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Kis Sándor 
 

A lengyelországi reformáció 
 
Olvashattuk egy békési testvérünk lengyelországi úti beszámolóját, mely-
ben áradozva írt arról, hogy milyen vallásos embereknek látta a lengyele-
ket. Ezen sok magyar csodálkozott is, aki ellátogatott Lengyelországba, 
ahol úgy tőnik az utazónak, csak katolikusok vannak. Vannak más vallá-
súak is, igaz kevesen, a 34 millió lakóból csak fél millió a másvallású. 300 
ezer orthodox, százezer ágostai evangélikus, van lengyel katolikus, 
ókatolikus, metodista, pünkösdista, szombatista és végül kb. 4 ezer re-
formátus, 10 lelkipásztor, nyolc anyaegyház, ugyanannyi szórvány. Ezek-
bıl hat cseh huszita gyülekezet, a legnagyobb a zelowi – ott prédikálhat-
tam – ahol a templomban ott van a térdeplı. Egyetlen gyülekezet van, 
amelyik fennállhatott a reformáció kezdete óta. Ez a Zychlin kis falu Len-
gyelország közepén, nemesek lakták, épületei államilag védett mőemlékek. 
A varsói református egyház vegyes nemzetiségő értelmiségiek gyülekezete 
a Szolidaritás sugárúton. A magyar református utazó nehezen találja meg, 
mert nem csillag, hanem kereszt van a tetején. Sándor, a jó cár csak ilyen 
feltétellel adott engedélyt az építésre. A bejárattal szemben hatalmas fából 
kereszt, nekünk magyaroknak szokatlan. A varsói református gyülekezet-
nek van egy szeretetotthona a külvárosban Jozefówban, annak kertjében 
láttam Mária szobrot, Jézuskával anyja ölében. Mikor kérdeztem, hogyan 
jön ez ide, a püspök úr azt felelte: természetes. 

Így uralja a katolikus gondolkodás a lengyel protestáns gondol-
kodást is. Megvéd Mária és a szentkereszt. Így gondolkoztak évszázadok 
óta a lengyel jobbágyok, akik a reformációt nemesi passziónak tekintették, 
a földesúr parancsára kihordták a templomból Mária és a szentek szobra-
it. De nem értették a hitbıl való megigazulás, az eleve elrendelés kálvini 
tanítását. S amikor a második nemzedék Zsigmond Ágost halála utáni 
hatalomváltozáskor szégyellvén atyái hitét, visszatért katolikusnak, 
örömmel hordta vissza a szobrokat és térdelt le kedvenc szentje elıtt. Így 
szőntek meg a kezdetben alapított iskolák és szőntek meg a gyülekezetek, 
úgyhogy csak a nevük maradt. 1570-ben Zsigmond Ágost halálkor – az ı 
uralkodása alatt jutott túlsúlyra a reformáció – az országgyőlésben a pro-
testánsok vannak többségben. A szenátusban 60 katolikus és 40 protes-
táns ül. Halála után lehetıségük volt a lengyeleknek arra, hogy református 
királyt válasszanak Jan Firlej nagyhetmán személyében, aki az ország elsı 
tisztviselıje volt, s nagyon népszerő. De a jezsuita aknamunka eredmé-
nyeképpen az evangélikusok inkább katolikus királyt választottak. S utána 
jött az üldözések évszázada, s csak 1775-ben következett be a protestán-
sok vallásszabadsága, amikor a cári csapatok parancsnoka lován ülve, 
kardját csapkodva követelte, hogy a szejm szavazza meg. 
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Krakkóban, az ısi lengyel fıvárosban van evangélikus templom, amint a 
fıtéren a Posztócsarnoktól a Mária templom mellett a Wawel felé me-
gyünk a Grodzka utcán találjuk meg, persze a tornyán kereszt van. Való-
színő ezen a helyen állott évszázadokkal ezelıtt a Bróg, a reformátusok 
temploma, amelyet háromszor gyújtottak fel, elıször 1574-ben, amikor a 
jezsuiták által felbıszített tömeg kirabolta a templomot a városi hatóság 
engedélyével. A második rombolás a lengyelek által máig tisztelt Báthory 
István uralkodása alatt történt, tíz évvel késıbb, éppen karácsony este. A 
katolikus történetírás ezeket, akik elkövették, a hit hıseinek tünteti fel. 
Krakkóban havonként egyszer van református istentisztelet az evangéli-
kus templomban. 

