a következő, nagyjából 1650 óta megfigyelhető, mintegy a korai 
barokk katolicizmus jellemzőit megalapozó dolgok voltak hivatva szolgálni24:

a/ A vallás a társadalmi élet része volt, ezért a világi élet formáit - pl. céhek, 
egyletek és hasonlók - szintén a vallás szolgálatába kellett állítani. Hogy aztán 
senki nem vonhassa ki magát alóla.

b/ Az egyháznak barátságos és jó egyházként kellett mutatkoznia, amely nem 
taszítja el magától az embereket, hanem segít rajtuk - miután azok egyszer meg
tértek hozzá. Csodák, meghallgatott imák, zarándoklatok és egy barátságos kép
világ segítettek ebben.

d  Az uralkodó és a hit (az egyház) összetartozott. Csakis az szolgálhatta az 
egyiket, aki a másikat is szívből szolgálta. És az egyház az uralkodóval együtt volt 
hatalmas. Ezt is tudatosítani kellett az emberekben. A hatalom és a tisztelet 
ugyanazon dolog két különböző oldala volt. Egy hierarchikus berendezkedésű 
társadalomban pedig az kaphatott részt a magasabb rendűeknek kijáró tisztelet
ből, aki a hatalmat szolgálta - ez állt az egyházra is.

A mind erősebbé váló római egyház egyre inkább érvényt tudott szerezni 
ezeknek a viselkedési formáknak. És ez minél tovább tartott, annál inkább szeret
tek volna a protestánsok eltávolodni korábbi vallási tartásuktól. A római egyház
zal szembeni távolságtartás természetesen továbbra is megmaradt - az alacso
nyabb rétegeknél még a 18. század során is. Azon evangélikusoknak, akik egy bi
zonyos szociális közeg nélkül nem tudtak létezni (mint például a kézművesek), 
nem is volt más választásuk, minthogy ezen a módon hagyják bevenni magukat - 
és lassan megtalálják a római egyházhoz visszavezető utat. Azoknak a nemesek
nek, akik Ausztriában az Ennstől keletre evangélikusok maradhattak, volt néhány 
más lehetőségük, melyek segítették őket abban, hogy hűek maradjanak hitük
höz. Először is ott volt a házi áhítat, ezenkívül - bizonyos szabályok betartása 
mellett, de rendszeresen - külföldre is utazhattak istentiszteletre. És végezetül 
néhányuk számára megadatott a belső emigráció lehetősége a tudomány vagy a 
művészetek, elsősorban a viszonylag alacsony költségekkel járó irodalom terüle
tén. Ezt az irodalmat rendkívül erősen befolyásolta a hit, megjelenési formái 
részben rendhez kötöttek voltak, részben azonban szinte már előpietista módon 
a vallási igazságok megragadására törtek. Hamarosan kiderült azonban, hogy a
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Az 1652. január 4-én kelt egyik pátens kezdősorai

zaklatások olyannyira komolyak, hogy az azonos lelkületű evangélikus nemesek 
társaságai és a belső emigrációnak ez a formája sem tehetett ellenük semmit, 
így végül ezen nemesek számára is csak az emigráció vagy konverzió alternatívá
ja maradt. Sokan elhagyták az országot, éppen azért, mert végre vallásos-kultu
rális meggyőződésük szerint akartak élni, ami odahaza lehetetlen volt.

így végül csak a paraszti réteg tudott hosszú távon ellenállni az ellenreformá
ció nyomásának.

5. A 17. SZÁZAD KÖZEPE

1652. január 4-én megjelent 111. Ferdinánd két rendelete, amely immáron az 
Ennstől keletre lévő tartományban is valamennyi lakost a kivándorlás vagy a 
rekatolizáció alternatívája elé állította. Kivételt csupán azok képeztek, akik diplo
maták vagy birodalmi hivatalnokok voltak, illetve az 1648-as osnabrücki béke 
39.§ V. bekezdése értelmében különös kiváltságokat élveztek a vallási hovatarto
zás vonatkozásában. A rendeletek végrehajtása során el akarták kerülni a koráb
ban más tartományokban elkövetett hibákat. Nem az elüldözés, hanem az átté- 
rítés, a katolicizmushoz való igazi visszatérítés volt a cél.25

A térítés lebonyolításához a tartomány minden területe saját, egy tanú és egy 
prelátus irányítása alatt álló reformációs bizottságot kapott, amely részben a 
plébános, részben saját „informátorai” munkájára épült. A bizottságoknak, melyek
eljárásmódja a mindenkori helyzetnek megfelelően nagyon különböző volt, fel
adatuk teljesítéséhez mintegy két év állt rendelkezésükre. Minden bizonnyal a 
Manfiarts-fiegy feletti területnek volt a legnehezebb a dolga. A „siker” biztosítéka 
volt - ahogy a fennmaradt zárójelentés mutatja - a bizottság világi elöljárójának 
igyekezete. A komoly fáradozások ellenére gyakoriak voltak a látszatmegtérések.

29



A waldvierteli bizottság zárójelentésében szereplő 22224 „megtért" közül egy 
pontosan még meg nem határozott hányad rövid időn belül Frank- és Svábföld 
matrikuláiban bukkan fel.

1655-ben III. Ferdinánd rendeletben újította meg az alsó-ausztriai bizottságot, 
melynek megbízása a Wienerwald fölötti területre szólt.26 Összességében ered
ményesnek számított a bizottság munkája, melynek Alsó-Ausztriában - egy
jelentéktelen kivételtől, a még a 18. században is létező evangélikus nemesi csa
ládoktól eltekintve - a protestantizmust szinte teljesen sikerült kiirtania. Ennek 
ára egyrészt a nem egészen elenyésző mértékű emigráció, másrészt a népesség 
ugyancsak nem kis részének az egyházzal és annak intézményeivel szembeni 
hosszan tartó bizalmatlansága volt.

Más volt a helyzet a többi tartományban. Felsó'-Ausztriában, Stájerországban és 
Karintiában az evangélikus csoportosulások egy olyan furcsa, lelkészi szervezet 
nélküli, szervezetlennek mégsem nevezhető, írásban nem rögzített, tartós formá
ban léteztek, amely elég rugalmas volt ahhoz, hogy kikerülje a fenyegető veszé
lyeket. A tartományi fejedelemségi bizottságok ténykedése ugyan a századfordu-

Er lángén

Creglingen
Rothenburg o.d. Tauber

Crailsheim

Osztrák exulánsok Frankföldön
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ló körül fellazult, a nevezett csoportosulásokat azonban továbbra sem veszítet
ték szem elől. Azok ott tudtak megmaradni, ahol nem voltak különösebben erő
sek a szociális kényszerek, ahol a települési struktúrák bizonyos ellenőrizhetet
len teret hagytak számukra, ahol a csoportok elég nagyok voltak ahhoz, hogy 
adott esetben képesek legyenek a fogság, megtérés vagy kivándorlás következté
ben fellépő szétszóródást túlélni, ahol akadt elég olvasnitudó, aki (gyakran ván
dorló prédikátorként) akár igehirdetésre is képes volt, elsősorban azonban ott, 
ahol a feljebbvalóság nem volt közvetlenül érdekelt a lakosság megtizedelésé
ben. Szinte mindenki tudott titkos akatolikus csoportok létezéséről: részben e 
csoportok tagjainak (bátortalan) megnyilatkozásai követekeztében, például kör
menetek vagy zarándoklatok során. A csoportok elleni fellépések intenzitása -
alkalomtól, időtől és területtől függően - meglehetősen különböző volt: skálájuk 
az időleges bebörtönzéstől a kiutasításig terjedt.

A kiutasítással párhuzamosan létezett az állandó kivándorlás, amelyet 
esetenként konkrét intézkedések erősítettek és amely így részben számszerűen is

Spangenberg Postillája (az 1661-es lüneburgi kiadás)

meghatározható. Időnként az mégis minden különösebb ok nélkül következett
be, egyszerűen azért, mert a 
„nikodemikus lét" tartós elviselé
se lelkileg és szellemileg egyaránt 
lehetetlennek tűnt. Mivel erre a 
fajta kivándorlásra nem vallási 
előjelek nyomán került sor, az 
nemcsak a „csőcseléket", hanem a 
munkaerőt is magával vitte, amit 
a hatóságok lehetőség szerint 
akadályozni igyekeztek. A 17. szá
zad közepe óta a népesség mes
terséges gyarapítása számított a 
közigazgatás elsődleges feladatá
nak, mivel a korai merkantilista 
állam felismerte a munkaerőben a 
hatalom és a jóléti állam legfőbb 
tényezőjét.

A titkos evangélikusok egyes 
csoportjai rendszeres kapcsolatot 
tartottak fenn egymással, annak 
ellenére, hogy különbözőek voltak
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vallási életük megnyilvánulási formái. Nagyjából a következő típusokat lehet 
megkülönböztetni27:

a/ Szóbeli vallásoktatás, nem gyerekek, hanem elsősorban fiatalok számára 
(memorizálandó anyag volt a Biblia és a katekizmus). Ez a forma feltehetőleg 
meglehetősen ritka volt.

b/ Házi ájtatosságok prédikációk olvasásával és imákkal. Feltételük volt a
megfelelő könyvek birtoklása (posztillák, imakönyvek). Titokban, különböző 
rendszerességgel zajlottak, gyakoriságuk az elrejtett ájtatatos könyvek elérhető
ségétől függött.

d  Vallásoktatás könyvekből. Elsősorban különféle irodalmi formák tartoztak 
ide, így a prédikációk, a reformátorok írásai vagy a kontroverzteológiai irodalom. 
Ennek a formának egyre nőtt a jelentősége.

d/ Közös titkos istentiszteletek. Félreeső helyeken került rájuk sor. Feltételük
volt egy igehirdető jelenléte, ezért valószínűleg nem voltak rendszeresek. Jelen
tős szervezőmunkára és megfelelő kommunikációra volt szükség hozzá.

Az evangélikus csoportosulások a (lutheránus) külfölddel is kapcsolatban áll
tak. Kontaktus a következőkép
pen jöhetett létre:

a/ hazalátogató emigráns ro
konok révén,

b/ a vándorláshoz kötött 
munka (állathajtás, kereskede
lem...) lehetővé tette a könyvvá
sárlást, illetve az istentisztele
tek látogatását,

d  a titokban az országba ér
kező, a Corpus Evangelicorum- 
ot ismerő könyvárusok és/vagy 
prédikátorok a „megfelelő he
lyekre" továbbíthatták ismere
teiket,

d/ levelezésen keresztül, 
így sikerült elérni, hogy a 

használhatatlanná vált vagy el
kobzott könyvek helyébe újak 
léptek, hogy a német területek 
evangélikusai a Habsburg tarto

David Steudlin, hernalsi evangélikus prédikátor
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mányokban és a Salzburgban uralkodó helyzetről információkhoz, a titkos protes
tánsok pedig lelki, emocionális és külső erősítéshez jutottak. Teológiai szempont
ból persze nem voltak aktívak ezek a csoportok. A kb. 1625-ig Ausztriában még 
meg-megjelenő teológiai jellegű könyvek a nagypolgári vagy nemesi életforma 
reprezentatív bemutatását szolgálták, így elsősorban ünnepi vagy családi esemé
nyekhez fűződő prédikációkból, illetve már akkor (nyomtatott formában legalább
is) „barokk” hosszúságúra dagadt előadásokból álltak. Akadt néhány, a kivándorlá
sokra vagy kiutasításokra reagáló búcsú- vagy vigasztaló prédikáció is, jóllehet 
nagyrészük soha nem látta meg a nyomdafestéket. Ezek a - teológiai szempontból 
nem éppen legszínvonalasabb - írások a kialakuló lutheránus ortodoxia részét 
képezték. Javarészt a történelemről és az életről szóló reflexiókból álltak, a szenve
dés és az (isteni és emberi) igazságosság problematikájára reagáltak. A prédikáció
nak azt a később a titkos protestánsokra jellemző típusát képviselték, amely a bib
liai helyet inkább tematikus kiindulópontként használta, a magyarázatot bibliai idé
zetek sorával tarkította, minek következtében az egész egyfajta Szentírás-szö- 
veggyűjteményként hatott.

A német területeken természetesen különös jelentőséggel bírtak Regensburg,
Augsburg és Nürnberg birodalmi városok, illetve Ortenburg, a Felső-Ausztriához

Stephan Confuls levele Hans Weippriachnak

legközelebb fekvő birodalmi grófság. 
Nemcsak mert lehetővé tették az is
tentiszteletek látogatását és kapcsola
tok ápolását, hanem mivel emigránso
kat is felvettek. Rajtuk kívül a mai Bur- 
genland egyes helységei váltak fontos
sá a többé vagy kevésbé titkos evangé
likusok számára hitvallásuk megőrzé
se szempontjából. Szerepükről a kö
vetkezőket lehet megállapítani28: 

a/ Viszonylag kevesen emigráltak 
ebbe az irányba, vagyis az alsó- 
karintiai és kelet-stájerországi terüle
tekről a mai Burgenlandba.

b/ A nemesek igyekeztek a határvi
déken tanyákat vagy más birtokokat 
venni, illetve azokat elzálogosítás út
ján megszerezni, minek következté
ben Városszalónok (Stadtschlaining),
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Pinkafő (Pinkafeld), Pörgölény 
(Pilgersdorf), Fehéregyháza 
(Donnerskirchen) és Köpcsény 
(Kittsee) területén formális 
nemesi csoportosulások jöt
tek létre. Ezek azonban az 
Esterházy birtokok körzeté
ben már a század közepe fe
lé - részben külső hatásra - 
nyomtalanul eltűntek.

d  A tehetősebb polgá
rok és a nemesek igyekeztek 
maguknak evangélikus temp
lomokban temetkezési he
lyet biztosítani. így például 
Némethidegkúton (Deutsch
Kaltenbrunnban). Linz madártávlatból (rézmetszet, 1629)

d/ Sokan látogatták a
nyugat-magyarországi városok istentiszteleteit. Ez többnyire - a német területek
hez hasonlóan - összekapcsolódott az úrvacsorázással. Istentiszteletekre, 
melyek a leleplezés veszélye miatt amúgy is egyre ritkultak, mind gyakrabban 
került sor távolesőbb helységekben.

