
Római katholikus történetírás. 

Országunknak egyik szerencsétlensége, hogy sok fajú, 
nyelvű és vallású nép lakik benne. Ha már másban egyek 
nem lehetünk, törekednünk kell legalább arra, hogy egységes, 
nemzeti közszellem alakuljon ki s fűzzön össze és hevítsen 
mindnyájunkat, a kik jó magyaroknak valljuk magunkat. Ennek 
az egységes, nemzeti közszellemnek a jövő, nagy czélok elé-
résére a múltban kell gyökereznie. A történelem a mi legna-
gyobb nevelőmesterünk, akárhogy beszélnek is egyes túlzó 
realisták ellene. És hogy helyes irányban, az igazságnak meg-
felelően neveljen és vezessen bennünket, az az elfogulatlan, 
pragmatikus történetírástól függ. Sokképen széttagolt és sok 
felől marczangolt hazánkra végtelen áldás volna, ha a kiváló 
történeti eseményeket és személyeket minden tudatos tendentiától 
és elfogultságtól menten tárnák föl történészeink az iskolában a 
növendékek, az életben a közönség előtt. Jól tudom, hogy ez 
nem könnyű dolog, mert sokszor ellentétes adatok halmazából 
kell kihüvelyeznünk az igazságot. Mert emberek voltak, a kik 
a múltban írtak s emberek vagyunk mi is; gyarló, végtelenül 
különböző felfogású és ítéletű emberek. Nem is az elkerül-
hetetlen tévedések és botlások és éppen nem a jogos törté-
neti kritika ellen szólok, hanem az irányzatos történeti neve-
lés és történetírás ellen. Fájdalom, még mindig vannak, a kik 
feledik Cicero örökérvényű szavait: A történetírásnak az az 
első törvénye, hogy semmi valótlanságot ne írjon; a második 
az, hogy az igazat el ne hallgassa. (Príma est históriáé lex, 
ne quid falsi dicere audeat, deinde, ne quid veri non audeat.) 
Olyanok, a kik nem emberi gyarlóságból, történeti rövidlátás 
vagy készültség híján, nem tudatlanságból, hanem tudatos 
czéízattal kutatják és írják a történelmet. Legfőbb motívum 
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az ilyeneknél a felekezeti szempont, s ez az, a mi a legnagyobb 
mérvben gátolja hazánkban az egységes történeti felfogást, az 
egységes nemzeti ideálok kultuszát s végeredményében az 
egységes nemzeti közszellem kialakulását. 

Talán időszerű is, de semmiesetre sem érdektelen a 
magyar római kath. történetírás irányzatos voltára reámutatni. 
Mert tévedhetünk, sőt kétségkivül tévedünk mi, protestánsok 
is a történeti nyomozás és írás terén. Veszélyeztethetik tisz-
tán látásunkat, objektivitásunkat oly érzelmek, a melyek talán 
néha erősebbek bennünk az igazság érzésénél. De a nevelés, 
a vallás által belénk oltott s lényünket tevő szabadság érzése 
és gondolata a legtöbbször mégis elnyomja a feltörekvő fele-
kezeti vakbuzgóságot és rajongást, e két nagy akadályát az 
igazságos, de mindenesetre méltányos történetírásnak. Ide írom 
a harmadikat is, azt a nyűgöt, mondhatnám szellemi rab-
szolgaságot, melyben a hivatalos felfogás és egyház békóiba 
verve, még ma sem tud a legkiválóbb katholikus történetíró 
sem szabad lélekzetet venni. Valóban rosszul esik látni, hogy 
mennyire fogva tartja a hagyományos felfogás és egyházi 
érdek még a legeszesebb és legtudósabb kath. papi történet-
írókat is. A világiakról nem szólok. Horváth Mihály és Szalay 
László, pedig az első kath. főpap is volt, oly irányba terelték 
a magyar történetírást, a melyen többé nem lehet szó felekezeti 
állásfoglalásról és elfogultságról, hanem pusztán csak az igaz-
ság kereséséről. Ezt követik, a mint mást nem is követhet-
nek, a nem papi kath. történetírók. 

Ellenben a papok ? Nem akarok általános vádakat han-
goztatni. Példákkal igazolom a róm. kath. papi történetírók 
elfogultságát és tendentiáját. A kik látván, nem látnak és 
hallván, nem hallanak. A legújabbkori történeti müveket veszem 
elő. Egyet, mely főként a kath. növendékpapságnak és a nagy 
közönségnek van szánva, kettőt, mely a középiskolai ifjúság, 
a nemzet virága s leendő vezetője számára készült. Válasz-
tom pedig ezeket azért, niert leginkább ezek vannak hatással 
a művelt katholikusok érzés- és gondolatvilágának, közszelle-
mének irányítására. A tudós modorban és apparatussal készült 
műveket jóformán csak a szakemberek olvassák, a kik a fer-
dített és frányzatos tényeket kritikátlanul nem fogadják el. 
Ez úton tehát a veszedelem nem olyan nagy. 