A lengyel protestánsoknak van saját fordítású Bibliájuk. Az elsı 
1663-ban készült, az ún. Bresti Biblia. Alig maradt belıle, mert a fordítást 
támogató Fekete Radziwill fia, aki katolikussá lett, a jezsuiták hatására az  
összes feltalálható példányt elégette. A legújabb modern fordítás nagyon 
jó, élvezetes, mai nyelven olvasható. 
 
Miben látta Krasinski a lengyel reformáció bukásának okait? 
 

Valerian Krasinski gróf jelentıs szerepet játszott a 19. századi 
Európában, mint történész, tolmács és politikai személyiség, beszélt több 
idegen nyelvet, ismerıs volt az európai és a lengyel reformáció eseménye-
iben. A fehéroroszországi Krasinskban született 1795-ben, iskolába 
Kiejdanyban /Memel/ járt, a vilnai egyetemen filozófiát, történelmet és 
más humán tudományokat hallgatott 1818 és 1822 között. Szerette a tu-
dományokat és a mővészetet, ez a vézna, nyurga fiatalember, éjjel-nappal 
dolgozott 1822-tıl a kongresszusi királyság vallásügyi bizottságában, fıleg 
a másvallásúak ügyeivel foglalkozott. A novemberi felkelésben betegsége 
miatt tevékenyen nem vehetett részt, de szimpatizált a radikálisokkal. 
Csalódva Ausztria kétszínőségében Angliába ment, kutató tanulmányai-
nak fıcélja volt az európai népek hasznára feldolgozni a lengyel reformá-
ció történetét. Mőve 1838-40-ben Londonban jelent meg angolul. A len-
gyel olvasók munkásságát Julius Bursche varsói lelkipásztor, késıbbi 
püspök tolmácsolásában ismerhették meg. Ezt a mővet 1904-ben adta ki 
Varsóban Bursche püspök. A könyv címe: A lengyel reformáció eredeté-
nek, történetének és bukásának vázlata. A könyv legtöbbet a katolikus 
egyház papságának, ezen belül a jezsuiták diplomáciai mesterkedéseivel, 
erıszakosságával foglalkozik több mint ötven oldalon keresztül. Elég 
bıven írja le a protestánsok széthúzását, szól a nemesség felelıtlenségérıl 
a jobbágyok iránt, a királyok szószegésérıl, s végül beszél az iskolák meg-
szőnésérıl és a lelkészképzés lehetetlenné válásáról Lengyelországban. 
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A katolikus egyház magatartása. 
 

A 16. század Lengyelország fénykora, az ún. arany évszázad. Vi-
rágzik a tudomány, a krakkói egyetemet seregestıl látogatják a külföldi 
tanulók, a magyarok is. Fellendül az irodalom. Ekkor él Jan 
Kochanowski, aki protestáns létére a lengyelek egyik büszkesége. I. vagy 
Öreg Zsigmond egyre inkább kedves a katolikusoknak. Keresztülviszi, 
hogy a nemesek is fizessenek tizedet. A papság birtoka nagyobb, mint a 
nemességé. I. Zsigmond ellene van a reformációnak, országgyőlési hatá-
rozatok születnek a reformáció ellen. Utódja Zsigmond Ágost 1548-70 
közötti uralkodása idején terjed el a reformáció a három országrészben, 
úgymint Kis- és Nagy-Lengyelországban és Litvániában. A legjelentısebb 
a helvét irányzat, tagjai Kis-Lengyelországban kizárólag nemesek. A kato-
likus nyomás ellen a megmaradás lehetısége a szövetség a reformáció 
irányzatai között. Ezen fáradozott külföldrıl hazatért Jan Laski (A Lascó) 
1556 és 60 között, halála után 10 évvel jött létre a sandomiri egyezmény. 
Laski a szigorú kálvini predestinációtant enyhébben fogalmazta, az úrva-
csoratan kérdésében pedig megalkudott: „Vagyis Jézus az úrvacsorai je-
gyekben valóban ott van”. A sandomiri egyezményt a mai lengyel refor-
mátusok úgy nevezik: Az utolsó esély egyezménye. 1570 áprilisában 
kötötték meg. Krasinski szerint ez volt a lengyelországi protestánsok 
utolsó gyızelme. Jól látták ezt a katolikusok, s minden írásukban harcol-
tak ellene, igyekeztek nevetség tárgyává tenni. De a legnagyobb veszede-
lem belülrıl, a protestánsok táborából jött. A lutheránusok aláírták ugyan 
az egyezményt, de kelletlenül. 