A döntő szempont természetesen a határhoz való közelség volt. Az alsó
ausztriai nemesség különösen Pozsonyban és Köpcsényen fordult meg gyakran.

A mai Ausztria tartományaiban - Burgenland kivételével - sehol sem létezett 
még szervezett, a történetileg kialakult egyházi intézményeknek megfelelő struktú
rával bíró evangélikus egyházi rendszer, bár léteztek - az országban szétszórva - 
hitükhöz ragaszkodó csoportosulások. Mindenütt tilos volt az evangélikus hitvallás 
gyakorlása. Az osnabrücki béke türelmi szabályozásai sem a Salzburgi Érsekségre, 
sem a Habsburg birodalmi területekre nem voltak érvényesek. Országos jogi szabá
lyozások (császári rendeletek) képezték a katolizáló intézkedések keretét, melyet 
bizonyos mértékig a katolikus egyház intézményeinek lassan kibontakozó belső fel
lendülése töltött meg tartalommal. A barokk ájtatosság - elsősorban Tirolban, de
Stájerországban is - nemcsak rendkívül élénk volt, de roppant népszerűségnek is 
örvendett. Újra megnőtt a vallásos férfiak és nők száma, olyannyira, hogy a kolosto
rok és a plébániák ismét az egyházi élet és a római ájtatosság aktív kiindulópontjai
vá váltak. A tridenti reformok hatása a lelkészképzésben is megmutatkozott.
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6. KITEKINTÉS

A következő évtizedek szinte semmilyen változást nem hoztak. Az ellenreformá
ció és a katolicizmus belső megújulása a legjobb úton haladt előre. A protestán
sok jogi helyzete mit sem változott. Az isteni kegyelem elméletét eltúlzó tarto
mányi fejedelmi barokk abszolutizmus korában mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
tartományi fejedelem vallási hovatartozásától való elhajlás egyre inkább crimen 
laesae Majestatis-nak számít. Ennek hatása abban is megmutatkozott - az államnak
az alattvalókra való növekvő és mind közvetlenebbé váló befolyása mellett 
hogy az eretnekek tényleges kézre kerítéséből állami ügy lett. Távol volt még 
ugyan VI. Károly és Mária Terézia kora, I. Lipót azonban egyes megnyilvánulásai
ban már rendkívül közel állt ahhoz.

Mindennek következtében jelentősen csökkent az alsó-ausztriai evangélikus 
nemesek száma. Még a családokon belül sem volt ritka a konfesszionális feszült
ség: a család egyik része konvertált és az országban maradt, míg a másik meg
őrizte evangélikus hitét és kivándorolt.

Az állandó üldöztetés hatására a vidéki területeken titokban vallott és meg
őrzött evangélikus hit azonban elmélyült. Minél tovább tartott ez az állapot, 
annál kevésbé lett jellemző a kizárólagos konfesszionális tudat vagy ortodox meg
győződés: a valóban a létet érintő személyes jámborság vált hangsúlyossá.

A salzburgi protestánsok elűzése



A Salzburgi Érsekségben csak a 
század vége felé kezdtek a vallási 
kérdés rendezéséhez. A salzburgi ve
zetést a Hallein-Dürrnberg-Berchtes- 
gaden háromszög sókitermelésben 
tevékenykedő bányászainak egyre 
nyilvánvalóbb elprotestantizálódása 
késztette cselekvésre.29 A kezdemé
nyezés valószínűleg a prépostság- 
tól eredt, ahol akkoriban azok a 
wittelsbachi hercegek töltötték be 
a préposti méltóságot, akik egyi
dejűleg a kölni vagy egy másik ér
sekséget is irányították vagy birto
kolták. így került sor 1685-ben a 
titkos protestánsok vezetőinek le
tartóztatására és kiutasítására, 
akikhez aztán több bányász is csat
lakozott. A (sok más osztrákhoz 
hasonlóan) Nürnbergben mene
dékre lelt első kiutasított, loseph
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Josef Schaitberger

Ihi^írttirr ■’ln iín

Schaitberger írta meg aztán a tit
kos protestánsoknak azokat a „körleveleket", amelyek nemcsak a kegyességi iro
dalom bestsellerei lettek, hanem - nemzedékek hosszú során át - sokak számá
ra hitbéli meggyőződésük tartalmi feltöltődését és korrektúráját is jelentették.
Az 1690 óta megjelenő és többször újranyomott körlevelekben •  •  a  1

to a belső meggyőződésű, ám a lutheri ortodoxia szerint gondolkodó bányász 
lutheri meggyőződésű pietistává válása. Ezt a tartást közvetítették az otthon 
maradottak felé a számtalan példányban kiadott és rövidesen könyvvé formáló
dott „körlevelek". Még ha Schaitberger a dürrnbergiek által fenyegetett 
defreggentali protestánsoknak ajánlotta is írását, és így az eleinte elsősorban 
„szomszédainak” szólt, a teológiai kérdések közérthető bemutatását otthonos 
melegséggel és személyes érzésekkel összekapcsoló munka hamar átlépte az ott
hon szűkös határait, és az alpesi tartományok titkos protestánsainak közkedvelt, 
a különféle kormányzatok állandó üldözését kiváltó tanácsadójává vált. A 
salzburgi vezetés a helyi egyetem egyik professzorával röviddel az első kiadás 
megjelenése után kidolgoztatott egy elleniratot, amely azonban semmilyen
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szempontból nem volt alkalmas arra, hogy csökkentse Schaitberger írásának 
hatalmas „sikerét".30

A titkos evangélikusok helyzetének megszilárdulását mutatja az a tény is, 
hogy immáron nem elégedtek meg a prédikációval, hanem - legalábbis ünnepi 
alkalmakkor-a szent úrvacsorát is rendszeresen megülték.

E csoportok pszichológiája, a feljebbvalókkal szembeni, bizonnyal érzelmileg is 
motivált ellenállása - nem utolsósorban az állami (adók) és a földesúri (robot és 
adományok) terhek növekedése miatt - a Karintiában és Stájerországban újra és 
újra felvett kihallgatási jegyzőkönyvekből követhető nyomon. Ezek ugyan nem minden 
esetben tanúsítják a lutheri teológia és az evangélikus hitvallás teljes ismeretét, jól
kivehető azonban belőlük a rendkívüli mértékű protestáns öntudat, és a pápista
tanítással szembeni magasabbrendűség érzése. Rendkívül érdekesek a kihallgatások 
során állandóan felbukkanó témák: a szentek (elsősorban Mária) tisztelete, a tisz
títótűz, a szentségek száma, a gyónás, a jó cselekedetek.31

A titkos evangélikusok körében kialakultak és vélhetően gyakorlásra kerültek bi
zonyos, a plébánosokkal és a feljebbvalókkal való találkozások során alkalmazható 
viselkedési formák: „Előírás arról, hogyan viselkedjenek az Ennstől nyugatra élő 
titokban rejtőző evangélikusok”. Persze ezek sem voltak mindig hatékonyak: a letar
tóztatott, megtérésre kényszerített, majd kiutasított személyek száma továbbra is
jelentős maradt. Időközben azonban maguk a hatóságok is megkezdték hozzá
állásuk és eljárásmódjuk differenciálását. A kivándorlásra kényszerített 
defreggentaliaknak már 1685-ben megtiltották, hogy gyermekeiket is magukkal 
vigyék. Ezt most tovább fokozták, és a házastársakat is szétválasztották. Az intézke
dés elsősorban persze a „főkolomposokra” irányult, és legfontosabb célja azoknak 
a megtévesztettektől való elkülönítése volt. Másik célját az egyház nyilvános és 
látványos rágalmazásának megbüntetése jelentette. Ebben a leghatásosabb eszköz 
a javak elkobzása és az elmenekültek öröklésből való kizárása lett.33

Miközben folytatódott a titkos eretnekség elleni harc, a Habsburg vezetés 
egyre gyakrabban rákényszerült arra, hogy hivatalosan is kivételeket tegyen. Ezek 
eleinte hadi szempontokból adódtak. A császári hadseregben mindig is szolgál
tak nem katolikus külföldiek, akiknél nemigen számított a vallásuk, akár tiszt is 
lehetett belőlük - bár igazán nagy karriert csak a konverzió után futhattak be. Az 
alpesi tartományok garnizonjainak kivételével a katonák minden további nélkül
gyakorolhatták nem katolikus vallásukat. A második kivétel abból a tényből 
eredt, hogy Bécs nemcsak a Habsburgok székhelye, hanem a Német-Római Biro
dalom fővárosa is volt. A birodalmon belüli vallási egyenlőség következtében, 
amelyet az osnabrücki béke nyomatékosan garantált és a birodalmi gyűlésen a
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Corpus Catholicorum mellett a Corpus Evangelicorum felállítása tett egyértel
művé, evangélikus hivatalnokok is megjelentek a birodalmi hivatalokban. Ehhez 
járultak még az evangélikus államok követségei és küldöttségei, akiknek joguk 
volt a saját hitvallásuk szerinti vallásgyakorlásra. így kerülhetett sor Bécsben - a 
tiltás ellenére - evangélikus istentiszteletekre, amelyeken mások, például átuta
zók vagy ideiglenesen a városban tartózkodó egyének is résztvettek. A 18. század 
során erősödött ez a belső nyitottság.

Az evangélikus államoknak és országoknak is egyre inkább szemet szúrt a csá
szári (és a salzburgi) vezetés nem katolikusokkal szembeni eljárásmódja. Nem 
volt ugyan módjuk a Habsburgok belső34 ügyeibe való beavatkozásra, a Habsburgok 
pedig - mint már az osnabrücki tárgyalások idején - a nem katolikus alattva
lókkal szemben minden engedményt elutasítottak, hozzáállásuk mégis garantál
ta az intézkedések bizonyos határon belül tartását.

Mindez persze semmit sem változtatott azon, hogy a Habsburgok katolikus 
tartományok felett uralkodtak, amin nem is óhajtottak változtatni: egész politi
kájuk a katolikus vallás megőrzésére és támogatására irányult. A 17. század végé
nek, illetve a 18. századnak a politikai küzdelmei, a területekért, házasságokért és 
a tekintélyért vívott harcok nem támogatták minden esetben ezt a politikát. A 
barokk katolicizmus a 18. század elejéig azonban épp elegendő életerőről és 
meggyőződésről tett tanúbizonyságot, biztosítani tudta a Casa d'Austria politi
kájának teológiai alapját és képes volt a hazafias érzések erősítésére. Az 1648-as 
béke által megteremtett birodalmon belüli vallási helyzet szabályozása nyugodt 
hátteret biztosított a Habsburg politika számára, hiszen a türelmi rendelkezések 
annak egyházi területeit és a Habsburg tartományokat nem érintették.

Az evangélikus csoportok további sorsára az idő látszott a legjobb megoldás
nak - bár a 18. század fordulóján semmi sem mutatott arra, hogy Ausztria bármi
kor is más lehetne, mint katolikus ország. A kevés kivétel és azok bizonyos fokú 
megtörése, akikre szükség volt, vagy akik ártalmatlannak tűntek, ebből a szem
pontból semmiképpen sem jelenthetett veszélyt. A népességnek az ellenrefor
máció módjából fakadó megfogyatkozását, a vallásos erő és az egyházi birtokok 
elvesztését más források részben pótolni tudták - Ausztria éppen az európai 
nagyhatalommá válás útján járt -, illetve az még nem hatott bénítóan, vagy egy
szerűen nem is volt érezhető. Ezért olyan nehéz azoknak a veszteségeknek a 
számbavétele, amelyeket a 17. század vallási-politikai eseményei okoztak a 
Habsburg államok számára. Salzburg Érsekségben pedig csak a 18. században 
került sor az igazi érvágásra: 1731/32-ben a lakosságnak mintegy az ötödét utasí
tották ki vallási okokból.35 A Habsburg tartományok evangélikusai az akkoriban
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elkerülhetetlennek tartott kiutasítást transzmigrációval igyekeztek megelőzni - 
ami persze emberi, anyagi, vallási és népesedéspolitikai katasztrófákhoz veze
tett.36 Az ilyen katasztrófák azonban keveset számítottak a Habsburg ház dicsősé
ge és kegyessége szempontjából.

(fordította Nagy Mária)

Jegyzetek:

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

Sürgetően szükség lenne egy, az osztrák protestantizmus 16-17. századi történetét 
feldolgozó munkára. Az utolsó ilyen jellegű mű 1956-ban jelent meg. Az azóta született 
átfogó munkák más célokkal jöttek létre. A fenti elképzelést egy rövidesen megjelenő, az 
osztrák protestantizmus történetét feldolgozó háromkötetes kézikönyv első kötete kívánja 
megvalósítani. Az újabb munkák közül a következőket érdemes megemlíteni:

Anton Schindling-Walter Ziegler (szerk.): Die Territorien des Reiches im Zeitalter dér 
Reformation und Konfessionalisierung 1500-1650. Bd.l Dér Südosten (Kath. Leben u. 
Kirchenreform im Zeitalter dér Glaubensspaltung 49), Münster 19922 (elsősorban E.W. 
Zeeden Salzburgról, H. Noflatscher Tirolról, K. Amon Belső-Ausztriáról, W. Ziegler Felső- és 
Alsó-Ausztriáról és F. Machilek Bohémiáról szóló írásai)

Andrew Pettegree (szerk.): The early Reformation in Europe, Cambridge 1992. (D.P. Dániel 
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Heiko A. Oberman-James D. Tracy (szerk.): Handbook of European History 1400-1600, vol. 
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Eberhard írásai, 349kk. ill. 551 kk.)