A mult, 1906-ik évben jelent meg egy nagyobbszabású 
történeti munka. írója Karácsonyi János dr., volt egyetemi 
ny. r. tanár, most váradi kanonok s a magyar tud. akad. r. 
tagja. Éles eszö, nagy tudású és buzgó művelője a magyar 
történelemnek, a kit érdemeiért a legelső magyar tudós tár-
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saság méltatott tagjai sorába. Valószínű ugyan, hogy ha vélet-
lenül protestánsnak születik, aligha érte volna még el, minden 
érdeme mellett is, az akadémiai díszes polczot, mert manap-
ság a prot. egyházi írókat az akadémia csudálatosképen nem 
veszi észre. De hát ez nem a Karácsonyi hibája, ellenben a 
di<zes tisztség kétségkívüli érdeme. Fentebb említett müvét, 
melynek czíme: „Magyarország egyháztörténete főbb vonásai-
ban 970 tol 1900-ig/ e Szemlében ismertette már Historicus 
Criticus (XVIII. évf. 9. fűz.) s egyebek közt a következő, 
nagy elismeréssel emlékezett meg róla: „alapossággal és min-
denre kiterjedő figyelemmel dolgozott a szerző, a ki ezen-
kívül a felekezeti elfogultságot is cmnyira le tudta vetkőzni, 
hogy noha minden sorából kiérzik a hithű római kath. pap, 
de ellenséges indulatot, vagy éppen szenvedélyes gyűlöletet 
a prot. ismertető sem fedezhet fel nála s nem vethet szemére. 
Elvégre a maga egyéniségét, lelke meggyőződését a pragma-
tikus történetíró sem rejtheti el és szoríthatja háttérbe 
teljesen." 

Hogy megérdemli-e Karácsonyi műve ezt a dicséretet s 
hogy általán egy a pápás történetírás nyűgeit lerázó, prag-
matikus történetről van-e itt szó, az alábbiakból ítélje meg a 
szíves olvasó. Előbb azonban a Karácsonyi higgadt és szen-
vedély nélküli történetírói modorának jellemzésére valamit el 
kell mondanom. A mult év elején egy kritika jelent meg 
Karácsonyitól a Beligió-ban s onnan külön lenyomatképen is. 
Czíme: „Egy tudatlan és arczátlan rágalmazónak nyilvános 
megfeddése". Veszi észre mindenki ugyebár, hogy ez Sám-
bár-korabeli titulus? Olyan a bírálat hangja és stílusa is. 
Nem hiszem, hogy a mai előhaladott, művelt korban megbot-
ránkozás és elszörnyedés nélkül olvashatná valaki. Szól pedig 
Boross János, ág. hitv. evang. lelkész egy kis könyve ellen 
(„A római katholiczizmus és a protestantizmus befolyása és 
jelentősége az államra"). Csak úgy hemzseg a kritika a sze-
gény Boross művére és fejére szórt gyűlöletes és goromba 
kifakadásoktól! íme egy kis gyűjtemény belőle: „bolond 
dolog*, „botor felelet®, ^sületlenség", „nem untatjuk tovább 
olvasóinkat Boross ostobaságaival és czégéres tudatlanságával* ,. 
„arczátlan merészség„gálád módon", „hallatlan arczátlan-
sággál„szemenszedett, gaz rágalmak„ocsmány rágalmai-
val„arczátlan rágalmazó" stb. Irta pedig ezt a kritikát 
Karácsonyi akkor, a mikor nagyobb egyháztörténetét rendezte 
sajtó alá. Elhihetjük-e, hogy a ki annyira meg tud feledkezni 
magáról és indulatának olyan szabad folyást enged, mint ő 
kritikájában, az a történetírói tollat teljesen higgadt tárgyila-
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gossággal és elfogulatlansággal forgatja? Feleletül e kérdésre 
szemelvényeket idézek egyháztörténetéből. 

