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Protestáns prédikátorok pere Pozsonyban

MIHALIK BÉLA VILMOS

A protestáns
gályarab
prédikátorok
@42£∞§£™

„Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket
gályarabságra ítéltek, s akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk” –
e szavakkal emlékezett meg II. János Pál pápa történelmi látogatása
során Debrecenben 1991. augusztus 18-án, mielőtt a gályarab
prédikátorok emlékoszlopánál koszorút helyezett volna el.
Az egyházfő jól látta az esemény rendkívüliségét: a gályarabper
napjainkig központi szerepet foglal el a magyar protestáns
emlékezetkultúrában. A pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idézett
evangélikus és református lelkészek és tanítók pere a protestánsok
által gyászévtizedként számon tartott 1670-es évek
ellenreformációs intézkedéseinek egyik csúcspontja volt.
A felekezeti ellentétektől szabdalt országot másfél évtizedes vallási
polgárháborúba sodró protestánsellenes fellépések közül ez kapott
már a korban is komoly nemzetközi visszhangot.
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vasvári békével elégedetlen magyar főurak sikertelen szervezkedésének, a Wesselényi Ferenc nádor nevével fémjelzett összeesküvésnek a legfőbb vezetői mind katolikusok voltak. Bár a nádor vagy a
szervezkedésről szintén tudó Lippay
György esztergomi érsek még a mozgalom bukása előtt meghalt, a később
kivégzett három vezető (Nádasdy Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát
bán és Frangepán Ferenc) is mind katolikus volt, ahogy a jelentős váltságdíj
révén életét és birtokai nagy részét
megmentő I. Rákóczi Ferenc is.

A PROTESTÁNS
TEMPLOMOK ELFOGLALÁSA
Mégis, amikor 1671. április 30-án Bécsben Nádasdyt, Bécsújhelyen Zrínyit és
Frangepánt lefejezték, a császári katonaság által megszállt Magyar Királyság
területén egymás után kezdték meg a
protestáns templomok elfoglalását. Egy
hónappal korábban, március 26-án Szegedy Ferenc Lénárd egészen egyértelműen fogalmazta meg ezt Szelepcsényi
György esztergomi érsekhez írt levelében: „Kegyelmes Uram, soha nem lehet
jobb módunk a templomok recuperatiójába [visszafoglalásába], mint most vagyon.” A katolikus klérus jó érzékkel és
meggyőző politikai taktikával fordította a katolikus arisztokraták szervezkedésének bukását követően a bécsi udvart a magyar protestánsok ellen.
A másik oldalról a bécsi udvar központosító politikai törekvéseihez I. Lipótnak is szüksége volt támogatásra,
amelyet a magyar főpapság körében talált meg. A Szelepcsényi György prímást ígéretekkel és fenyegetéssel sakkban tartó udvar hajlott az ellenreformá-

ciós tervek támogatására. Az udvarban
két politikai irányvonal feszült egymásnak ekkor. A gazdaságpolitikai irányvonal az 1671. március 21-i adórendelettel jelentősen növelte Magyarország
adóterheit. A cél egy olyan, az udvarból
irányított központi berendezkedés kiépítése volt, amely hatékonyan szolgálja az abszolutista gazdaságpolitikát.

Ezzel szemben állt a Szelepcsényi
György prímás fémjelezte ellenreformációs politikai vonal, amely protestánsellenes intézkedéseket sürgetett,
miközben a rendi berendezkedést próbálta menteni a bécsi abszolutista politikával szemben. Azonban a Habsburgudvar taktikusan használta fel a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel

Veritas toti mundo declarata
Az ellenreformáció ideológiai alapja
A lelkészek elleni fellépés elméleti megalapozását a Bársony
György váradi püspök, szepesi prépost Veritas toti mundo declarata című munkája adta. Az 1671-ben Kassán kiadott műben
Bársony a reformáció óta eltelt időszakot tekintette át és értelmezte katolikus szempontból. A bécsi és linzi békék által biztosított vallásszabadságot, annak törvényi becikkelyezését elvetette, és visszanyúlt az 1525. évi 4. törvénycikkelyig, amely kimondta az evangélikusok megégetését. Sürgette a protestán-
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soknak adott kedvezmények visszavonását és az eretnekek
ellen hozott egykori törvények visszaállítását.
A bécsi udvar a magyar alkotmány felfüggesztését és az új,
abszolutista berendezkedésre tett kísérletet a jogeljátszás elméletével (Verwirkungstheorie) igyekezett megalapozni. Bársony azonban művével ezt a protestánsokra korlátozta: nézete
szerint a reformátusok és evangélikusok elvesztették jogukat
a szabad vallásgyakorlatra.
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A nehéz munkára kényszerített lelkészek
a fogságban (bal oldalon)
Az elítélt lelkészek szenvedései
a börtönben (jobb oldalon)