A tény, hogy a következőkben csak keveset tudok hivatkozni újabb és jelentős 
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Brigitte Hamann (szerk.): Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. Wien 1988.
Vö. Franz Martin: Salzburgs Fürsten in dér Barockzeit. Salzburg 19823, illetve Heinz Dopsch- 
Hans Spatzenegger (szerk.): Geschichte Salzburgs. Stadt und Land, Bd. II/1 Salzburg 1988. 
Grete Mecenseffy: Ansátze zu einer evangelischen Kirchenverfassung in den habsburgischen 
Erblándern. In: Öst.Arch.f.Ki.Re. 12/1961, 19kk.
R. Palme írása in: Josef Fontana u.a. (szerk.): Geschichte des Landes Tirol. Bd. 2. Bozen-
Innsbruck 1986.
Vö. Peter F. Barton: Die evangelische Kirche im Lande und Erzstift Salzburg. In: H. Dopsch - 
H. Spatzenegger id. mű (vö. 3. jegyzet), 1521 kk.
Ld. a régebbi szakirodalomból Kari Eder: Glaubensspaltung und Landstánde in Österreich 
ob dér Enns. In: Stud.z.Ref.Gesch.O.Ös. 2, Linz 1936, ill. Rudolf Zinnhobler áttekintését: 
Kirche in Oberösterreich. 3. Von dér Reformation zum Barock. Stra|3burg 1994.
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1820. Diss.phil., Salzburg 1990. Nyomtatásban megjelent: München-Wien 1994. Meglepően 
negatív, ugyancsak egyoldalú képet ad a „Lust und Leid. Kunst und barocker Alltag” című 
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voltak. Az utóbbiak közül jelentős Werner W. Schnabel: Österreichische Immigration in 
Regensburg. Materialien zűr bürgerlichen Immigration im 1. Drittel des 17. lahrhunderts. In 
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Oberösterreich. In: 18. Jahresbericht des Musealvereins Wels. 1972, 149kk.

33. „Reformation - Emigration. Protestanten in Salzburg” (Kiállításkatalógus), F. Zeisberg 
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Fabiny Tibor

L it er a t u r a  é s  s p ir it u a l it á s  N y u g a t-
MAGYARORSZÁGON A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A 16. század közepén három részre szakadt Magyarország 150 éves hányatott tör
ténelmének politikai, társadalmi, katonai és gazdasági viszonyai közismertek. A 
bécsi udvar és a török porta kettős szorításában vergődő magyarságot felekezeti 
és pártharcok szabdalták, s ha olykor - véres szabadságharcok árán - rövidre fel 
is lélegezhetett, súlyos béklyóitól mégsem tudott végleg megszabadulni.

Hol találhatott fogódzóra a tengernyi szenvedés árjában a nemzet? Aligha té
vedünk, ha úgy látjuk: belső békességet a kultúra művelése és a kegyesség gya
korlása nyújthatott. Vizsgálódásunkat ezért e két területre, s azon belül a nyugat
magyarországi, 1600-1650 közötti viszonyokra irányítjuk.

I.
A literatura szeretete és a spiritualitás igénye azoknak a dél- és nyugat-dunántúli 
főúri családoknak az életében követhető leginkább nyomon, amelyek a reformá
ció patrónusaiként, majd a katolikus restauráció elkötelezettjeiként hosszú időn 
keresztül fontos történelmi szerepet vittek. Tájékozódásul e famíliák élet- és birtok- 
viszonyainak kulturális jelentőségét és néhány nyugat-magyarországi város éle
tét vizsgáljuk meg ebből a szemszögből.

AZ ERDŐDYEK
Erdődi Bakócz Tamás esztergomi érsek még 1498-ban szerezte meg Monyoróke- 
réket (Eberau) és Körmendet több környékbeli faluval együtt. Halála után a bir
tokot testvérei örökölték, akik felvették az Erdődy nevet. Hamarosan Horvát
országban is szereztek nagy birtokokat, ezért is került ki közülük néhány horvát 
bán és zágrábi püspök.

A család magyarországi főhelye Monyorókerék volt. Az ősi vár ma is áll. Egy 
másik központ Vép volt. E két helyhez 53 falu tartozott.

1533-ban Monyorókeréket, Vépet és a hozzájuk tartozó falvakat a szigetvári 
hős, Zrínyi Miklós szerezte meg és az a Zrínyiek birtokában volt 1613-ig. Ekkor
évtizedekig tartó pereskedés után ismét visszatért az Erdődyek birtokába.

Erdődy Tamás horvát bánt és varasdi főispánt a zágrábi püspök térítette át 
katolikus hitre. Áttérése után birtokain csak néhány kisnemes és jobbágy



községben (Bögöth, Füsztü, Megye- 
híd és Porpác falvakban) maradt fent 
evangélikus gyülekezet.
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Gróf Erdődy Imre

A BÁNFFYAK
Az alsólendvai Bánffy-család köz
pontja a szlovéniai Lendva (Lenda- 
va) volt, a hozzátartozó Ebecke, Dob- 
ronak, Lenti és Tófej községekkel. 
Bánffy Miklós és felesége, Zrínyi Or
solya - a szigetvári hős és Frangepán 
Katalin leánya - példája volt az e- 
vangélikus pietás és a nemzeti kultú
ra lelkes támogatóinak. Bánffy udva
rába hívta Hoffhalter Rudolf vándor
nyomdászt, akivel kiadatta prédiká
torának, Kultsár Györgynek prédiká
cióit és meditációit.

Hoffhalter Rudolf Rafael nevű édesapja - eredeti lengyel nevén Skrzetusky - 
Németalföldön és Svájcban tanulta ki a nyomdászatot, majd Bécsben telepedett 
le. Itt császári kiváltságlevél birtokában egy évtized alatt 130 nyomtatvány került ki 
keze alól, köztük több magyar szerző műve is. Kiadványaihoz a fametszeteket is 
maga készítette.

Zala megye dél-keleti szögletében így talált egymásra a Mura északi partján a 
patrónus, a nyomdász és Kultsár, a prédikátor. A Bánffyak költségén megjelent 
könyvek tartalma valóban a hit és a műveltség kérdéseinek tárgykörét képezik. 
Legnevezetesebb Kultsár György Posztillája, amely Hoffhalter nyomdai remeke 
is. Vörös-fekete címlappal, apja debreceni címlapkeretével, bibliai tárgyú és vi
rágvázás iniciáléival, számos kis fametszettel, címeres nyomdászjelvényével va
lódi mestermű. A szöveget antikvás, az idézeteket és széljegyzeteket kétféle 
nagyságú kurzív betűkkel tették változatossá.

Mind a korra, mind a családi viszonyokra jellemző Kultsárnak a Zrínyieknek 
ajánlott párbeszédes munkája: „Az ördögnek az penitentzia tartó bűnössel való 
vetekedése” című írása. Erkölcsi célzattal foglalkozik a nép szokásaival, feddi a 
bűnöket, útbaigazítja a tévelygőket, leleplezi a babonákat. A kánai menyegzőről 
szólva például arra int, hogy a lakodalmaktól legyen távol a tobzódás, a kevély
ség, a mértéktelenség, a fajtalan beszéd és cselekedet. De leleplezi a tunya pré-
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dikátorokat és a nyúzó-fosztó fejedelmeket is. Ezek - írja az urakról - „különb
különb féle e lszenvedhetett ostor-adókkal, munkákkal, törvénytelenségekkel 
nyúzzák, fosztják és vesztegetik az szegény községet..."

Kultsár György - aki Bánffy Kata keresztapja is volt - lelkipásztorként Ars Mo- 
riendi-t is írt Lendván: „Az Halálra való készöletről rövid tanósság" címen, 
amelyben „a körösztyén embernek, aki az Isten országát akarja keresni, életének 
rendi irattatik meg...".

A ZRÍNYIEK
A Zrínyi-grófság hatalmas területet foglalt magába a Muraközben, a Murától 
északra fekvő birtokokon, sőt Dél-Somogyban, Dél-Baranyában és Horvátország 
tengerpartig elterülő részein is. Központja Csáktornya, Légrád, Nedőce és Szi
getvár volt.

Zrínyi Miklós hősi halála (1566) után fia, György lett a család feje és Muraköz 
főkapitánya. Nedelicei (Nedelisce) udvarába meghívta Hoffhalter Rudolf nyom
dászt Alsólendváról, majd annak Debrecenbe történt távozása után Manlius

lánost Keresztúrról. Zrínyi György
Emléklap Zrínyi Miklós címerével és aláírásával
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nyomdájában főleg horvát nyel
vű vallásos könyvek láttak nap
világot, így káték és Újszövetsé
gek. Az utóbbit Bucsics György 
belicai lelkész fordította horvát 
nyelvre.

A nyomdaalapító Zrínyi 
György 1603-ban halt meg, Vé- 
pen lett eltemetve. Azonos nevű 
fiát, aki akkor mindössze 5 éves 
volt, a bécsi udvarba vitték, ott 
nevelkedett. Pázmány megnyer
te őt a katolikus vallásnak, így 
hazatérésekor, 1622-ben a Csák
tornyái pálos templomban ün
nepélyes formában katolizált. 
Felesége, Széchy Margit halálá
ig lutheránus maradt és min
dent megtett, hogy a hitükhöz 
ugyancsak ragaszkodó légrádi
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őrségnek - a Délvidék legerősebb magyar végvárának - a katonáit énekes- és 
imakönyvekkel lássa el.

A Zrínyi-birtok légrádi várőrségének hívő bátorságát utóbb a költő Zrínyi Miklós 
ezekkel a szavakkal állította példaképül az 1659-es pozsonyi országgyűlésen: „Tud
játok meg, uraim! Igazi pápista ember vagyok, vallásomban való állhatatosságom
ban is egyitek sem halad felül. De micsoda dühös bolondság vinne engemet arra, 
hogy én példának okáért az én légrádi evangélikus vitézeimet és ott való praesidi- 
áriusaimat helyükből kiűzzem? Bizony, akiket ismerek pápista katonákat, tíz törökre

6ÍGXI 'Úti'rcLurt/jert pê  
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Zrínyi Miklós halála

sem mernék kimenni velük. De ha az evangélikusokkal vagyok, azoknak imádsága 
és sok éneklései között, valamikor harcra megyek, soha nyereség nélkül meg nem
térek...”

A BATTHYÁNYAK
A Dunántúl dél-nyugati területének mind kulturális, mind politikai szempontból 
oly fontos szerepet játszó családja a Fehér megyei Battyán községről kapta a ne
vét. Katonai sikerei és gazdag házasságai révén hamarosan a magyar társadalom 
egyik legjelentősebb famíliájává lett.

A 16. század második felének kimagasló tudósa és mecénása volt Batthyány 
Boldizsár, aki Zrínyi Miklós leányát, Zrínyi Doricát vette feleségül. Németújvári
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(Güssing) udvaruk neves prédikátora, Beythe István protestáns püspök ugyan
csak jelentősen hozzájárult Nyugat-Magyarország kulturális- és hitéletének fel
lendítéséhez.

Batthyány Boldizsárnak 1590-ben bekövetkezett halála után Ferenc fia lett 
Németújvár ura. Zenepártolásáról két érdekes adatunk maradt fent: 1590-ben 
„énekes gyermekeket” kért enyingi Török Istvántól, aki meg is ígérte, hogy keres 
és küld ilyeneket. A 17. század elején pedig feljegyezték róla, hogy az átlagosnál 
nagyobb, 11 fős zenekara van. Tovább ápolta apja műkincsgyűjteményét, amely
nek egyik legjelentősebb darabja, Brueghel „Keresztelő János prédikációja” a német
újvári lovagterem egyik dísze volt.

Ugyancsak Batthyány Ferenc nevéhez fűződik a részben apjától örökölt, rész
ben általa beszerzett tudományos könyvtárnak rendezése. Erre nem kisebb tu
dóst hívott meg, mint Szenczi Molnár Albertét, aki 1612/13-ban Rohoncon és 
Szalónakon végzett lelkészi szolgálatot. Ebben az időben Ausztriából is sok pro
testáns német és horvát menekült Nyugat-Magyarországra, akiknek letelepedé
sét Batthyány Ferenc dunántúli főkapitányi minőségében is támogatta. Ugyan
akkor jó segítséget jelentett karitatív ügyekben felesége, Lobkovitz Poppel Éva, a 
cseh-német főúr Lobkovitz Poppel László és Salm Magdolna leánya. A menekül
tek főként a borostyánkői és szalónaki uradalom területén telepedtek le.

Batthyány Ferenc egyetlen fia, Ádám, Pázmány Péter hatására 1630-ban Bécs- 
ben áttért a katolikus hitre, majd grófi rangot kapott.



A NADASDYAK
A család nevét a Vas megyei Nádasdról eredeztető köz-, majd főnemesi család a 
16. század első felében jutott közéleti tekintélyre. Nádasdy Tamás főkapitány, or
szágbíró, majd nádor Kanizsai Orsolyával kötött házassága révén annak nagy ki
terjedésű dél-dunántúli birtokait saját nagy uradalmával egyesíthette. Nádasdy 
Tamás mintegy 150 helység ura volt Nyugat-Magyarországon, így - Sárvár köz
ponttal - uralma alá tartozott Ikervár, Csepreg, Kapuvár, Lövő, Léka, Fertőszent- 
miklós, Egervár is. Nagykanizsa és Csurgó 26 másik községgel együtt utóbb török 
kézre került.

A négy nemzedéken át az Ágostai Hitvallást követő család további kiemelkedő 
tagja volt fia, I. Ferenc, a „fekete bég", akinek Báthory Erzsébet volt a felesége. 
Fiúk, Pál és az Esterházy Miklós nádor hatására - hogy annak Júlia leánya kezét 
elnyerhesse - katolizáló 11. Ferenc később a Wesselényi-féle összeesküvés áldo
zata lett.

Közismert a Nádasdy-uradalom szellemi központjának, Sárvárnak a 16. szá
zadban kimagaslóan jelentős kulturális élete. Erről tanúskodik Sylvester, Abádi, 
Dévai és Tinódi jelenléte, valamint az iskola, a nyomda és a könyvkiadás is. A 17. 
század első felében a rekatoli- 
záló törekvések meg-megúju- 
ló harcai ellenére ugyanennek 
a szellemnek: a tudomány és a 
pietás kettős igényének lehe
tünk a tanúi. Manlius sárvári 
nyomdájában 1602-ben két 
fontos könyv lát napvilágot: 
egy Hunniustól Esterházy Ta
más és Kürti Tamás által for
dított evangélikus vitairat 
lllésházyné Pálffy Katának 
ajánlva2, valamint Magyari Ist
ván, sárvári esperes híres 
könyve Nádasdy Ferencnek 
dedikálva: „Az országokban va
ló sok romlásoknak okairól"3.