Egy Enoch nevő lengyel lelkész, aki nem akarta magát alávetni a 
cseh egyház fegyelmezésének, áttért lutheránusnak, két társával odáig 
ment, kijelentették, hogy inkább áttérnek katolikusnak, mint tovább tart-
son ez a szövetség. Inkább lesznek együtt a jezsuitákkal, mint a csehekkel. 
A viszály tüzét a protestánsok közt a jezsuiták szították, hízelegtek a han-
goskodó Gericiusnak, akit egyetlen igazi lutheránusnak ismertek el Len-
gyelországban. 

Zsigmond Ágost idejében Kis-Lengyelországban 122 református 
gyülekezet volt, 1718-ban már csak 8. Nagy-Lengyelországban 80 gyüle-
kezet, 1904-ben már csak egy maradt, Sielce. Litvániában 93 gyülekezet, 
1718-ban már csak 51. 

1570 ıszén meghalt Zsigmond Ágost, mivel biztos utódja nem 
volt, nagyon kétségbeejtı helyzet alakult ki, amit a külföldi intrikák is 
növeltek. A protestáns párt hittestvért kért, vagy olyat, aki nekik kedvez. 
Ellenük már Zsigmond Ágost életében megkezdte a cselszövést a katoli-
kus párt. Comiendoni pápai nuncius ezidıben ment Lengyelországba. İ 
Miksa császár fiát Ernest fıherceget akarta a lengyel trónra. Gyengíteni 
akarta az evangélium követıit, akiknek vezetıje volt Jan Firlej, a korona 
nagyhetmanja, az elsı állami tisztviselı, népszerősége, tekintélye lehetısé-
get adott arra, hogy a trónt is elnyerje. A lutheránus fıurak a nuncius 
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hatása folytán elálltak Firlej mellıl és úgy nyilatkoztak, hogy inkább kato-
likus királyt kívánnak. A nuncius terve polgárháborúhoz vezetett volna, s 
Miksa császár elállt Lengyelország megtámadásától. Firlej hívei krakkói 
győlésükön kérték a nunciust, hogy távozzék az országból annak bizton-
sága érdekében.  Commendoni azt válaszolta, hogy nincs joguk ıt kiutasí-
tani, ott maradt Krakkó közelében, egy kolostorból irányította tovább a 
katolikus pártot. 

A hétéves interregnum zőrzavar idején az 1577. évi piotrkowi r.k 
zsinat jóváhagyta a tridenti zsinat döntéseit. Tiltakozva az 1573. évi varsói 
konföderáció határozatai ellen, amelyik az augsburgi vallásbéke szerint 
biztosította minden polgár szabad vallásgyakorlatát. Ez volt a Pax 
dissidentum. De a konföderáció kiszélesítette a földesúr jogait a paraszt-
ság felett. 