vádját a prímással szemben, aki emiatt
folyamatos engedményekre kényszerült. Így az adórendelettel szembeni kritikáit is tompítani kényszerült, amit az
udvar a templomfoglalások engedélyezésével és támogatásával honorált. Szelepcsényinek az 1673-ban felállított, Johann Kaspar von Ampringen német lovagrendi nagymester által vezetett Guberniummal szembeni ellenvetéseit
ismét bűnösségének firtatásával sikerült elhallgattatni. Ezt követően azonban az udvar nem emelt komolyabb
akadályt a protestáns lelkészek elleni
kollektív fellépés útjába.
A Szelepcsényi és a bécsi udvar közötti kötélhúzásban a prímás és az ellenreformációs irányvonal megerősödéséhez az Erdélybe menekült bujdosók 1672. évi támadása szolgáltatott
politikai ürügyet. A katolikus párt a
bujdosók támadását ugyanis az 1671.
évi adórendelettel magyarázta, amelylyel a bécsi gazdaságpolitikai irányvonalat tudták hitelteleníteni. Az ellenreformációs politika erősítését és folytatását viszont azzal indokolták, hogy a

rebellióért utólag a protestánsokat, különösképpen a lelkészeket okolták.

ÚT

A KOLLEKTÍV VÁDIG

1670. január 15-én I. Lipót nyomozást
rendelt el Czeglédy István kassai református lelkész ellen. A rendelet ugyan
más társaira is vonatkozott, de őket
nem nevezte meg név szerint. Bűnük
a törökkel való kapcsolattartás volt.
Bár mindez még a Wesselényi-szervezkedés vezetőinek elfogása előtt történt,
már jelezte az új bécsi politika nyitányát. A Czeglédy elleni vádak sora fokozatosan bővült. A lelkészt továbbra
is vádolták, hogy imádságban dicsőítette az Oszmán Birodalom krétai győzelmét, emellett azonban felmerült,
hogy Apafi Mihály fejedelemnél járva
Erdélyben kapcsolatba lépett a rebellisekkel is. Ezeken kívül általánosabb
kérdéseket is vizsgáltak: milyen célból
tartottak gyűléseket az eperjesi evangélikus akadémián, kik szidták Sáros
vármegye közgyűlésén a jezsuitákat és