A nyomdáját Sopronkeresz- 
túrra áttevő Manlius 1603-ban 
három művet is megjelentet:

A Nádasdy család címere
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egy perikópás- és egy prédikációs kötetet, valamint Zvonarics Mihály szuperinten
densnek „Pápa nem pápa” című Osiander-fordítását. E könyvek kiadása már az akkor
tájt a gráci jezsuita főiskolán tanító Pázmány Péter hitvitázó rekatolizációs törekvé
seinek idejére esik: ekkor válaszol Pázmány Magyari nevezetes könyvének tételeire 
is, hogy azután újabb vitairataival meggyengíteni igyekezzen protestáns ellenfelei 
érveit. Ugyancsak Manlius adja ki 1604-ben Magyari utolsó könyvét, a Báthory 
Erzsébetnek és gyermekeinek ajánlott nyolc sárvári prédikációt.

Manliust halála után Keresztúron Farkas Imre váltja fel. 1609-ben horvát nyel
vű evangélikus énekeskönyvet, 1614-ben magyar nyelvű perikópát ad ki, s ugyan
ebben az évben megjelenteti Zvonarics Imre csepregi lelkésznek Nádasdy Pál 
számára írt Evangélikus Tanítását. Az 1610-es években folytatódik Farkas Imre 
nyomdájának keresztúri tevékenysége. Kiadja Pálházi Göncz Miklós Thurzó 
Szaniszlónak ajánlott „Gyermekek Credo”-ját, majd Thurzó Györgyné Czobor 
Erzsébetnek dedikált vitairatát, valamint Zvonarics Imre és Nagy Benedek feleletét, 
a „Pázmány Péter Pironsági"-t, amelyet Nádasdy Ferenc két fiának, Tamásnak és 
Pálnak ajánlottak a szerzők.

Az 1643-ban katolikus hitre tért Nádasdy Ferenc már fiatal korában fogékony 
volt a lelki élet, s azon belül a teológiai kérdések iránt. Bár anyja az özvegysége 
után katolizált, mégis támogatta fiának ezirányú érdeklődését. Ferenc 13 éves korá
ban magyarra fordította a wittenbergi egyetem tanárainak a fehérhegyi csata után

Nádasdy Ferenc kézírása és pecsétje
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a cseh és morva protestánsokhoz intézett intő és vigasztaló iratát. Ezt az eredetileg 
latin nyelvű „Fidelis Admonitio" című iratot 1. Rákóczi György udvari lelkésze, 
Tolnai Pap István még 1632-ben lefordította és Gyulafehérváron kiadta.4

Az ifjú Nádasdy - bizonyára lelkipásztorainak véleménye alapján - úgy látta, 
hogy erősen „hibás és hamis" a kálvinista fordítás, ezért annak helyesebb fordí
tására vállalkozott. A buzgó ifjú szövegének javításában részt vettek persze taní
tói is, így Musay Gergely lövői lelkész (későbbi neves püspök), Lethenyei István 
csepregi esperes és Serény György cenki lelkész. Kortörténeti dokumentumként 
idézzük a serdülő Nádasdy Ferenc levelét, amelyet Kis Bertalan sárvári püspöknek 
mint „lelki atyjának” címzett latin nyelven Sopronkeresztúrról 1636. március 9-én.

„Sok embernek a mesés és mulatságos dolgok jobban tetszenek, mint a komolyak és haszno
sak. Sót, jól tudod, hogy legtöbben a Szentírásnak és az egyházi dolgoknak komolyhangú tár
gyalását csak a felnőtteknek és egyházi pályára készülőknek engedik át.

De mivel a pogányok apostola Timótheust ajánlja például, ki már gyermekségtől fogva tud
ta az írásokat (11. Tim. 3, 15) és mivel az örök élet szerzője mindeneknek megparancsolta a 
Szentírás olvasását, azt mondván: tudakozzátok az írásokat (Ián. 5, 39), azért az én nagyon 
tisztelendő praeceptoromnak felszólítására a wittenbergi akadémia Fidelis Admonitio (Hűséges 
Intelem) című munkájának lefordítását vállaltam magamra. Nem oly szándékkal, hogy közre- 
bocsássam, hanem inkább azért, hogy ugyanazon egy munkával mind a latin beszédnek tiszta
ságát, mind pedig a mennyei tudományok alapjait is elsajátítsam lassanként.

Mivel pedig asszonyom anyám ő nagysága azt határozta el magában, hogy az említett 
Fidelis Admonitiot kinyomatja s ama bizonyos kálvinistának hibás és hamis fordítása is azt kí
vánja, hogy a sok hibától és tévedéstől megszabadíttassék: átküldőm Tisztelendó'ségednek a ma
gyarra átfordított könyvet, hogy mielőtt nyilvánosság elé kerül, vizsgálat alá vétesse és kijavít
tassa. Tökéletes munkát ugyanis, aki még nincs 14 éves, alig végezhet. Azért nagyon kérem 
Tisztelendoségedet, hogy a mondott fordítást ajánlja és adja ki valakinek kijavítás végett, amely 
jóakaratát Tisztelendó'ségednek meghálálni igyekezem.

Praeceptor uraim üdvözletüket jelentik. Ezzel Istennek kegyeibe ajánlom Tisztelendoségedet.

Kelt Kereszturott, 1636. márc. 6-án 
Tisztelendó'ségednek engedelmes lelki fia

Gróf Nádasdy Ferenc m.k.

Utóirat. Átküldtem a latin példányt és a kálvinistának fordítását is, a rossz fordításnak né
hány megjelölt példájával."

Az eredeti levél hátlapján olvasható a három fent említett lelkész megjegyzé
se: „A javításban résztvettünk".5
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Nádasdy Ferenc portréja

A katolikus restauráció vezető 
klerikusai felfigyeltek Nádasdy Ferenc 
teológiai fogékonyságára. A nemrég 
rekatolizált nádor, Esterházy Miklós 
a nagyhőflányi (Grosshöflein) kastély
ban több ízben hosszas hitvitát foly
tatott az alighogy nagykorúvá lett 
ifjúval - későbbi vejével. Az Egyete
mi Könyvtár őrzi a teológiai vita igen 
érdekes kéziratát 1642. nov. 1-ei kel
tezéssel. Nádasdy egy évvel később, 
1643 karácsony ünnepén az evangé
likusoktól elvett sárvári templomban 
Sennyey István veszprémi püspök jelen
létében nyilvánosan katolikus hitre 
tért. Addigi lelki atyját, Kis Bertalant 
kiutasította Sárvárról. Egy hónapra rá 
feleségül vette Esterházy Júliát.6

Vizsgáljuk most meg a literatura és a spiritualitás összefüggéseit néhány jelen
tős nyugat-magyarországi város viszonylatában.

SOPRON
Prototípust jelenthet a 17. századeleji Sopron életében Lackner Kristóf tevé
kenysége. A csepregi, gráci és páduai stúdiumokat végzett fiatal jogi doktor 
1597-ben, szülővárosába visszatérve, főtéri házába gyűjti a pásztor nélküli nyájat 
és - felhasználva teológiai tanulmányait - prédikációkat tart nekik. Meg is feddi 
őt Pethe Márton győri püspök, aki rákosi kastélyába két ízben is maga elé citálja 
és vasra veréssel fenyegeti. Mégsem tehetett semmit ellene, hiszen Rudolf 
császár 1600-ban nemességet adományoz neki, beválasztják Sopron város taná
csába, sőt 1604-ben ő lesz az új városbíró.

Ebben az évben Lackner bejelenti a tanácsnak, hogy a soproni tanult embe
rekből literátus társaságot alapít, és kéri annak megerősítését. Az ország akkori 
állapota aligha kedvezett ilyen kezdeményezésnek. Erdélyben Básta, Kassán 
Belgiojoso gróf erőszakosságai, Bocskai, majd Bethlen hajdúinak harcai a bécsi 
udvar és a török porta szorítása közepette fennkölt széplelkek literátus társasá
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gát életre hívni? Az új városbírónak - a későbbi polgármesternek - mégis 
sikerült.

Az első soproni kultúregyesület, a „Foedus Studiosorum'' vagy Studenten- 
bund 1604 nyarán jött létre. Nem diák-önképzőkör volt ez, nem is tudományos 
akadémia, hanem talán a humanisták szabadabb társulataihoz állt legközelebb. 
Ilyesmit alapított Konrad Celtis Bécsben és Budán „Sodalitas Literaria Danubiana" 
néven. Egyháziak és világiak egy-két verset és üdvözlő levelet olvastak fel, miköz
ben terített asztal és üveg bor várta a tagokat.

A Tudós Társaság alapszabályokat készített, célul tűzvén ki könyvek olvasását és 
személyes találkozások művelését, szegények segélyezését és tehetséges fiatalok 
külföldre jutásának elősegítését. Évdíjakból, önkéntes adományokból és hagyaté
kokból lassan szép vagyonra tett szert. Maga Lackner is példát mutatott: már az 
alapításkor odaajándékozta az egyesületnek a Greisser-hegyen lévő szőlőjét, 20 tal
lért és egy ezüst emlékpoha
rat. Tagok eredetileg csak „li- 
terati vei studiosi et nobi- 
les", tehát tanult és nemes 
emberek lehettek, de utóbb 
felvettek iparosokat és gaz
dapolgárokat is. Sőt újítás 
volt, hogy nők is tagjai lehet
tek a szövetségnek. Lacknert 
bizonyára a páduai példa ve
zette, ahol először kaphattak 
nők doktorátust.

A Társaságba való belé
péskor ki-ki egy-egy értékes 
könyvet volt köteles adni, így 
gyűlt össze lassan a könyv
tár. Az évi gyűlést - vacsorá
val összekapcsolva - pün
kösd napján tartották az el
nök házában. Itt istentiszte
let, karének, sőt hangszeres 
muzsika is volt. Évenként ré
gi szokás szerint megkoszo
rúztak egy költőt vagy más

Lackner Kristóf: Tudós Társaság
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Lackner Kristóf képmása

szervezett latin iskola felügyelője é

érdemes tagot. Az elnök mellett jegyző 
és négy szenior is segédkezett. A köny
vekről pontos jegyzéket vezettek, a jóte
vőket piros tintával jegyezték be. Pecsét
jükön két összefogódzó kéz és egy könyv 
volt látható, mintegy a tudomány közös 
művelésének jelképeként. Lackner végül 
azt is kikötötte, hogy halála után az elnö
ki tisztséget az töltse be, akinek doktori 
grádusa lesz. 1631-ben bekövetkezett ha
lála után Artner Vilmos polgármester 
szerzett doktorátust, így ő vezette tovább 
a Tudós Társaságot.

Más vonatkozásban is jelentős volt 
Lackner Kristófnak Sopron lelki-szelle
mi életét fellendítő munkássága. Vezető 
szerepet vitt mind az egyházi, mind a 
kulturális életben. Mint az általa újjá" 

törvényadója, a tanárok kérésére három
iskoladrámát írt. Az elsőt 1615 tavaszán adta elő a diákság a városháza tanács
termében a nagyközönség előtt. Ez 1616-ban nyomtatásban is megjelent Kassán 
„Cura regia seu Consultatio Paterna” címmel. Ebben Bocatius lános, a jeles költő
diplomata versben üdvözölte a szerzőt és a kassai tanácsnak is ajánlotta a 
színmű előadását. Az úttörő munka, amelyben táncnak és zenének is helye volt, 
pedagógiai irányzatú: a hibás neveléssel szemben a helyes elveket jeleníti meg.

Lackner másik drámája az „Electio Trigoniana". Ez egy királyválasztás kapcsán 
a fejedelmek és az alattvalók kötelességeiről szól. A szerző a színdarabot 
Nádasdy Pálnak ajánlotta és Frankfurtban 1617-ben meg is jelentette.

Végül a harmadik lackneri iskoladrámát, az „Actus Oeconomicus"-t, azaz a 
„Gazdasági színjáték”-ot két évvel később fő- és köznemesek, polgárok és távol
ról jövő szülők jelenlétében adták elő a soproni diákok. Mivel közülük többen 
ekkor az Odera menti Frankfurt egyetemén tanultak, a színdarab Frankfurtban 
jelent meg 1619-ben Révay Péter koronaőrnek, turóci főispánnak való ajánlással. 
A darab a helyes gazdálkodásról szól párbeszédes formában. Mind ezzel, mind a 
szemléltetés pedagógiai fontosságát hangsúlyozó alapelvével Comenius előfu
tárának is tekinthetjük őt. „Semmit sem ismerünk meg világosabban és jobban, 
mint amit látóérzékünk ad át értelmünknek és lelkűnknek” - írta egyik rézmetsze-
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teket tartalmazó, a magyar koronáról szóló művében, amelyet 1615-ben Thurzó 
György nádornak ajánlott.

Mint láttuk, a teológiai képzettséggel és prédikátori hajlandósággal is rendelke
ző tudós alkatában összhangban voltak a szellemi és a lelki élet értékei. Gyakran

Koronázási emlékérem

visszavonult az egyik könyvében is megörökített soproni füzesének tuszkulánumá- 
ba, ahol rajzolt, festegetett, karcokat készített, és a pietásnak áldozott. Itt látogat
ta meg őt 1614 őszén Szenczi Molnár Albert, az akkori rohonci és szalónaki lelkész. 
Fenn is maradt feljegyzése: „1614. okt. 26, Sopronba. Ebédeltem Christoph Lack- 
nernél, doctornál”. Ők ketten annak idején Páduában találkoztak először, és Sop
ronban bizonyára felelevenítették közös lelki-szellemi élményeiket is.
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CSEPREG

Gróf Nádasdy Pálné

A 16-17. századi Nyugat-Magyarország másik erőssége Csepreg városa volt. Itt 
folyt le 1591-ben a helvét és lutheri irányzatok közötti éles vita, amely a két fele
kezet végleges különválásához vezetett. Az addig közös püspök, Beythe István 
végleg a helvét hitvallásúak élén maradt és a Batthyányak udvari papja lett, míg 
a lutheri ortodoxiához hű Nádasdyak és alattvalóik Reczés János, utóbb Thokoich 
György, majd Klaszakovics István, Zvonarics Mihály és Kis Bertalan püspökök 
irányításával megmaradtak az Ágostai Hitvallás híveinek.