1578-ban Báthory került a lengyel trónra. Igyekezett ígérete sze-
rint minden vallás iránt igazságos lenni. Krasinski Báthory uralkodásának 
éveit Lengyelország történelme egyik legszebb korszakának nevezi, de 
hozzáteszi, hogy ıvele kezdıdött el a reformáció és az ország hanyatlása. 
Ukrajna lengyel fennhatóság alá került, a moszkvai fejedelmet megalázta 
és az volt a célja, hogy elpusztítsa, mert szerinte késıbb nagy veszedelmet 
hoz egész Európára. A protestánsok elleni támadásokat nem tudta meg-
akadályozni. Élete végén a jezsuiták befolyása alá került. Két jezsuita 
egyetemet létesített, Vilnában és az újonnan meghódított Plockban. 

A reformátusok számára szomorú esemény a krakkói – itt létesült 
Lengyelországban az elsı református gyülekezet – református templom 
felgyújtása, ami háromszor történt meg. Elıször 1574. október 10-én a 
támadók mindent tönkretettek vagy elvittek, 50 ezer dukátot, amit a ne-
mesek hagytak ott megırzésre. A városi hatóság engedélyezte a fosztoga-
tást, a következı években kétszer dúlták fel a református temetıt, elpusz-
tították a síremlékeket a hatóság engedélyével. 1578 júniusában a 
Mindenszentek Iskola növendékei megtámadtak egy református temetési 
menetet, köveket dobáltak rájuk, kihúzták a holttestet a koporsóból, vé-
gigvonszolták az utcán és a Visztulába dobták.  

1587-ben II. Vaza Zsigmond következett a lengyel trónon, 1632-
ig tartó uralkodása alatt – jezsuita befolyás alatt volt már anyja is – fanati-
kus győlölet politikáját folytatta más vallásúak ellen, nagy sikerrel. Míg 
Zsigmond Ágost idejében a szenátus többsége szemben állott Rómával, 
II. Zsigmond halálakor csak 2 ilyen tagja volt a lengyel szenátusnak. 1589-
ben a gnieznói r.k. zsinat szigorú rendeleteket hozott a nem katolikusok 
ellen. Megtiltották új templomok és iskolák építését és kimondták, csak 
katolikus kerülhet a lengyel trónra. Ezt V. Sixtus pápai bullája megerısí-
tette. Róma bosszúja tárgyául választotta a krakkói gyülekezetet. 1591-ben 
a jezsuiták bíztatására az akadémia hallgatóinak vezetésével a csıcselék 
felégette és kirabolta a templomot. A király ígérte a bőnösök megbünteté-
sét, s engedélyt adott a templom újjáépítésére, az új templomot 1593. 
május 7-én ismét felégették. Ugyanez történt a vilnai templommal. 
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Gdanskban a templom elvétele miatt lázadás tört ki, sok katolikust megöl-
tek, Zsigmond meghátrált és lemondott arról, hogy a várost katolikussá 
tegye. 

Harmadik felgyújtása után nem engedélyezték a krakkói templom 
újjáépítését. Piotr Skarga a legnagyobb lengyel jezsuita prédikátor szerint a 
református templom felégetése helyes, sıt szükséges volt, mert létezése 
ok volt a zőrzavar elıidézésére. 

Ugyanezt a politikát folytatták a keleti egyház ellen is. 1599-ben 
Vilnában jöttek össze a 3 evangéliumi és görögkeleti egyház lelkészei val-
lási és politikai egyezmény megkötésére. Mivel a konstantinápolyi pátriár-
ka engedélye nélkül nem köthettek egyezményt, csak nézeteiket olvasták 
fel. Krasinski idéz az aktákból: Sok templomot, imaházat leromboltak, ez 
együtt járt rablással, gyilkolással, s mindezt nagy örömmel tették. A kato-
likus papság minden ítélet nélkül végezte ezt a távollevı helyeken, titkos 
kihallgatásokkal. Megtiltották a templomba járást, a temetések megtartását 
és templomok építését. A lelkészeket megtámadták saját házukban, onnan 
kidobták ıket, elrabolták javaikat, megfosztották ıket örökségüktıl. A 
protestáns egyházak elpusztítására törekvı párt, mivel nem tudott ellenük 
jogi alapot felhozni, a helyi üldözéseket indította el. Akik jogellenesen 
tették ezeket, azzal a meggyızıdéssel, hogy a királyi kegyelem megvédi 
ıket a büntetéstıl. Így történhetett Aleksandrowiczében, ahol az egyik 
lelkészt megölték, a másikat egy Bitner nevő aggastyánt, átadták a gonosz-
tevıknek, akik kivonszolták a mezıre, jobb kezét levágták, s otthagyták, 
közben kirabolták, a házát felgyújtották. Egy Habicht nevő lelkészt a ta-
nulók bottal vertek agyon. 