támogatóikat, illetve Ung vármegye
közgyűlésén kik követtek el istenkáromlást és szentséggyalázást. Czeglédy
pere csak az első volt a lelkészek elleni
perek sorában, ám jól mutatta a következő években erősödő tendenciát.
Végül a kassai lelkész útban a pozsonyi
törvényszékre, Nagyszombat alatt halt
meg 1671. június 5-én.
A lelkészeket törökösséggel vádoló
jelentések egyre szaporodtak a következő időszakban. Gottfried Heister tábornok az alsó-magyarországi bányavárosok lelkészeinek a törökökkel való
kapcsolatát jelentette Bécsbe, miután
templomaikat el akarták venni. Szegedy Ferenc Lénárd egri püspök 1672
tavaszán már általánosságban vádolta
a felső-magyarországi protestáns lelkészeket, hogy nyilvánosan imádkoznak
a törökökért. I. Lipót ezért 1672. április
30-án általános rendeletet fogalmazott
meg, amely nyomozást rendelt el a törökökért imádkozó és prédikációt
tartó lelkészek ellen.
Ezzel a Czeglédy elleni egyedi vád kiterjedt az egész lelkészi karra. Ráadásul
épp ebben az érzékeny időszakban vert
nagy port Felső-Magyarországon, hogy
a Gömör vármegyei reformátusok bepanaszolták az egri török pasa előtt lelkészeik elűzését és templomaik elvételét, amiért a törökök a balogvári uradalom falvaiba beiktatott katolikus plébánosokat fejvesztéssel fenyegették meg.
Hadzsi Mehmed egri pasa végül Mehmed janicsáragát küldte Kassára tárgyalni Paris von Spankau főkapitánnyal
és a Szepesi Kamara tisztségviselőivel.
Ennek az lett az eredménye, hogy a törökök kihátráltak a gömöri reformátusok kérése mögül, és jóváhagyták a protestáns lelkészek elűzését.
A törökösség mellett a többi vád is
egyre erősödött. A Wesselényi-szervezkedésben való részvétellel szorosan
összekapcsolódott az erdélyiekkel,
franciákkal és a német protestáns fejedelmekkel fenntartott kapcsolat, az
összefonódás a rebellis bujdosókkal, a
Mária-tisztelet és a szentkultusz elleni
bűntettek s általában az istenkáromlás
bűne (a kereszt megtapodása, az ostya
meggyalázása), illetve a protestáns istentiszteletekkel összemosódó magánRUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN
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gyűlések miatti vádak sora. Ezek szintén a Czeglédy István elleni vádakból
nőttek ki és 1670 után folyamatosan
jelentkeztek, hol együttesen, hol külön.
Mindezeket élesen húzta alá a bujdosók 1672. őszi támadása. A felekezeti
ellentétek ingája visszalendült, végigszántva a felső-magyarországi katolikus
papság soraiban. Egymás után érkeztek
a jelentések katolikus papok és szerzetesek ellen elkövetett kegyetlenkedésekről, katolikus nemesek birtokainak
felégetéséről. Ez összefonódott a rituális erőszak szimbolikus megnyilvánulásaival: a templomokból kidobálták az
oltárokat, a szentképeket és Máriaszobrokat, az ostyát szétszórták, meg-
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A protestáns foglyok eladása
gályarabnak Nápolyban

taposták. Ezek a jelenségek a katolikus
oldal állításait és vádjait igazolták.
Az 1672 végére összeálló és az egész
lelkészi karra kiterjedő vádlista, illetve
a bujdosók támadásáról befutó jelentések megfelelő alapot nyújtottak a
konkrét fellépésre. Mivel a bujdosók
hadjárata főként a Felső-Magyarországi
régiót, vagyis az egri püspökség területét érintette, aligha volt meglepő,
hogy a kezdeményezés is innen, Kassáról indult ki.

A KASSAI MODELL ÉS BÉCSI
RECEPCIÓJA
1672. október 8-án a bujdosók a hegyaljai Tarcal mezővárosában elfogták Balogh Bálint jezsuita misszionárius
atyát, és más környékbeli katolikus papokkal együtt elhurcolták. Ezért a Sze-

pesi Kamara adminisztrátora, Volkra
Ottó Teofil Ferdinánd 1673 elején elrendelte a kassai protestáns lelkészek
elfogását. Velük akarták kiváltani a bujdosók fogságába került katolikus papokat. Balogh Bálint páter végül 1673.
február elején szabadult ki, és február
9-én érkezett meg Kassára.
Alighanem ezek az események is
hozzájárultak ahhoz, hogy 1673. február 12-én Kassán, a Szepesi Kamara
és az egri püspök székvárosában, a legfontosabb felső-magyarországi szabad
királyi városban sorsdöntő megbeszélésre került sor a helyi egyházi és kamarai vezetők részvételével. Az egri
püspök, Szegedy Ferenc Lénárd és káptalanja, valamint a Szepesi Kamara vezetői a következő napokban írásban is
megfogalmazták javaslataikat az udvar
számára. Érvelésük lényegében Bársony György váradi püspök Veritas toti