Csepreget 1621 telén súlyos háborús csapás érte. Mivel Nádasdy Pál és alatt
valói a Bethlen-féle szabadságharc oldalára álltak, a császári csapatok bosszúból 
megostromolták a várost, és kegyetlenül legyilkolták a főtemplomba menekült 
lakosság apraját-nagyját. Ott lelte halálát a toronyba szorult híveit védő Zvonarics 
Imre espres is. Az 1223 vértanú 
tömegsírját nemrégiben találták 
meg a Répce folyó partján.7

Csepregnek addig virágzó kul
turális életét jelzi, hogy - az egy
kori tudósítások szerint - akadé
miája és nyomdája is volt. A fenti 
vérengzés után az evangélikusok 
igyekeztek újjáépíteni iskolájukat 
és templomukat, annak élére 
Lövőről hívták meg Lethenyei 
István lelkészt. Keresztúrról ide
költözött Farkas Imre nyomdász, 
aki az 1620-as években Nádasdy 
Pál imádságoskönyvét, imaköny
vet - a sajnos elveszett Csepregi 
Graduált -, kátét és több prédiká- 
ciós- és vitairatot adott ki. Ezek 
között jelentős Zvonarics Mihály 
Magyar Posztillája (1627), ame
lyet a szerző Nádasdy Pálnak és 
feleségének, Révay Juditnak ajánl.
A főnemesi társadalom igényét 
és áldozatkészségét jelzi a szpon
zorok névsora a könyv ajánlásá-

55



bán: Thurzóné Czobor Erzsébet, Révay Pálné Forgách Mária, Batthyány Ferencné 
Poppel Éva, Széchy Mihály, Bácsmegyei János, Könczöl István, Takács Mária, Kys 
Tamás.8

KÖRMEND
Az Erdődyek, majd Batthyányak városa és várkastélya a legtöbb nyugat-dunántú
li városhoz hasonlóan mintegy száz éven keresztül protestáns, majd a 17. század 
közepe óta ismét katolikus patrónusok irányítása alatt élt. A reformáció századá
nak hetvenes éveiben feltehetőleg protestáns főiskola is működött Körmenden. 
Ennek jeles professzora volt Dragonus Gáspár. Bizonyíték erre az adatra, hogy az 
egyébként katolikus felesége, Dévén Katalin, egy 1587-ben kelt levelet így írt alá: 
„nobilis domini Casparis Dragonii Cörmendiensisque scientiae sacrae theologiae 
legitima consors”9. Ám nemcsak a feleség írása, hanem a körmendi városi bíró és 
12 szenátor Sopronba, az ottani tanácsnak írt levele is alátámasztja ezt, amely 
így jellemzi Dragonust: „... sacrae theologiae apud nos professor et animarum 
nostrarum zelantissimus pastor".10 Feltételezhető, hogy a város vonzó kulturális 
élete lehetővé tette a lelkészi szolgálatra készülő érettebb ifjak képzését, még ha 
nem is szervezett, intézményes keretek között.

Dragonus Gáspár 1591-ben Monyorókeréken Manlius könyvnyomdájában tan
könyvet jelentetett meg „Speculum theologorum et concionatorum” címmel, amely
ben a teológiát tanulók és kezdő lelkipásztorok számára Pál apostol leveleiből és 
egyéb könyvekből kalauzt, mintegy az igehirdetők kistükrét állította össze. Itt is 
nyomon követhetjük tehát a hitélet és a tudomány szoros kapcsolatát.

Az Erdődyek 1595-ben eladták Körmendet Kaszaházi Joó lánosnak, aki aztán 
belekeveredett lllésházy István „hazaárulási perébe", s ezért Rudolf király 1606- 
ban Körmend várát és városát Batthyány Ferenc főlovászmesternek ajándékozta. 
A család - mint láttuk - Batthyány Ádám katolizálásáig a Helvét Hitvallás híve 
volt. Sajátos módon azonban alattvalóik közül a német, és részben a horvát és 
szlovén ajkú lakosság az Ágostai Hitvallást követte. A két felekezet között több 
ízben ún. békítő zsinatokat tartottak Körmenden. Az evangélikusok patrónusa 
Batthyány Ferenc felesége, Poppel Éva volt, aki azonban az 1627 tavaszán tartott 
békítés során sem ért el eredményt a két felekezet merev álláspontjának közelí
tésében. llymódon a Batthyányak és Körmend rövidesen bekövetkezett rekatoli- 
zációja előtt is a 17. századra jellemző felekezeti megosztottság és hitviták sora 
szabdalta Nyugat-Magyarország lakosságát - miközben az udvar és a porta által 
egyaránt fenyegetett társadalomnak éppen az összetartásra lett volna legna
gyobb szüksége.11
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PAPA
A hitigazságok megvitatása és a kulturális igény egyszerre jelentkezett Pápa vá
rosának az életében. A legrégebbi pápai iskolai harang felirata szerint itt már 
1531-ben reformátori szellemben indult meg az oktatás. Ez részben Thurzó Elek 
akkori földesúr pártfogásának volt köszönhető, részben az egykori városi plébá
niai iskola egyik oktató káplánjának, a tudós Gizdavics Péternek. Ő féltestvére 
volt a budai városbírónak, Turkovics Miklós kereskedőnek, Nádasdy Tamás akkori 
budai várparancsnok hívének. Érdekes adatunk, hogy Sylvester ]ános érdekében 
mindkét testvér levélben kérte Nádasdy pártfogását. Azt írja róla Gizdavics, hogy
ő mindig kedves vendég volt Pápán, majd szószerinti...Sylvester Jánosunk, ki itt
volt nálunk, Zalában először emelheti fel Krisztus zászlaját és az evangéliumi igaz
ság tanítását. Csak legyen védelmére Nagyságod...”12

Thurzó Elek után enyingi Török Bálint lett Pápa földesura, akinek idején a 
„magyar Luther” Dévai Mátyás, majd az „énekes reformátor” Sztárai Mihály és a 
vándornyomdászból lett püspök Huszár Gál fémjelezték a város magas kulturális 
és spirituális életét.

A 17. század elején Pápa lakossága sem kerülhette el a reformáció két ágá
nak, a kálvini és lutheri irányzatoknak a harcát. Huszár Gál fia, Huszár Dávid lel- 
készi és nyomdai működése után a Helvét Hitvallás lett uralkodó a városban. Ki
élezte a helyzetet a lutheri ortodoxia által merev hitvallásossággal fogalmazott, 
minden más felekezetet élesen elítélő „Formula Concordiae” első részének ma
gyar kiadása, amely a lelkészekre kényszerűéit hitvallásos eskü írásos megköve
telését is megfogalmazta.

Az irénikus (békítő) törekvések sem vezettek a belső feszültségek feloldásához. 
A református Samarjai János püspöknek 1628-ban Pápán kiadott Magyar Harmóniája, 
„azaz az Augustana és az Helvetica confessio articulusainak eggyező értelme” 
visszautasításra talált Lethenyei István csepregi esperesnek 1633-ban megjelent 
munkájában („Az Calvinistac Magyar Haarmoniája... öszvehasonlétásának meg- 
hamisétása”)13. Az irénikus törekvések zsákutcája és a polémikus hangok kölcsönös 
erősödése azután nemcsak Pápán, hanem az egész Dunántúlon további felekezeti 
harcokhoz vezetett, főleg a református Kanizsai Pálfi János és Pathay István, vala
mint az evangélikus Lethenyei István és Zvonarics Mihály részéről.

Pápán a két felekezet feszültsége már akkor megkezdődött, amikor 1613-ban a 
pápai lutheránusok azzal a kéréssel fordultak az akkor még sárvári rektor Lebenyei
hez, hogy küldjön nekik valamiféle írást, amelyben az úrvacsoráról szóló evangé
likus felfogást magyarázza. Ezt Kanizsai Pálfi Jánosnak, az evangélikusból refor
mátus hitre áttért erőskezű pápai prédikátornak a tanítása tette számukra kér-
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désessé. Kérésükre Lethenyei Leonhard Hutter wittenbergi professzornak 
általa magyarra fordított - már említett - kéziratából küldött erre vonatkozó né
hány fejezetet. A kézirat Pálfi kezébe is eljutott. Amikor pedig megtudta, hogy 
Lethenyei Pápán lakó híveinek magánháznál úrvacsorát is osztott, tollat raga
dott és rendkívül durva szavakkal támadta meg kollégáját. Az 1613-ban megje
lent mű sajnos elveszett, de címe is bizonyítja a polémia hevességét: „Sárvári 
Konyhárul, Lethenyei istvántul Pápára némely csemege kívánóknak valami spe- 
ciali gyanánt ajándékon egy Haydunak kecskéje alatt küldetett Fekete lével
főtt nyúlhúsnak abálása, visgálása és fü szerszámiban való fogyatkozásinak elő- 
számlálása".

Persze Lethenyei sem maradt adós a válasszal. 0  sem válogatott a jelzőkben, 
hisz többek között a munkát „ocsmány, undok, förtelmes, trágár és moslék" jel
zőkkel illeti és ígéri, hogy Pálfi írása mindvégig, „még holtaután is inventáriu- 
mába marad annak örök gyalázatára...".14

Pápa város látképe a 17. századból
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Még néhány adalékunk van e pápai évekből. Három évvel a polémia után egy 
pápai evangélikus főember, Egerszegi István kérésére Zvonarics Mihály - L e b e 
nyeinek 1620-ban püspökké választott apósa - kérdés-feleletes formában írást 
küldött Pápára a lutheri úrvacsorái tanítás után érdeklődő férfinak. Ez, vagy en
nek másolata Tolnai István bői református prédikátor kezébe került, aki azt jelen
tette Pathay István püspöknek. Ez kemény hangú levelet írt Klaszekovics István 
sárvári püspöknek, kifogásolva, hogy a sárvári lelkész a pápaiak dolgába avatko
zik. Zvonarics mentegetőző levélben megírta, hogy ő nem Pápának, hanem az őt 
megkereső evangélikus főembernek küldte meg magánjellegű tanító írását. Ez az 
eset is azt mutatja, hogy a lelki élet és a teológiai tanítás kérdései nemcsak a pa
pokat, hanem a világi embereket is foglalkoztatta.

Kanizsai Pálfi 1632-ben utóbb Kis Bertalan sárvári püspököt is megtámadta 
„Fantom Fant: Azaz Sárvári Püspöknek kozmás levelére való választétel” címen. 
Ebben Kis Bertalan egy missilis levelét veszi bonckés alá. Széles körben terjesz
tették a kéziratban maradt írást, melyben Kanizsai az evangélikusok „ubiquitas"- 
tanát - azaz Krisztusnak mindenütt jelenvalóságáról szóló tanítást - akarta ki
pellengérezni, cáfolni akarván ezzel Krisztusnak valóságos jelenlétét az úrvacso
rában. Azt írja, hogy ha Krisztus mindenütt jelen van, akkor teste „benne van
minden vödör borban és minden káposztás fazékban”. A püspökét védő Lethe-

nyei ismét nem maradt adós a felelettel: 
Török Bálint címere „...Talán a fántom fánt helyett tromfot vé

szen el, hogy a tök király ne láttassák 
uralkodni a makk királlyal..."15 Több év
század után nem könnyű megállapítani, 
hogy e kölcsönösen különös hangvétel
ben a korra jellemző teológiai szenve
dély, vagy az örök emberire jellemző fél
tékeny indulat vitte-e a vezető szerepet...

A két protestáns felekezet egymás kö
zötti vitái nagyrészt akkor csendesültek 
el, amikor Török Bálint után a katolizált 
Esterházy Miklós lett Pápa földesura. Ő 
viszont 1630-ban elzálogosította Pápát 
Csáky István grófnak, aki szintén katoli
kus volt. Az akkor már híres pápai kollé
giummal egyik mágnás sem rokonszen
vezett. Csáky 1638-ban visszatelepítette a
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városba a pálos rendet, rendházuk mellé gimnáziumot is állíttatott, hogy ezzel is 
megnevelje a „kemény, nyakas népet”. Az egy előkészítő és két gimnáziumi osz
tályból álló iskolának 1660-ban száz tanulója volt.

Időközben a város 1649-ben ismét az Esterházyak kezére került. A vár kapitánya 
és Pápa földesura a városi tanácsból eltávolította a kálvinistákat, majd 1660-ban 
egy éjjel katonáival elfoglaltatta a főtéri templomot a temetővel együtt. Ugyanilyen 
sorsra jutott a református egyház két malma, az ún. pap- és mestermalom is. Kul
turális téren a legfájdalmasabb mégis az volt a város számára, hogy letiltották a lel
kész és a rektor fizetését, valamint a diákoknak a temetéseken való éneklését.16

KŐSZEG
Nyugat-Dunántúlnak e kicsiny, ám kulturális szempontból mindig jelentős váro
sa mintegy másfél évszázadon át le volt szakítva az ország testéről. II. Ulászló 
ugyanis 1491-ben Rohonccal, Borostyánkővel, Kabolddal, Kismartonnal és Frak- 
nóval együtt (ma Rechnitz, Bernstein, Kobersdorf, Eisenstadt és Forchtenstein) 
szerződésileg átengedte Ausztriának. így Kőszeget is csak 1649-ben csatolták 
vissza Magyarországhoz, és ugyanakkor lett szabad királyi várossá.

Az addig evangélikus Széchy család patrónusi tevékenysége e másfél század
ban teljes vallásszabadságot biztosított a kőszegi polgárságnak. Mivel a katoli
kusok lélekszánna a 16. század közepén csaknem elapadt, 1554-ben plébánosuk 
is elhagyta a várost. A középkori Szent Jakab templomban felváltva tartották isten
tiszteleteiket a magyar és a német lakosok. Az 1591-es Csepregi Kollokvium idején 
a helvét irányt képviselő reformátusok is voltak a városban, akiket a tudós Beythe 
István püspök pásztorolt.

A magyar anyanyelvű lakosság a 17. század elején annyira megerősödött a vá
rosban, hogy 1615-ben új templomot építtetett magának. A ma katolikus kézen 
lévő templom érdekessége, hogy párkányzatának lombozatai között a templom 
egész kerületén Luther, Melanchthon, a Széchyek, Nádasdyak és a reformátorok 
arcképei vannak domborműben kifaragva, s azok ma is ott láthatók.