Krakkóban az akadémiai hallgatók egymás után rabolták ki a pro-
testáns iparosok, kereskedık házait, akik egymás után hagyták el Krakkót, 
mert sem életüket, sem vagyonukat nem tudták biztonságban. 1617-ben 
egy református orvost támadtak meg, vízbe akarták fojtani. 1620. május 
20. napján egy skót asszony temetési menetét támadták meg, komoly 
összegő váltságdíj átvétele után voltak hajlandók távozni. 1631-ben a 
jezsuita növendékek arra vállalkoztak, hogy a közönséges csıcselék élén, 
kirabolják a leggazdagabb protestánsok házait. A bírósági vizsgálat ered-
ménytelenül végzıdött. A Krakkóból elmenekülı protestáns kereskedık, 
iparosok, vagyonos családok, tömegesen költöztek Torunba és Danzigba. 
Krakkó kereskedelme lehanyatlott, és mélyre süllyedt a híres Jagelló egye-
tem színvonala. Minden egyéb tudományt elhanyagolva a jezsuiták csak a 
katolikus tanok oktatásával törıdtek.  

Poznanban a jezsuiták nyílt helyeslése mellett 300 diák megtá-
madta a lutheránus templomot, elrabolták a berendezést, a templomot 
felégették és meggyalázták a sírokat. A bírósági nyomozás eredménytelen. 
Ez történt Lublinban és sok vidéki városban, közben III. Zsigmond ural-
kodása végén az ország haladt az anarchia felé. A mohó szomszédok 
hódító vágyának zsákmánya lett utóda, IV. László idejében.  
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Krasinski, mint a protestánsok elleni támadások teológiai megindokolását 
idézi a híres Birkowski dominikánus szerzetes egyik beszédét: Mi katoli-
kusok vagyunk a keresztyének. Hogyan helyeselhetjük a ti vallásotokat, 
amelyik megtagadja Krisztust, aki vérével váltott meg minket. Ti nagy 
ırjöngésetekben Kálvint követitek, aki gyalázza Krisztust. A ti vallásotok 
hamarosan az ateizmushoz vezet. Mi katolikusok hogyan helyeselhetnénk 
a ti vallásotokat, ezt az istentelenséget?  

A protestánsok elleni támadásoknak kedvezı körülményeket te-
remtett az 1655. évi svéd betörés. A protestánsok, fıként a reformátusok, 
a svédektıl várták a vallásuk szabadságának biztosítását. Azonban a tá-
madásnak csak hódítás volt a célja. János Kázmér lengyel király felelıtlen-
sége indította el. Igényt tartott a svéd trónra és felvette a svéd királyi cí-
met, Károly Gusztáv uralmát nem ismerte el.  

A svédek Pomerániánál törtek be Nagy-lengyelországba, mellé 
álltak nemcsak a protestánsok, hanem még a katolikusok is, köztük né-
hány püspök.  