mundo declarata című munkáján alapult. Szegedy püspök azt javasolta,
hogy a rebellió felbujtóiként megjelölt
protestáns lelkészeket az ország teljes
területéről, de legalábbis a szabad királyi városokból űzzék el.
Javaslataik ekkor visszhang nélkül
maradtak Bécsben, de a következő hónapokban a bujdosók oldalára állt,
majd a császáriak által visszafoglalt
felső-magyarországi szabad királyi városok elleni fellépés során javaslataik
ismét bekerültek Volkra Ottó Teofil szepesi kamarai adminisztrátor tervezetébe. Volkra gróf 1673. március 4-én
egy komplex javaslatcsomagot küldött
Pozsonyba a Magyar Kamarának. Ebben egyebek mellett szóba került a protestánsok városi polgárjogának korlátozása, a protestáns városi polgárok
külön megadóztatása, a protestánsok
kizárása a városi tanácsokból, valamint
a lelkészek elűzése és a templomok elvétele a szabad királyi városokban.
A Magyar Kamara a javaslatcsomagot a bécsi Udvari Kamara elé terjesztette, amely azt véleményezésre több
kormányszervnek kiadta. A beérkező
vélemények nem reflektáltak a lelkészek kiűzésére, és a többi kérdésben is
sokkal enyhébb álláspontot foglaltak
el, mint a kassai előterjesztés. Mindezek alapján adta ki I. Lipót 1673.
május 26-án a szabad királyi városokat
érintő szabályozását. Ebben a Volkraféle kassai javaslatokat enyhített formában fogadta el, ám a lelkészeket
érintően éppen ellenkezően határozott, mint ahogy a kassaiak várták.
A királyi rendelet értelmében ugyanis
ahol a protestáns lelkész még szabadon működött, ott helyben maradhatott és a szabad protestáns vallásgyakorlat is engedélyt nyert legalább a szabad királyi városok külvárosában. A
bécsi udvar tehát ekkor még egyáltalán
nem engedett utat a lelkészek elleni
durva megtorlásnak.
Azonban ezzel egy időben is több
olyan rendelet született, amely a törökökkel kapcsolatot tartó lelkészek elleni
nyomozást sürgette. Talán ez is okozhatta, hogy az udvar enyhébb álláspontja ellenére 1673. augusztus végén
Szelepcsényi György egy nagyobb perbe
kezdett. Szeptember 25-re harminchárom lelkészt idézett Pozsonyba Liptó,
Turóc és Zólyom vármegyékből. Valószínűleg az udvar hallgatólagos tudomásulvétele mellett történhetett az idézés,
egyes értesülések szerint maga Ampringen gubernátor ment Liptó megyébe az
idézéseket felügyelni. A lelkészek elleni

fellépés az alsó-magyarországi városokban, különösen a bányavárosokban komoly felháborodást váltott ki. Selmecbányán és Besztercebányán a városi polgárság a bányaművelés felfüggesztésével, a városok elhagyásával és Erdélybe
költözéssel fenyegetett, ami komoly
gazdasági károkat okozott volna. Ezért
a kamarai szervek kezdeményezésére
az uralkodó ideiglenesen felfüggesztette az alsó-magyarországi bányavárosok lelkészeinek Pozsonyba idézését.
Ennek ellenére Felső-Magyarországon is újabb vizsgálatok kezdődtek,
igaz, nem közvetlenül a lelkészek ellen,
hanem az eperjesi katolikus templomok 1672. őszi kifosztása és az evangélikus polgárság ellenállása miatt. Az
alsó- és felső-magyarországi lelkészek
és városok elleni vizsgálat így 1673 novemberére kezdett összefonódni. Ekkor Bécsben a központi kormányszervek vezetői többnapos konferenciára
gyűltek össze, ahol áttekintették a lelkészek és a városok elleni perek ügyét

™£§∞&∞4
™£§∞&∞4

Az elítélt prédikátorokat
Nagyszombatba viszik

is. Ennek nyomán az 1673. november
26–27-én tartott audiencián I. Lipót elrendelte, hogy a lőcsei lelkészeket és
társaikat, az alsó-magyarországi bányavárosok lelkészeit, továbbá a szabad királyi városokból három-négy képviselőt Pozsonyba kell idézni.
A november 29-én kelt uralkodói
rendeletet 1674. január 4-én küldte
meg a Magyar Kamara a Szepesi Kamarának Kassára. Ennek tartalma lényegében megegyezik a gályarabper jegyzőkönyvében szereplő, de máshonnan
nem ismert, 1674. január 6-ra datált
uralkodói rendelettel, igaz, a megszövegezése eltér. Jóllehet a november
végi uralkodói rendelet csak egyes városok lelkészei és társaik ellen szólt, valójában ez szolgált alapul a hatalmas
per megindítására 1674-ben.
RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN
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Michiel de Ruyter
1607–1676