A kőszegi ifjúság nevelésének ügyében hiteles forrásaink ebből a korból va
lók. A lakosság többségét képező németek iskoláiban az oktatást (írás-olvasást 
és számolást) német nyelven, német tanítók, ellenben a magyar felekezetűeknél 
a tantárgyakat magyar nyelven, magyar tanítók adták elő. A nevelés felügyeletét 
a község, később a városi tanács vezette. A rektorok és segédjeik fizetését a váro
si pénztár viselte. A század második felében, a jezsuiták betelepedésével felállí
tott új gimnázium - többek között az iskolai színjátszás bevezetésével - ugyan
csak elősegítette a nyilvános oktatás fejlődését.
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A város kulturális fejlődését azonban megakasztotta a Rudolf uralkodása 
alatt elharapózott önkény, katonai zsarolás és az ebből származó elégedetlenség 
okozta Bocskai-féle felkelés. Az 1605-ben felszított láng elérte Kőszeget is. Rudolf 
király elrendelte, hogy a várat és a várost is védelmi állapotba helyezzék. A bástya
falak kijavítására és megerősítésére minden lakosnak három napi robotot kellett 
teljesítenie.

A feszültséget fokozta, hogy a város német lakossága a király iránt hűséget akart 
tanúsítani. Nádasdy 11. Tamást, Kőszeg vára zálogbirtokosát Némethy Gergely 
hajdúvezér Bocskai ügyének nyerte meg. Ki is jelentette a császáriak ellenében, 
hogy ő „a városnak megvédője lenni nem akar, s lenni nem is fog, még akkor 
sem, ha a császár a kőszegi várt és uradalmát neki s örököseinek örök időkre oda 
ajándékozná: mert a német számára egy katonát sem tud kapni, míg Bocskainak 
kétezer fegyverest könnyű móddal szerezhet”.17 A városi levéltárnak ez a feljegy
zése is bizonyítja, milyen külső-belső feszültségek kísérték a 17. század elejének 
nyugat-magyarországi életét.

A bécsi béke megkötése után is csak átmeneti volt a nyugalom Kőszegen.
Amikor Bethlen Gábor mozgalma megindult, felkelői a külvárosra rontottak és a
belváros felgyújtásával fenyegetőztek, ha a város a hadisarcot meg nem fizeti. 
Hogy a lakosok életét ne kockáztassák, a városi tanács a várparancsnokkal érte
kezve a hadisarc felét felajánlotta. Ennek ellenére a felkelők felgyújtották a kül-

Bocskai István (rézmetszet)
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várost, a katonák pedig fosztogatták és bántalmazták a polgárságot. A harcok so
rán ötszáz ház lett a lángok martaléka. Kőszeg ekkor meghódolt Bethlen hadai
nak, de a garázdálkodások továbbra is tartottak.

Amikor a fehérhegyi vesztes csata után Bethlen seregei a nyugati végekről elvo
nultak, Preiner császári tábornok a felkelést támogató főuraktól, így a Batthyányak- 
tól és a Széchyektől visszafoglalta Csepreg és Kőszeg városát. Ferdinándnak 
Bethlennel, majd II. Rákóczi Györggyel kötött békeszerződése azután ismét nyugal
masabb korszakot hozott a városra és annak kulturális fejlődésére. Szabad volt a 
vallásgyakorlat, fejlődésnek indult az ipar, a kereskedelem, a bortermelés és sok 
más gazdasági ágazat. Ezzel együtt a polgárság anyagi jóléte is egyre emelkedett.

A 17. század negyvenes éveiben többrétű változás állt be Kőszeg történelmé
ben. A Széchyek, az addig evangélikus patrónus földesurak - a Nádasdyakkal és
Batthyányakkal csaknem egyidőben - katolizáltak. 11. Rákóczi György diplomáciai 
erőfeszítései következtében több, addig Alsó-Ausztriához csatolt várossal együtt 
Kőszeg is visszatért a Magyar Királyság kebelébe. Polgárai a földesúri és vár
megyei bíráskodástól megszabadulva a többi városhoz hasonlóan a tárnoki ítélő
szék alá kerültek.

Kőszeg jegyzőkönyveit a század közepétől fogva magyar nyelven vezették. Ki
váló tanítókat és lelkészeket kapott Perennyei Bálint és Gody Imre személyében. 
1651 óta a városban könyvnyomda is működött. Tulajdonosa a Somorjáról 
Kőszegre költözött Velechin András volt. Műhelyében Naptárt nyomatott az 
1652-es évre, s azt hálája jeléül a városi tanácsnak ajánlotta, amely azután 
köszönetét jutalomdíjjal fejezte ki a nyomdásznak.18

Literatura és spiritualitás mint két egymást kiegészítő kulturális és lelki erő öt
vöződött a nyugat-magyarországi városok és családok életében a 17. század első 
felének nehéz esztendeiben. Hangsúlyt tanulmányunkban azért is kapott erősebb 
mértékben az evangélikusság, mert a főleg később jelentkező katolikus restaurációt 
megelőzően ők játszották a legfontosabb szerepet az ország szellemi életében.

Jelentős tudósok, mecénások, iskolák és nyomdák munkája során követhetjük 
nyomon a meg-megújuló harci tevékenységek, anyagi nehézségek és gyakran 
fellángoló hitviták közepette azt a szellemi pezsgést, amelynek hatása hosszú 
évtizedek, sőt évszázadok múltán is maradandó értéknek bizonyult Nyugat- 
Dunántúl kulturális életében.
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Szála Erzsébet

A SOPRONI EVANGÉLIKUSSÁG 
ÉLETE A 17. SZÁZADBAN

Sopron szabad királyi város lakossága az elsők között fogadta el Luther tanait.
Chrisrophorus a ferences szerzetes 1522-ben már a reformáció szellemében 

prédikált a Fő téri templomban, csakúgy, mint a Szent Mihály templom káplánja. 
1524. október 30-án a város főterén elégették Luther műveit. 1533-ban indult 
Georgius Faber, az első soproni hallgató a wittenbergi egyetemre, hogy 
Melanchthont és Luthert hallgathassa.1 Ugyancsak ezidőtájt, 1532-ben jöttek az 
első, hitük miatt menekülni kényszerülők is Sopronba az ausztriai tartományok
ból. 1549 és 1551 között Peter Kalbermatter, a svájci lutheránus pap prédikált a 
Szent Mihály templom katolikus lelkészével együtt. 1551-ben egy József nevű 
karinthiai Villachból, majd 1553-54-ben, illetve 1556-66 között a bécsi Wolfgang 
Fochter voltak az evangélikus prédikátorok.2 A városi tanács által hivatalosan 
meghívott első evangélikus prédikátor, GERENGEL Simon 1565-ben érkezett a 
városba. Ő volt az a lelkipásztor, aki gyülekezetei formált a lutheri tanítások 
követőiből.3 Nem tartott azonban 
sokáig a soproni evangélikusság 
életének ez az első virágzó idősza
ka, mert már 1582 augusztusában 
Bécsbe hívták a város tanácsát, és 
felszólították őket, hogy bocsás
sák el az evangélikus prédikátoro
kat. Minthogy a városi tanács éve
ken keresztül nem tett eleget e 
követelésnek, 1584 áprilisában le
tartóztatták lohann Steiner pol
gármestert, lohann Gering város
bírót, valamint a belső és a külső 
tanács két-két tagját. így nem ma
radt más választásuk a soproni 
polgároknak, mint hogy megkérjék 
papjaikat a város elhagyására. Ezt 
követően az evangélikusoknak huszon-

Gerengel Simon
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két éven át - 1606-ig - Nyékre és Keresztárra (Neckenmart és Deutschkreutz) 
kellett átjárniok, ahol az evangélikus főurak, Dersffy Ferenc és Nádasdy Ferenc 
evangélikus papokat tarthattak.

Az 1606-os bécsi béke vallásszabadságot biztosított a főnemességnek, a szabad 
királyi városoknak és a végvárak katonaságának. 1608. november 15-én a pozso
nyi országgyűlésen törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot, 1620. február 
18-án - egy másik pozsonyi országgyűlésen - Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
nyomására kiterjesztették a vallásszabadságot minden alattvalóra, majd az I. Rákóczi 
György vezetésével kitört felkelést követően, 1645. december 16-án, a linzi béke
kötés során újra megerősítették minden alattvaló számára a szabad vallásgya
korlatot.4

1606-ban kezdődik tehát a soproni reformáció második virágkora. A város virág-

Lackner Kristóf ex librise (1604)

zását és kedvező helyzetét mindenekelőtt olyan bölcs városi vezetőinek köszönhet
te, mint pl. dr. Lackner Kristóf polgármesternek.5 így Sopron II. Ferdinánd korában 
is vallásszabadsággal bírt, és a polgárság gazdasági helyzete is kielégítő volt. Nem

szorultak behozatalra, a bortermelésből pe
dig nagy jövedelmet biztosítottak maguk
nak. A város vezetése vigyázott e bizton
ságra, és kerülték a konfliktusoknak még a 
lehetőségét is. Ezért inkább elbocsátották 
lelkészüket, Gensel Kristófot, aki élesen 
bírálta a szószékről a római katolikusokat, 
és nem várták meg Pázmány beavatkozá
sát. Pázmány Péter utoljára az 1634/35. évi 
országgyűlés alkalmával járt Sopronban, a 
király, a királyné és a főhercegek kíséreté
ben. A város méltó ünnepséget rendezett. 
Az ünnepségre az alkalmi zenét Rauch András 
evangélikus orgonista komponálta.6 Mint
hogy a soproniak tartottak attól, hogy a 
bevándorolt osztrák protestánsok ügye is 
napirendre kerül, külön utasítást adtak ország- 
gyűlési követeiknek: „A keresztyén szeretet 
megköveteli, hogy a hitrokonok egymást 
pártul vegyék, meggondolván, hogy amit 
ilyen esetben magunk számára várunk, azt
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cselekedjek másokkal is... s nem is rebellisek, akiket befogadtunk. A bécsi béke
kötésben határozottan benne van, hogy a három nemzet, a magyar, német és 
horvát a magyar királyság területén megmaradhasson. Az ide menekültek jobbára 
őfelségének főemberei és hadvezérei voltak. Az ilyeneket Magyarország más váro
saiba is különbség nélkül befogadták. ...s ha itt helyet nem kapnak, félni kell, hogy 
a törökhöz fognak menekülni”7. Sopronban a 17. század folyamán, a három ország- 
gyűlés idején, amikor másutt kegyetlen megtorlásokat alkalmaztak a protestánsok
kal szemben, az egyházi élet nemhogy hanyatlásnak, hanem egyenesen virágzásnak 
indult. Vasárnapokon és ünnepnapokon a város négy templomában volt rendes 
evangélikus istentisztelet. Katechézist, azaz gyermekhittant, reggelente könyörgést, 
szombaton és az ünnepek előtt pedig vesperát tartottak.8

A lelkészek közvetlenül a városi tanács felügyelete alatt állottak, amint azt a 
két német lelkész számára 1606. december 1-én kiadott utasítás is tükrözi:

- személyi változás esetén mind a lelkészekre, mind a gyülekezetre nézve köte
lező a félévi felmondás,

- a lelkészek a meg nem változtatott Ágostai Hitvallás szerint tanítsanak és 
feddhetetlen életet éljenek,

- egymás iránt kollegiális szeretetet, az elöljáróság iránt engedelmességet, 
lelkészi hivatásukban hűséget tanúsítsanak,

- a lelkészi teendőket, valamint a gyónópénzt és egyéb stoláris jövedelmeket 
testvériesen megosszák,

-az istentiszteletet, különösen vasárnapokon pontosan kezdjék,
- az ispotályra gondosan felügyeljenek,
- a polgármester vagy városbíró tudta nélkül el ne utazzanak és a szószékről 

semmit ki ne hirdessenek, valamint
- szorgalmasan látogassák az iskolát is.

A reformáció együtt járt az iskolák létrehozásával, a nyomdák és a könyvtárak 
alapításával. Az evangélikus iskolákat főleg főurak és a városi polgárság alapították 
és tartották fenn. Az első iskolák sorába tartozik a - bártfai, az eperjesi, a beszterce
bányai és a selmeci líceum mellett - a soproni iskola is, amelyet 1557-ben alapí
tottak. Az iskolateremtő rektorok közül kiemelkedők: a badeni születésű ZE1TVOGEL 
Gáspár és SCHREMMEL Ábrahám. Az ő idejük alatt élte a soproni iskola is - csak
úgy, mint a soproni reformáció - első virágkorát. Zeitvogel szüntette meg az isko
la diákjainak részvételét a miséken, a latin éneklést a temetéseken. Schremmel 
Ábrahám 1574-ben kiadott tanterve az „Ordo lectionum et exercitiorum” emelte
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magasra az iskola színvonalát.9 A korábban négyosztályos soproni iskola a bécsi 
békét követően nyílt meg újra két osztállyal. Fokozatosan fejlődött, amíg 
SCHWANSHOFER Kristóf rektorsága idején, 1633-ban, már hatosztályos képzés 
folyt. Amikor Nádasdy Ferenc rekatolizált és a csepregi iskolát is megszűntette 
1645-ben, akkor Sopronban az evangélikusok magyar iskolát létesítettek, amely 
1659-ben kezdte meg működését.10 Ettől kezdődően a soproniaknak tehát két 
iskolájuk is volt, 1674-ben azonban - a Lipót-féle rendelkezés értelmében - 
templomaikkal együtt iskolájukat is elvesztették.