Hamarosan az egész országot megszállta, Litvániában szerzıdést 
írtak alá Kiejdany városában a zmudzi r.k. püspök egy r.k várnagy s a 
református Janusz Radziwill litván hetman. A kortárs és a késıbbi katoli-
kus írók a protestánsokat vádolják azzal, hogy az ország a svédek kezére 
került. A lengyel sereg hamar megadta magát, Károly Gusztáv a kardjára 
csapott és gıgösen mondta. „Ez tett királlyá, ennek köszönök mindent.” 
A nemesség felháborodását országos ellenállás követte. A nép elfeledte 
János Kázmér ingatagságát, hazafias érzelmük az addig győlölt királyuk 
felé fordult, aki a trón visszaszerzésének reményében országát Mária úrnı 
oltalmába ajánlotta és megígérte a szakadárok üldözését. Hamarosan ha-
nyatlani kezdett a svédek hadi szerencséje. Hozzájárult ehhez a svéd ka-
tonaság kegyetlenkedése. Sok régi harcos részt vett a harmincéves hábo-
rúban. Úgy tanulták, hogy a vallás hatalmi ügy. Hiszen a svéd parlament 
1593-ban megtiltotta a pápisták letelepedését az országban és azokét, akik 
Kálvin és Zwingli tévelygéseit követik. Talán innen ered, hogy a svédek 
sohasem szerették a más vallásúakat, fıként a reformátusokat. Károly 
Gusztáv katonáit a vallási győlölet szította, jogalapot adva a rablásra. Sok 
templom, kolostor esett áldozatul, sok papot megöltek. Egyik tábornokuk 
Wrzesowicz, cseh származású, bosszút akart állni a lengyel katolikusokon 
azokért, amit hazájában a protestánsok ellen elkövettek. Szinte saját vallá-
sát beszennyezve ezáltal. A lengyelek dühe elsısorban a csehek ellen for-
dult, akiknek ık egykor menedéket adtak. 1656. április 27-én egy lengyel 
katonai osztag Lesznó ellen támadt – ahol akkor Comenius volt a protes-
táns iskola rektora – s kirabolták és felégették a várost.  

A római katolikus papság ezek után az egész népet a protestán-
sok ellen hangolta. Minden rossznak okozói a protestánsok.  

Krasinski a lengyel reformáció bukásának másik okát a protestán-
sok széthúzásában látta. A sandomiri egyezmény határozatainak megszi-
lárdítására egyre több alkalommal jöttek össze, így 1573-ban Varsóban, 
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amely kimondta, hogy minden polgárnak megvan a szabadsága, az 
augsburgi vallásbéke értelmében, de ez nem tartalmazta a védelmet, tá-
mogatást, hanem csak minden felekezet nyugalmát (pax dissidentum). Ez 
volt évszázadokon át az alapvetı jogi biztosíték, amelyet inkább megsér-
tettek. A sandomiri egyezmény ellen már a következı protestáns zsinaton 
felszólalt Erazmus Gliczner lutheránus superintendens, mondván, az 
inkább politikai, mint vallási egyezmény. Inkább több ponton a lutherá-
nusok a katolikusokkal értettek egyet, mint a helvétekkel és a csehekkel. 
Az 1576. évi krakkói zsinat megparancsolta ama lelkészek megbüntetését, 
akik elbizonytalanítani akarták a sandomiri egyezményt. 1578. június else-
jén Piotrkowba hívták össze a protestánsok zsinatát, hogy visszaállítsa a 
protestánsok közötti harmóniát. Három hét múlva a vilnai tartományi 
zsinat a határozatok megsemmisítésére törekedett. A lutheránusok a 
communio más értelmezése miatt eltávolodtak a református és cseh test-
véregyházaktól.  

Kristóf Radziwill vilnai vajda 1585. június 14-én collokviumot hí-
vott egybe a reformátusok és evangélikusok részvételével. Königsbergbıl 
hívott református teológusokat, jöttek lutheránus teológusok és fıurak is. 
Wolan királyi kancellár szerint együtt kell küzdeni az antikrisztusi nézet 
ellen. Pawel Weiss ev. teológiai professzor elıre elkészített szöveget olva-
sott fel. A lutheránusok a következı véleménynél tartottak ki: „Hisszük, 
hogy az utolsó vacsorát Jézus Krisztus, Isten és Mária fia szerezte. Tehát, 
amikor nekünk adatik, abban a pillanatban érthetetlenül és felfoghatatla-
nul Krisztus vére az, amit iszunk, nemcsak a hívık és hőségesek, hanem a 
hitetlenek és méltatlanok is.” 