1607. március 24-én született Vlissingen holland kikötővárosban. Rossz magaviselete miatt iskolai tanulmányait abba kellett hagynia. 1618-tól a Lampsins kereskedőház alkalmazásában állt, ahol végigjárta a ranglétrát. A holland függetlenségi
háborúban 1621–22-ben előbb a flottában, majd szülővárosa védelmében szolgált.
1631-ben már a kereskedőház dublini képviselője, 1637-től az egyik kereskedőhajó
kapitánya volt. 1643-ban sikeresen önállósodott, saját kereskedelmi hálózat kiépítésébe kezdett. 1652-től részt vett az angol–holland háborúban, a következő évben
felkérték flottaparancsnoknak, de visszautasította. 1655-ben a svéd–dán háborúban a dánok oldalán beavatkozó holland flotta parancsnokhelyettese volt. A második angol–holland háborúban (1665–1667) már flottaparancsnokként szolgált.
1672-ben, a „katasztrófa évében” sikeresen akadályozta meg az egyesült francia–angol flotta partraszállását Hollandiában, de a köztársaságot vezető de Witt
fivérek bukását és meglincselését követően ő is politikailag kényes helyzetbe
került. Ugyanebben az évben a polgárőrség tudta csak megóvni az admirális házát
a feldühödött tömegtől, nem sokkal később sikertelen merényletet követtek el ellene. A Hollandia élére kerülő III. Vilmos idején is sikerült megőrizni tengernagyi
tisztét, jóllehet többször felajánlotta lemondását. 1676-ban a Földközi-tengerre vezényelték, ekkor vett részt a magyar gályarabok kiszabadításában. 1676. április 22én a francia flottával Messina mellett vívott ütközetben súlyosan megsérült, néhány
nappal később, április 29-én a Siracusai-öbölben belehalt sérüléseibe. Temetésére
csak egy évvel később, 1677. március 18-án kerülhetett sor Amszterdamban.

GÁLYARABPER

A per eredeti jegyzőkönyvét évszázados lappangás után, 1999-ben S. Varga
Katalin találta meg az Esztergomi Prímási Levéltárban. A jegyzőkönyvet
2002-ben jelentette meg bilingvis kiadásban, majd néhány évvel később önálló monográfia keretében elemezte
azt filológiai és történeti szempontból.
Ezzel Benczédi László és Péter Katalin
kutatásait követve sikerült részleteiben
feltárnia a per közvetlen előzményeit
és lefolyását.
A januárban kiküldött idézések 1674.
március 5-re szólították a lelkészeket
és tanítókat Pozsonyba. A delegált bíróság vezetője Szelepcsényi György
esztergomi érsek, igazságügyekért felelős királyi helytartó volt, tagjai Széchényi György kalocsai érsek, Pálffy
Tamás nyitrai püspök, magyar udvari
kancellár, Kollonich Lipót bécsújhelyi
püspök, a Magyar Kamara elnöke,
Sennyey István veszprémi püspök, Gubasóczy János pécsi püspök, Forgách
Ádám országbíró, Esterházy Pál királyi
főudvarmester, Pálffy Miklós, Pozsony
vármegye főispánja, Károly László,
Szatmár vármegye főispánja és Majthényi János személynök.
A peres eljárás többszöri halasztással
közel két hónapon át tartott és a Szelepcsényi György által kezdett 1673. szeptemberi per folytatását jelentette. A vádak megegyeztek a már ismert, 1670
után bővülő vádlista főbb pontjaival: felkelésben való részvétel és felbujtás, istenkáromlás és szentséggyalázás, kapcsolattartás a törökökkel. Valamivel több mint
hétszáz személy kapott idézést, közülük
végül háromszáznál többen jelentek
meg személyesen Pozsonyban.
A törvényszék már a tárgyalás kezdetén kilátásba helyezte a halálbüntetést, amely alól három módon lehetett
megmenekülni: katolizálás által, kivándorlással vagy a lelkészi hivatal letétele
révén. 1674. április 4-én a pozsonyi érseki palotába hívták a beidézett lelkészeket. Akik hivataluk letétele mellett
Magyarországon kívántak maradni,
azoknak az ajtótól jobbra kellett gyülekezniük, akik pedig a kivándorlást vállalták volna, azoknak balra kellett állniuk. Az ajtó előterében csak azok maradhattak, akik a halált választják. A
jelen lévő prédikátorok mindannyian
az ajtó előtt maradva a halálos ítéletre
vártak.
A törvényszék a váratlan ellenállás
nyomán kényszerhelyzetbe került:
kénytelen volt a fő- és jószágvesztést