Az iskolából a diákok főleg német egyetemekre, Wittenbergbe, Haliéba, Jénába, 
Lipcsébe mentek tanulni. A tanult emberre itthon elsősorban két helyen volt szük
ség: az igehirdetésben és az államigazgatásban. A 17. század, a reformáció és ellen- 
reformáció korának társadalma az igehirdetést igényelte inkább. A tanítást az ige
hirdetés mellékteendőjeként fogták föl, amit vagy maga a pap látott el, vagy rábízta 
nála szerényebb képzettségű, sokszor tanulmányait nemrég végzett egyénre, aki
megfelelő ismeretekkel rendelkezett, és már nem a város alárendeltje volt, hanem 
a papé. A tanítói állásból igyekeztek minél előbb a jobban jövedelmező papi állás
ba jutni, hiszen papnak lenni sokkal magasabb rangot és legalább kétszeres jöve
delmet jelentett. A 17. század folyamán - a 16. században megindult elvilágiasodást 
követően - ismét egyházi jellegűvé vált az értelmiség. A protestánsoknál és a kato
likusoknál egyaránt a teológiai képzettség volt a legfontosabb, s a világi tudomá
nyokkal való foglalkozást járulékosnak tekintették. A peregrinációt, a külföldi egye
temek látogatását alapítványok segítették, mint például Lackner Kristóf polgár- 
mester alapítványa is.11 Iskola és templom ügye, peregrináció és a lelkészi tevé
kenység tehát szorosan összefonódott a 17. század folyamán, különösen egy olyan
nyugatmagyarországi polgárvárosban, mint Sopron, amelynek szellemi fejlődését, 
a vallási élet alakulását sajátos földrajzi és történelmi helyzete határozta meg. Az 
osztrák tartományok közelsége, a városi polgárság többségének német származása 
és a magyarság történelmének alakulása folytán kialakult sajátos szerep formálták 
Sopron lelki életét a 17. század folyamán. Az egyházi élet, az iskola ügye a városi tanács 
irányítása alá tartozott a század folyamán. A magisztrátus tagjainak többsége is a 
lutheri tanítások híve volt, s így érthető, hogy Sopron hosszú évtizedeken át - az 
osztrák tartományok rekatolizációs törekvéseinek eredményeként - menedékké vált 
nemcsak a hitéhez hű főnemesség, hanem az evangélikus papság számára is. Négy 
német és egy magyar lelkész szolgáltak egyidejűleg a 17. század első felében 
Sopronban. Közülük sokan voltak, akik menekültként jöttek a városba, vagy utódai 
voltak az osztrák tartományokból elüldözötteknek. Ilyenek voltak például: Gensel 
Kristóf Annabergből, Schubert Pál Iglauból, Láng Mátyás, Eggenberg hercegnő

67



prédikátora, vagy Sowitsch Kristóf, 
akinek szülei menekültek Neun- 
kirchenből.

EGERER jakabot, a szepességi 
születésű récényi (Ritzing) papot 
a városi tanács 1606. október 13-án 
iktatta be lelkészként a Szent György 
templomban végzendő szolgálatra.12 
Asopronnyéki (Neckenmarkt) szüle
tésű Fuchsjáger István 1606 novem
berében került első lelkészként a 
gyülekezet élére.13

GENSEL Kristóf magister 1619- 
ben, Egerer utódaként érkezett 
Sopronba a szászországi Anna- 
bergből. Minthogy a városi ta
nács rendelkezéseit megsértve, a 
szószéken a katolikusok ellen sér
tő módon prédikált, hivataláról Sopron látképe 1600 körül

letették. 1629 elejétől Meggyes
(Mörbisch) lelkésze lett, a mörbischi lelkész, Unger loachim pedig megkapta 
Gensel soproni állását. 1637-ben Gensel ismét visszatért Sopronba, alkalmazást 
kérve. 1638. szeptember 1-től Ágfalván Liebezeit lelkésznek lett a helyettese.14

Fuchsjáger és Gensel mellett HUBER Márk működött harmadik lelkészként.15 
Huber Márk a württembergi Allgau-ból származott. Evangélikus lelkészi vizsgájára 
készített értekezése „Theses Theologicae de iustificatione hominis” címmel 
1619-ben Keresztáron jelent meg. Művét a megigazulásról írta. A 40 tézis közül az 
első tizenkettő cáfolja az evangélikus tanítástól eltérő véleményeket, a többiben 
pedig saját nézeteit fejti ki.16 Az 1620-as évet követően az egyházi számadásokban 
nem találkozunk már a nevével, s nem tudni, meghalt-e, vagy máshová távozott.17

SCHUBERT Pál a morvaországi Iglóból jött Sopronba 1623 januárjában.18 
1624-ben esperes lett, majd 1625-ben szuperintendenssé jelölték: „Urbis Sop- 
roniensis Germanicae Ecclesiae Minister primarius et vicinarum Ecclesiarum 
Senior''-nak nevezték ekkor. 1623-tól 1626 végéig - évi 100 font fizetésért - a latin
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iskolában is tanított, sőt, az igazgatói teendőket is ellátta. Amikor azonban 1626 
decemberében az iskola igazgatót kapott, Schubert még a lelkészi állásáról is le 
akart mondani, s el akarta hagyni a várost. Körmöcbányára kapott meghívást. A 
városi tanács közölte is a gyülekezettel: „Schubert úr az egyházi szolgálatát fel
mondta azzal az indoklással, hogy az itteni levegő és ital nem használ az egész
ségének.” A tanács, hogy maradásra bírja a lelkipásztort, az eddigi szobája he
lyett egy egész lakóházat kívánt neki adni, egész esztendőre el kívánta őt látni 
sörrel, és fizetését - szolgatársaival szemben - száz guldennel emelni szándékoz
ta. Noha Schubert Pál ezek után sem állt el szándékától, s hátramaradt fizetését 
is felvette 1627. április 2-án, mégsem ment el. (Maradásának okát nem tudni.) 
Továbbra is itt maradt első lelkészként, s huszonhét éven át szolgált Sopronban. 
Fia, János is lelkésztársa lett élete utolsó éveiben. Esperesként nagy kiterjedésű 
területet látott el: negyven német gyülekezet tartozott a felügyelete alá Sopron, 
Moson és Vas megyékben. Tekintélyét mutatja, hogy gyülekezeteiben szuperin
tendensként tisztelték, s e minőségében többször tartott visitatiót is. Két ízben 
volt a Dunántúli Egyházkerület püspökjelöltjei között: első alkalommal a büki 
zsinaton 1625-ben, ahol végülis Zvoranits Mihályt választották meg főpásztornak 
az elhúnyt Kiss Bertalan helyére. Ez alkalommal Schubert latin nyelvű beszédet 
is tartott, amelyet felvettek a szinodus jegyzőkönyvébe is. Második jelöltsége al
kalmából sem őt, hanem Muzsay Gergely nemeskéri lelkészt választották meg.19

Schubert Pál fektette fel és kezdte meg a soproni gyülekezet első keresztelési 
anyakönyvét 1624-ben. (Ez a legrégibb keresztelési anyakönyv Magyarországon.) 
Valószínűleg ő kezdte el a gyülekezet esketési anyakönyvét is 1645-ben.

Művét, a „Granarium Biblicum”-ot, a kéziratos latin-magyar szótárt unokája, 
Schubert lános András ajándékozta LÁNG Mátyás lelkésznek, s ily módon került 
a gyülekezet könyvtárának értékes darabjai közé.20 Gyászbeszéde és halotti verse 
Regensburgban ill. Lőcsén jelent meg.21

UNGER loachim Gensel utóda lett soproni lelkészként 1629-ben. ünger sop
roni születésű volt.22 Boroszlóban, majd Wittenbergben tanult. 1627. július 22-én



avatták lelkésszé Sopronban. Először Meggyesen lett prédikátor Oemich Tivadar 
helyett, majd két év múlva, 1629 januárjától már Sopron prédikátora. Itt szolgált 
1632-ig harmadik, majd 1640-ig, haláláig, második lelkészként. Wittenbergben 
jelent meg két műve.23

Kőszegi Szekér Mátyás helyére jött Sopronba a kövesdi prédikátor, SIMAHÁZY 
Tamás, aki tizenöt éven át, 1630 szeptemberétől haláláig, 1645 végéig híven 
szolgálta a soproni gyülekezetei.24

W INKLER András 1632-35 között szolgált Sopronban. Csehországi származá
sú volt, s mielőtt Sopronba jött volna, Neuhausban működött várprédikátorként, 
ahonnan az üldözések miatt kellett eljönnie.25 Már korábban a városba jöhetett, 
hiszen Lackner Kristóf temetésén (1631. január 4.), mint üldözött prédikátor, 
négy tallér alamizsnát kapott.26 Winkler András volt az első kórházi lelkésze 
Sopronnak, amint azt a csepregi zsinaton (1631. június 25.) tett aláírása tükrözi. 
Az iskolai munkában is részt vett, hiszen 1633 és 35 között külön díjazást, évi 42 
fontot kapott iskolai szolgálataiért.27 Winkler András 1635-ben hagyta el a sop
roni gyülekezetei, amikor Meggyesre hívták meg lelkésznek.

A harmadik Ielkészi állásba STE1DELMAYER Kristóf jött 1633-ban. Steidelmayer 
önmagát Literarum Artium Magister Poéta Laureatus Caesareus-nak nevezte, aki 
az ausztriai Peuerbachból származott. A soproni evangélikus gyülekezet könyvtá
rának ajándékozott könyveiben számos bejegyzést találunk, amelyek utalnak 
korábbi prédikátori működésére is. E bejegyzések alapján megállapítható, hogy 
1605-ben Gmündben, 1613-tól 1618-ig Litschauban szolgált, majd 1619-ben 
Neuhaus (Csehország) első prédikátora volt. 1625-ben Laachban teljesített szol
gálatot. Sopronba érkezése előtt a szomszédos Ágfalván is működött. Sopronban 
rövid ideig, haláláig, 1635-ig teljesített szolgálatot.28

A soproni születésű RAAB Pál - soproni szolgálatát megelőzően - Balf (Wolfs) 
lelkésze volt, majd 1632-ben Hag(ius) lelkész utóda lett. Három évvel később 
Winkler utódaként kórházi lelkésznek nevezték ki. Mint kórházi lelkésznek felada
tai közé tartozott: az iskolai munka végzése, a reggeli és az esti könyörgés tartása 
naponta, egy prédikáció tartása negyedévenként, a szegény kórháziak gondozása, 
és a többi prédikátor helyettesítése szükség esetén.

Raab Pál 1639-ben hagyta el a várost. Elődjéhez, Winkler Andráshoz hasonlóan, 
ő is Meggyesre ment, s itt kötött házasságot 1643. október 10-én. Felesége 
Seyfried Mátyás soproni kereskedőnek a leánya volt. Ez lehet a magyarázata
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annak, hogy 1646-ban szü
letett gyermeküket Sop
ronban keresztelték meg.29

Steidelmayer állásá
nak a betöltésére 1635. július 
8-án a magisztrátus Müller 
György meggyesi lelkészt 
hívta, aki korábban a sop
roni latin iskola tanára 
volt. Müller azonban a 
pozsonyiak egyidejű meg
hívását fogadta el, s így a 
tanács BARDELLER Mátyást 
alkalmazta helyette. Az 
ünnepélyes beiktatást 1636. 
június 2-án tartották a vá
rosházán, Schubert, llnger 
és Raab lelkészek jelenlé
tében. Bardeller Augsburg- 

Lang Mátyás ból származott, Strassburg-
ban tanult, s itt tartotta

1630-ban dr. lohann Schmidt elnökletével disputációját a Szentírásról. Az augs- 
burgi Anna-templom prédikátoraként szolgált 1634-ig.30 A következő évben jött 
Sopronba, ahol kilenc évig teljesített szolgálatot. Halála évében, 1644-ben töl
tötte be soproni lelkészi tisztségét W1NKLER )ános is, akit 1639. november 22-én 
a bozsoki zsinaton választottak meg prédikátornak. Winkler János grieskircheni 
(Ausztria) születésű volt. Wittenbergben tanult. Egyike volt azoknak, akiknek 
Láng Mátyás disputációját ajánlotta.31

1640-től lelkész Sopronban Schubert Pál esperesnek a fia, SCHUBERT János, 
aki azután közel tíz esztendeig édesapjával együtt dolgozhatott. Schubert János 
diákéveit a soproni iskolában végezte, majd Wittenbergbe ment tanulni. Laselius 
elnöklete alatt védte meg disputációját „De spiritu et intelligentus” címmel 
1636-ban. Munkája nyomtatásban is megjelent. A sárvári szinoduson avatták 
lelkésszé 1640. március 28-án. Unger loachim helyére jött Sopronba harmadik, 
majd második, s végül első lelkésznek. Atyja halála után, 1650-ben esperessé is 
megválasztották. Az ő idejében 16 gyülekezet tartozott egyházmegyéjéhez: Ág-
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falva, Balf, Bonya, Borbolya, Csáva, Felsőpéterfa, Harka, Kőhalom, Léka,
Meggyes, Pörglin, Rőt, Ruszt, Somfalva, Sopron és Veperd. (Illmitz és Pamhagen 
1647 óta már Pozsonyhoz tartozott.) 1651-ben ő is jelen volt a ruszti templom 
felszentelésén, ahol Muzsay Gergely szuperintendensen kívül jelen voltak még 
Lethenyei István, Müller Mátyás, Sárfői Miklós, Lalika Benedek, Hidegh Mihály 
és Vaida György. Schubert János tartotta a templomszentelési prédikációt. Ekkor 
ordinálták Sartorius Jánost is. Muzsay Gergely szuperintendenst 1652-ben és
1656-ban ő kísérte canonica visitatio-jára. Huszonöt évig szolgált a soproni gyü
lekezetben. 1651-ben nemességet is kapott.32 1664. december 14-én temették el 
a Szent Mihály templom kriptájába.33

NEUHALLER (Neuheller) János lakab a felsőausztriai Vöcklabruch városából 
való, ahol atyja is lelkészként működött. Teológiai tanulmányait Altdorfban vé
gezte, majd Tübingenbe és Strassburgba ment, s itt szerzett magiszteri fokozatot 
is. Württembergi és pforzheimi lelkészkedését a protestánsüldözések miatt 
kellett megszakítania. Száműzöttként Regensburgba jutott, majd egy esztendő
vel később, 1644-ben, a soproni szenátus hívta meg. Mindkét Schubert lelkész 
mellett dolgozott igen nehéz időszakban, mert hat esztendőnyi szolgálata idején 
kétszer is tombolt a pestisjárvány Sopronban. Negyvenöt évesen, 1650. április 
20-án halt meg.34 Halálakor Láng Mátyás és Schubert János is költeményeket 
írtak róla, amelyek a ruszti lelkész, Pfister )ános halotti prédikációjával együtt
nyomtatásban is megjelentek. Neuhaller János lakab műveként csak a Schubert 
Pál felett elmondott gyászbeszédet ismerjük nyomtatásban.35