A megosztottság megszüntetésére a protestáns nemesség 1595 
novemberében jött Torunba. Ott egyik fıúr Andrzej Leszczynski 8 pont-
ból álló elıterjesztést tett Gliczner lutheránus püspök hatására. Ezek 
lényege: A sandomiri egyezmény áthágja az egyetemes zsinatokat. Skarga 
jezsuita szerint a sandomiri egyezmény tagadja Krisztus teste és vére je-
lenlétét.  

III. Zsigmond legidısebb fia IV. László, apjával ellentétben nem 
helyeselte a másvallásúak üldözését. Egy Nigrinus nevő lelkész tanácsára 
– aki szociniánusnak született, majd lutheránus, aztán református lelkész 
Danzigban, végül katolikus lett – baráti győlésre hívta össze az összes 
egyházak képviselıit (ez volt a collokvium caritativum). A katolikus egy-
ház 12 teológusa jött el, a csehek és a reformátusok az ország mind a 
három tartományából érkeztek. A lutheránus nemesség levelet küldött 
Wittenbergbe, kérte, hogy a fakultás hagyja jóvá a kapcsolatot a csehekkel 
és a reformátusokkal, hogy közösen lehessen harcolni a protestánsok 
hitének védelmében. A wittenbergi fakultás válasza ez: Az augsburgi hit-
vallás túlságosan különbözik a cseh és a református hitvallásoktól. A kap-
csolathoz az alapfeltételek hiányoznak. A katolikusok ragaszkodtak a 
tridenti zsinat végzéseihez, a protestánsok nem tudták elfogadni a katoli-
kus fennhatóságot a fegyelem, a ritus, a papok házassága, az oltári szent-
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ség és a hitbıl való megigazulás tekintetében. A kölcsönös vádaskodások 
után a győlés eredménytelenül végzıdött, a király elgondolása nem való-
sult meg, a különbözı felekezetek képviselıi nem közeledtek egymáshoz. 

 Krasinski szerint az a református egyház, amelyik a három evan-
géliumi egyház közt a legerısebb és legbefolyásosabb volt, egyebek mel-
lett azért sem tudott ellenállni a katolikus nyomásnak, mert nem volt egy-
séges szervezete. Lengyelország mindhárom részében külön szervezetben 
éltek a gyülekezetek, csak néha jöttek össze generális zsinatra. Minden 
kerületben szuperintendens lelkészek vezetése alatt éltek, akik bizonyos 
tekintetben a katolikus püspökök hatósága alá tartoztak. Az espereseket 
életfogytiglan választották, intézkedési jogkörük korlátozott volt, nem 
bíráskodhattak, ez a zsinat jogköre volt. A három egyházi központot csak 
alkalomszerően kapcsolta össze a generális zsinat. Nem volt olyan végre-
hajtó hatóság, amelyik intézkedhetett volna a generális zsinatok hosszú 
idıszakai között elmaradt ügyekben, amikor a reformátusok ki voltak téve 
a jól szervezett katolikus egyház üldözésének. 

A protestánsoknak egy testületet kellett volna létesíteni a fıvá-
rosban, hogy állandó éberséggel ırködjön hitsorsosai ügyei felett. A fel-
ügyelet és állandó hatóság nélkül a reformátusok sürgıs ügyekben nem 
tudtak tenni semmit.  

1570-ben a szenátus többsége Róma ellenfele volt, 1648-ban Já-
nos Kázmér uralkodása alatt 38 vajda közül csak 6 volt protestáns, a 33 
várnagy közül négy, a 71 szenátor közül 10. 