kimondani, jóllehet nyilvánvaló volt
annak végrehajthatatlansága. I. Lipót
természetesen nem írhatott alá ennyi
halálos ítéletet, így Bécsből azt az utasítást küldték, hogy négy lelkészt zárjanak el, a többieket száműzzék. Ezt
azonban a bíróság nem akarta elfogadni, továbbra is a kötelezvények (reverzálisok) aláírását és a száműzést kívánták elérni a beidézett lelkészeknél.
Hosszas, sikertelen eljárást követően végül Kollonich Lipót javaslatára
merült fel a gályarabság lehetősége, jóllehet a korábban hozott halálos ítéletet
soha nem függesztették fel. A következő hónapok során sikerült egyre
több elítéltet megtörni és rávenni a reverzális aláírására, miután sokakat az
ország különböző börtöneibe szállítottak át. 1675 elejére negyvenkét fogoly
maradt a berencsi, komáromi és lipótvári erődökbe szétszórva. Őket 1675
tavaszán Nápolyba hurcolták. Útközben hárman megszöktek, heten meghaltak. A életben maradt harminckét
foglyot Buccariban és Nápolyban adták
el gályarabnak.

A GÁLYARABOK
SZABADULÁSA
Európa protestáns országaiban hatalmas felzúdulást váltott ki a magyar lelkészek sorsa. Svájcban adományokat
gyűjtöttek, hogy a nápolyi alkirálynál
kiváltsák a prédikátorokat, végül azonban a holland diplomácia ért el komolyabb sikereket. Hamel Bruyninx bécsi
holland követnek sikerült rávennie a
holland kormányt, hogy diplomáciai lépéseket tegyen. A bécsi udvarban azonban továbbra is a reverzálisok aláírásához kötötték a rabok elengedését.
A holland követ ezt végül megtette a
rabok nevében, továbbá a Svájcban
gyűjtött adományok felhasználásával
kifizette a személyenkénti száz tallér
váltságdíjat.
A francia–holland háború miatt a
Földközi-tengeren ekkor Michiel de
Ruyter admirális irányítása alatt jelentősebb holland flotta működött,
amely 1675 végén a nápolyi partok közelében állomásozott. De Ruyter több
levélben maga is kérte a nápolyi alkirályt, Fernando Fajardot, Los Velez
márkiját, hogy segítse a magyar gályarabok szabadon engedését. Erre 1676.
február 11-én került sor, a huszonhat,
még életben lévő magyar rabot ekkor
szállították a holland admirális hajójára. Emellett a tengermelléki Bucca-

riban eladott csoportból öt túlélő
1676 májusában szabadult meg II. János György szász választófejedelem
közbenjárására.
A harmincegy gályarab-prédikátor
Svájcban, protestáns német tartományokban, valamint Hollandiában és
Angliában talált új otthonra. Kezdeti
pozitív fogadtatásukat azonban beárnyékolta a fogadó országokban, hogy
a szabadult gályarabok – például az
evangélikus Lányi György – írásban is
támadták azokat az exuláns prédikátorokat, akik a reverzális aláírásával menekültek el Magyarországról.

‘
A gyászévtized sokkja komoly hatást
gyakorolt a protestáns egyháztörténetírásra is. Református oldalról Kocsi
Csergő Bálint Narratio brevise a gályarabok történetét mutatta be, amely később Debreceni Ember Pál nagy református egyháztörténetébe, a Historia
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De Ruyter admirális hajójára szállítják
a kiszabadított gályarabokat

ecclesiae reformatae in Hungaria et
Transylvania című munkába is bekerült. Evangélikus részről id. Burius
János gyűjtött Micae historico-chronologicae Evangelico-Pannonicae című
művében egyháztörténeti adatokat,
főleg a gyászévtized eseményeiről. Átfogó evangélikus egyháztörténet csak
a 18. században keletkezett, jóllehet
Krmann Dániel Hungaria evangelicája
kéziratban maradt.
Bár az 1681. évi soproni országgyűléssel elbukott a Habsburg-udvar központosítási kísérlete, és a vallásügyi
cikkelyekkel igyekeztek a felekezetek
között kompromisszumot elérni, a gályarabper erős, máig tartó alapját adta
a magyarországi protestánsok identitásának.
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