A Sopronban lakó és a Sopronba menekült osztrák előkelőségek, nemesek és 
a soproni hívek legkedveltebb papja volt LÁNG Mátyás. Cipészmester fiaként in
dult el Boroszlón át Wittenbergbe 1643-ban, s itt avatták lelkésszé 1648. június 
2-án. A wittenbergi vártemplom diakónus lelkésze lett.36 Luther szószékéről 
1649. december 20-án hívta haza a soproni gyülekezet az addigra már több érte
kezést is kiadó tehetséges fiatal lelkészét. Wittenberg város tanácsa Concordia- 
könyvet ajándékozott számára búcsúzóul. Láng 1650. június 24-én mondta el 
első beszédét a Szent Mihály templomban. Schubert János halála után (1664) őt 
választották meg esperesnek. Wittenbergben megkezdett teológiai munkásságát 
itthon is folytatta. Hitvitázott Kedd és Schiller bécsi jezsuitákkal.37 Amikor 1674. 
február 23-án elvették a soproni evangélikusok templomait, néhány nap múlva, 
Schubert lelkész házának udvarán megkezdték az első fatemplom építését. Láng 
Mátyás ekkor a Sopronban letelepedett Eggenberg hercegné (született Branden-
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burg-Bayreuth Anna Mária őrgrófnő) udvari papja lett. A hercegnő, a branden
burgi őrgróf leánya, herceg Eggenberg )ános Antal osztrák főmarsall özvegye 
1671-ben költözött Sopronba. Megvásárolta a Resch-féle házat a Szent György 
utcában, amelyet azután átengedett a hívőknek is, istentiszteletek tartására. Az 
épület reneszánsz loggiás udvarán kőszószéket építtetett be.38 A viszonyokhoz 
képest fényes udvartartása volt. Titkárául Adami Mátyást fogadta fel, aki Altdorf- 
ban és Jénában szerezte meg egyetemi végzettségét. A hercegnő halála után a 
szász választófejedelem titkára, majd hazatérésekor, 1682-ben leteszi a polgár
esküt, s mint közgyám (Vormund) vállalt jelentős szerepet a város közéletében.39 
Láng Mátyás, mint udvari lelkész, az első igehirdetését 1674. április elsején 
tartotta a hercegné házának udvarán megépített kőszószékről (Szent György u. 
12). Sowitsch Kristóf és Barth )ános Konrád lelkészek pedig a fatemplomban 
kezdték meg szolgálatukat május 13-án. Ennek az évnek októberében a két lel
készt Kismartonba száműzték, csak Láng Mátyás maradhatott, mint a hercegnő 
és a soproni gyülekezet papja. Ekkor az összes papi teendő Langra hárult. Vidék
ről is Eggenberg hercegnő házába jártak be a hívek istentiszteletre. Minden az 
egyetlen lelkész feladatává vált: a reggelenkénti könyörgéseket, a vasár- és ünnep
napi prédikációkat megtartotta, s ezen felül a belváros és a négy városrész lakos
ságának is ő szolgáltatta ki az úrvacsorát. A kereszteléshez és a temetéshez már
nem volt joga, de - Eggenberg hercegnő közbenjárására - később megkapta azt 
is. Ezt követően azután már nem volt szükség többé az éjszaka végzett, titkos 
keresztelésekre.40 A pestisjárvány kitörésekor Láng Mátyás Rusztra is elkísérte 
Eggenberg hercegnét. 1680. május 8-án meghalt a hercegné. Láng 1680. május
10-én kérelmet nyújtott be, hogy a hercegnő halála után is Sopronban marad
hasson, a kérelmet azonban Kollonits Lipót elutasította.41 1682. december 20-i 
határidővel száműzetésbe kellett mennie. Távozására azonban mégsem került 
sor, mert a határidő előtt nyolc nappal, 1682. december 12-én meghalt. Temetése 
tervezett száműzetésének első napjára esett. Láng Mátyást nagy tisztelet övezte a 
nyugat-dunántúli evangélikusság körében. Erre utal az a tény is, hogy az általa 
szerkesztett énekeskönyvet a gyülekezet több mint száz évig, 1785-ig használta.
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Művét „des Herrn Langisches Gesangbuch” néven emlegették. Az énekeskönyv
ben 134 ének szerepelt és hozzá volt fűzve az 1674-ben kiadott Oedenburgisches 
Abendgebet, amelyet a Schubert-házban szokott a gyülekezet imádkozni.42 Láng 
Mátyás teremtette meg a gyülekezet muzeális gyűjteményének alapjait, és az ő 
nevéhez fűződik a Zuana Péter által alapított könyvtár jelentős gyarapítása. Ha
lála után a gyülekezet megvette 300 forintért Láng értékes könyvgyűjteményét is.43

SOWITSCH Kristóf soproni születésű pap volt, akinek édesapja Neunkirchen 
am Steinfeldről származott. A soproni iskolát elvégezve tíz évig tanult Königs- 
bergben. 1651. november 28-án a harkai zsinaton avatta lelkésszé Muzsay Gergely 
szuperintendens, és november 30-án már megtartotta beköszöntő beszédét Sopron
ban.44 1674 Szent Mihály napján száműzték lelkésztársával, Barth lános Konráddal 
együtt Kismartonba, ahonnan csak hét hónap múlva térhettek vissza. 1675 kará
csonyán kezdték meg újra az igehirdetést Sopronban a mai templom helyén 
épült első fatemplomban. Ezt a fatemlomot az 1676. évi nagy soproni tűzvész 
elpusztította, de a soproniak hamarosan ugyanazon a helyen megépítették az 
új, a második fatemplomot, amelyet Sowitsch Kristóf szentelt fel 1677. április 18-án, 
húsvétkor. Négy évtizeden át 
volt Sowitsch a város köz- 
tiszteletben álló lelkésze.
Békességre törekvő szelíd 
ember volt, aki jól ellensú
lyozta Láng Mátyás harcias 
egyházszeretetét. Az ellenséges 
időkben is mindenkor erős 
tudott maradni, pedig neki 
jutott az a fájdalmas feladat 
1674 Oculi vasárnapján (feb
ruár 28.), hogy közölje a 
gyülekezettel: templomait át 
kell adniok a római katolikus 
egyháznak. Amikor a Szent 
Mihály templomban délután 
az istentiszteleten felolvasta 
a rendelkezést, akkor is hig
gadt önuralomra és az Is
tenbe vetett erős hitre in
tette a megjelent híveket.

Sowitsch Kristóf



Személye olyannyira köztiszteletben állott, hogy még a franciskánus barátok is 
atyjuknak szólították, a jezsuiták pedig kapukulcsot készíttettek a számára, hogy 
bármikor bemehessen a jezsuita kertbe. 1685-ben meghívták svéd követségi 
lelkésznek is, de ő haláláig, 1692-ig megmaradt soproni gyülekezetében.45

BARTH lános Konrád elzászi születésű. Strassburgban, Lipcsében, Rostockban 
tanult. III. Frigyes dán királyhoz írt költeménye eredményeként 1663-ban Bécsbe 
kerül Lilienkron András dán követ palotájába követségi lelkésznek. Két év múlva 
Barth elfogadta a soproniak meghívását, és engedélyt kért 111. Frigyes dán királytól, 
hogy elfoglalhassa az állást. 1665-ben kezdte meg szolgálatát Sopronban.

Bár fiatalabb volt két lelkésztársánál, Sowitsch Kristófnál és Láng Mátyásnál, 
azok mégis átengedték neki az első lelkészi állást. Híres hitvitázó volt, akinek 
irodalmi munkássága is gazdag.46 Kísérletet tett a Lackner-féle Soproni Nemes Tu
dós Társaság (1604) felélesztésére is, amelynek a század folyamán az evangélikus 
lelkészek közül is sokan tagjai voltak, mint például Egerer Jakab, Fuchsjáger István, 
Gensel Kristóf, Hagius lános, Huber Márk, Kőszegi (Szekér) Mátyás, Schubert Pál, 
Unger loachim.47 Barth huszonhét éven át, haláláig, 1692-ig híven szolgálta a sop
roni gyülekezetei. Szolgálata rendkívül nehéz volt, hiszen erre az időszakra esett a 
templomok elvétele (1674), a kismartoni száműzetés (1674), a tűzvész pusztítása 
(1676), a pestis pusztítása (1679). Az ő szolgálatának idejére esett a soproni ország- 
gyűlés is 1681-ben.

Az 1681-es országgyűlésre a rendek április végétől gyülekeztek Sopronban. Kétszáz- 
negyvenkilenc követ jelent meg, akik közül ötvenhat volt protestáns.48 Május 22-én, 
csütörtökön a király és a királyné Bécsújhelyen át a Lajtáig jött, majd országos kül
döttség kíséretében érkeztek meg - Nagymartonon és Somfalván át - Sopronba. A 
menetet kétezer magyar és háromezer német lovas zárta. A Bécsi kapun és a Hátsó 
kapun át a Szent György utcáig mentek, ahol Natl Lipót házában volt a király szál
lása. Az udvari személyzet az Ainfalt és Esterházy házakban volt elszállásolva. A Fő 
téri házakat mind lefoglalták a király és kísérete számára.4g Június 13-án a soproni 
főispánt, Esterházy Pál grófot választották meg nádorrá.50 A protestáns rendek ki
lenc feliratot intéztek a királyhoz és az országgyűléshez. Az alsóház a városházán, a 
főrendek pedig az Artner-házban üléseztek, amelyet a pozsonyi diéta hasonlóságá
ra Zöld-háznak neveztek el.51 A soproniak az országgyűlés idején is megtartották 
korábbi vallásgyakorlatukat. A Schubert-ház helyén álló alacsony fatemplomban 
Barth lános Konrád és Sowitsch lelkészek prédikáltak német nyelven. Külön királyi 
engedéllyel Ensel lános meszleni prédikátor tartott reggeli könyörgést a magyar
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követek részére Sowitsch Ábrahám majorjának pajtájában.52 1681. november 9-én 
adta ki Lipót császár azt a leiratát, amelyet később az országgyűlés törvényerőre 
emelt. Az 1681. évi XXV. te. a vallásszabadságot biztosítja a bécsi béke és az 1608. 
évi I.tc. szerint, de a földesúri jogok tiszteletben tartásával. Visszatérhetnek a 
száműzött vagy lemondásra kényszerített prédikátorok, s senkit nem kényszeríthet- 
nek az országban vallásával ellenkező szertartásokon való részvételre. Az 1681. 
XXVI. te. értelmében az ágostai és a helvét hitvallásúak által épített templomokat
- ha addig katolikus szertartás szerint fel nem szentelték - vissza kell adni, más 
helyeken pedig templomok, paplakok és iskolák építésére alkalmas helyet kellett 
kijelölni. Tizenegy északi és nyugati vármegyében két-két kijelölt helyen (artikulá- 
ris helyek) templomot építhetnek a protestánsok. A városokban a már használat
ba vett templomokat megtarthatják, s a végvárakban és szabad királyi városokban
- saját költségükön - szintén építhetnek templomot. Az ellenreformáció során 
elvett egyházi épületeket és javakat azonban nem kaphatták vissza.53 Sopronról kü
lön szól a törvény: megengedi, hogy annak a vallásnak gyakorlatatában maradjon, 
amelyet eddig is követett. Ekkor vették fel Rusztot is a szabad királyi városok sorá
ba.54 A soproni országgyűlés rendelkezései is hozzájárultak ahhoz, hogy a soproni 
gyülekezet tagjai jelentősen megszaporodtak. Azok a Sopron környéki falvak ugyan
is, amelyek korábban elvesztették templomukat, most nem gondolhattak arra, 
hogy azokat visszakapják, s ezért a soproni istentiszteleteken vettek részt. Ekkor 
váltak a soproni gyülekezet leánygyülekezeteivé Ágfalva, Bánfalva, Ruszt, Lépesfalva, 
Petőfalva, Borbolya, Meggyes, Balf, Harka, Rabold, Veperd és Csáva. Az istentiszte
letek látogatóinak és az úrvacsorázóknak a száma is jelentősen megnövekedett 
(évenként húszezernél több úrvacsorázó), s ezzel együtt a perselypénz is jelentősen 
megszaporodott.55

Nemesi családok számára Sopron menedékké lett. Egész Ausztria, Steyer, 
Karintia, Krajna területén betiltották az evangélikus vallásgyakorlatot, de az 
országgyűlés a vallásgyakorlat számára Sopront szabad várossá tette. így tele
pedtek le Sopronban az Auersperg, Lassberg, Löffelholz, Reising, Sintzendorf, 
Veldner, Windischgraetz, stb. családok, mint 1671-ben Eggenberg hercegnő is, 
akinek jelenléte áldást jelentett az evangélikus polgárság számára.56 Ebben az 
időszakban nagy segítség volt, hogy az evangélikus alapítványokat fel tudták 
használni, s a hallgatók egy részét külföldi egyetemekre juttathatták. A gyászév
tized időszakában így sikerült Wittenbergbe mennie Seelmann Péter Tivadarnak 
és Unger Györgynek, Zuana György Kristófnak, Löw Andrásnak, Láng Mátyásnak 
és a többieknek. Ismerjük azoknak a névsorát is, akik Jénában és Tübingenben 
tanultak, sőt Eggenberg hercegnő jóvoltából Bayreuthban is folytathattak tanul-
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mányokat.57 Az 1681 -es országgyűlés, amely - Thököly hadi sikerei miatt - enged
ményekre késztette a bécsi udvart, új korszakot nyitott mind a soproni iskolázás, 
mind a soproni evangélikus gyülekezeti élet számára. 1682. július 9-én ismét 
megnyílhatott az iskola, de a korábbiakhoz képest megváltozott a felügyeleti és 
fenntartási rendszer. Az iskolafenntartó többé nem a város volt, hanem az egyház- 
község. Ettől kezdődően egészen 1853-ig az evangélikus konventnek volt alá
rendelve az iskola. A 17-18. század fordulója egyben a „nagy századinak a kezdete, 
amikor a tanításban és a prédikációban, a vallási élet gyakorlatában egyaránt 
háttérbe szorult az ortodoxia, hogy átadja helyét egy progresszív iránynak, hatás
nak, a pietizmuson átvezető korai felvilágosodásnak.58
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Tanulmánykötetünk hasznos olvasmány lehet mindazoknak, akik szeretnének 
többet tudni a protestantizmus e különösen viharos évszázadának történetéről. 
Sokat meríthetnek belőle a történelem- és teológiaszakos egyetemi hallgatók is:

, I

ők 17. századi tanulmányaikat magyar nyelven itt először hozzáférhető tudással 
egészíthetik ki és pontosíthatják. A kötetet díszítő illusztrációk a szellemi elmélyülés 

kiegészítéseként a történeti tudás fontos részét képező vizuális információkkal 
segítik, könnyítik és teszik vonzóbbá a teológiatörténeti kalandozást.

i