A református egyház Lengyelországban nem volt a nép egyháza, 
hanem csak nemesi mozgalom. 1520-ban és 1538-ban a lengyel szejm 
parasztellenes törvényeket hoz. A parasztnak nem lehetett földtulajdona, 
szabad költözködési joga. Az 1555-ös törvény értelmében minden föld-
birtokos a saját házában olyan istentiszteletet tarthatott, amilyen volt a 
meggyızıdése. A reformációhoz húzó nemesség távolabbi álma volt a 
hatalom átvétele. A parasztság csak úri passziónak tartotta a reformációt, 
annak igazságaira nem tanították. Egyszerően a földesúr kihordatta a 
templomból a szentek szobrait és képeit. A tudatlan paraszt nem tudta 
bajában kihez forduljon. Olyan egyszerő volt a kedves szent szobra elıtt 
letérdelni, kérve segítségét. Krisztusig nem jutottak el, legfeljebb Mária 
szobrához. Nem értették, mi a hitbıl való megigazulás. És amikor a föl-
desúr visszatért katolikusnak, boldogan vitték vissza a képeket és szobro-
kat templomaikba. A jezsuita tanítás eredménye: a lengyel katolikusság 
Mária- és keresztimádó lett. 

Krasinski beszél könyvében az antitrinitáriusokról, bár keveset. 
Megemlíti, hogy jól szervezettek voltak és erıszakosak. Eleinte még nem 
volt teljes a tanbeli szigorú különválás. Sok református gyülekezetben 
szociniánus – így nevezi ıket Krasinski –  szellem uralkodott. Ott voltak a 
protestáns zsinatokon, bár szavazati jog nélkül. Tagjai voltak az 1563-ban 
kiadott Bresti Biblia fordítói közösségének, pl. Bladrata György. A biblia-
fordításra ráfogták, hogy antitrinitárius munka, és a Bibliát kiadó Mikolaj 
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Radziwill katolikussá lett fia a jezsuiták  tanácsára a fellelhetı példányokat 
összeszedte és Vilna piacterén elégettette. Amikor a szociniánusok a svéd 
betörés idején a svédeknél kerestek oltalmat, János Kázmér Király kiőzte 
ıket az országból. 

Mindezek következménye volt a református iskolák helyzete. 
Zsinati határozat kimondta, hogy a földbirtokosok az iskolák fenntartásá-
ra állandó adót fizessenek, de a nemesség tömeges katolizálása után nem 
volt, aki fenntartsa az iskolákat. 1576-ban Kis-Lengyelországban 122 
református gyülekezet állott fenn, 1718-ban már csak 8. Báthory idejében 
280, de 1904-ben már csak egy maradt. Litvániában 1650-ben 93 gyüleke-
zet, 1718-ban már csak 51.  

A pinczowi iskolát kell elsınek említeni, ahol a bresti Biblia fordí-
tása készült, 1556-ban alapította Jan Potocki. Bentlakásos iskola volt, 
lelkészképzéssel a dominikánus kolostor épületében. Ma ebben a város-
ban egyetlen református sincs. Kınigsbergben maradt fenn bizonyos fokú 
fıiskola, inkább politikai, mint vallási ügynek tekintette Albrecht porosz 
herceg. A felsıfokú református iskolahiány szükségessé tette, hogy a lel-
kipásztori pályára készülıknek idegen ország fıiskoláit kellett felkeresni. 
Fıként Németországba és Hollandiába mentek. A helyi iskolák közül az 
egyik legkiválóbb volt az, amelyet a cseh testvérek tartottak fenn 
Lesznóban. A Leszczynski család birtokán, 1628-ban lett felsıbb fokú 
Tanítottak ókori és modern nyelveket, matematika, földrajz és természet-
tudományt. Külföldi diákok is felkeresték, magyarok is. Hírnevét igazolta 
új irányú tanítási módja. 1650-ben felégetik lengyel katonák, Comenius 
innen menekülve kerül Sárospatakra. Bár késıbb újjáépül, de nem a régi 
színvonalon mőködik tovább. A csehek még Kozminekben alapítanak 
felsıbb iskolát, s még öt jelentısebb intézetük volt pl. Poznanban. Kis-
Lengyelországban 14 református iskola volt, Litvániában nyolc. A 19. 
század közepéig csak Kiejdany és Sluck marad fenn.Ma Lengyelországban 
kb. négyezer református hívı van, 8 lelkipásztor, 10 gyülekezet, közülük 
öt cseh, s egyetlen, amelyik a reformáció megindulása óta fennáll. 
 