„A délvidéken, a hol a féktelen, romboló husszitákat 
nem ismerték, voltak félrevezetett emberek, a kik vallásukat 
elfogadták, persze egyelőre csak titokban. Az 1436—37. évek-
ben azonban Márkiai (Marchiai) Jakab nevű lángbuzgalmúr 
szentéletü ferenczrendi szerzetes kinyomozta s vagy megtérí-
tette, vagy megbüntette őket. A büntetés elől egy pár, makacs 
tévedő Moldovába szökött81. (38. 1.) Itt az inquisitio van ma-
gasztalva, mely, mint tudjuk, minden emberi érzésből kivet-
kőzve nemcsak az élőkön követett el hajmeresztő szörnyűsé-
geket, hanem még a holtak tetemein is végrehajtotta a ret-
tentő kánoni büntetéseket. 

„Hunyady Jánost kanczellárja, Szrednai Vitéz János, & 
váradi püspök s ennek barátjai vezették. Ezek pedig czél-
szerübbnek látták, ha a királyi kegyuraság az utolsó kano-
nokságig továbbra is fenmarad". (39. 1.) Karácsonyi ezt 
károsnak vallja, s a pápai hatalmat védi, sőt tévesnek tartja 
a régi hazafias magyar püspöki karnak azon felfogását, „hogy 
a magyar királynak mintegy szentelt joghatósága van a püs-
pökségek felett* (155. 1.), mert — úgymond — „Werbőczy 
négy század történetét sikkasztotta el, midőn a püspökök 
kinevező jogát állandóan a magyar királyok jogának vitatta" 
(154. 1.). A papismus érdekeiért képes a magyar királyok 
apostoli jogait a legerőteljesebben, ha nem is a legszeren-
csésebben, gyakarló Mátyás királyról így írni: „erkölcsileg 
elbukott, mérhetetlen gőg és bujaság foglalta el s z ivé t . . . . 
erőszakos kényúrrá vált a magyar kath. egyházzal szemben. 
Mind egyházi, mind nemzeti szempontból menthetetlen hibá-
kat követet el . . . Nem csoda, hogy ilyen lelkületű ember 
nem törődik a kath. vallás uralkodói állásának megőrzésével." 
Ez utóbbi sorok árulják el a Karácsonyi történetírói felfogá-
sát és irányát s így nem csudálkozunk azon, ha így nyilat-
kozik: „az apostoli szék maga is a gyönyörű apostoli jelzővel 
tüntette ki a magyar királyokat, bár annak történeti jogosultságát 
el nem ismerte, a minthogy nem is ismerhette el(273. 1.) Kollár 
Ádámnak a magyar királyok kegyuraságáról irt történetét 
pedig czélzatos műnek nevezi Karácsonyi, melynek „értéke 
ma már semmi". 

A reformáczió korára vonatkozólag, általán a protestan-
tismussal szemben mind máig számos egyoldalú, romanista 
álláspontot tüntet fel Karácsonyi műve. Sőt úgy látszik, mintha 
elismert, jeles prot. történetírók műveit nem tanulmányozta, 
vagy legalább nem vette volna figyelembe eléggé. Ezt mutat-
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ják a Függelék-ben felsorolt forrásművek, ezt a protestantis-
mus történetének tárgyalása, mely, a mellett, hogy fölötte 
hézagos, a régi nyomon halad, az újabb kritikai vizsgálódá-
sok és eredmények mellőzésével. Még azoknak a műveire sem 
vetett ügyet Karácsonyi, a kiket, mint pl. Zsilinszkyt és Zová-
nyit, a jelenkor legkiválóbb prot. történetírói közé sorol. 
Nézzük a szemelvényeket: 

„Hogy a protestantismus gyűjtőneve alá foglalt vallás-
felekezetek minő színleges igazságokkal és kedvezményekkel 
hódítottak maguk számára híveket, ismeretestt. (96. 1.) 

„Az ág. evangélikusok értették annak a módját, hogy 
titkon I. Ferdinánd utódja mellé jussanak és a tapasztalatlan 
ifjút a kath. egyházban előforduló visszaélések túlzó színezé-
sével ősei vallásától elidegenítsék". (112. 1.) 

„A protestantismus szerint az üdvösséghez egyedül hit 
kellett s az emberek inkább ezt a kényelmes tanítást keres-
ték, mint a kétszín alatt való áldozástu. Hogy ez teljes félre-
értése vagy félremagyarázása a prot. evangéliumi tannak, nem 
szükséges bizonyítani. 

„A kath. egyház elhagyatva, csakis a tudomány és meg-
győződés fegyverévél védelmezte magát". (115. 1.) Igazán meg-
ható a kath. egyház elhagyatottsága! És fölemelő a tudomány 
és meggyőződés fegyverével küzdött az a harcz, mely tető-
fokát Bársony György, szepesi prépost „Veritas toti mundo 
declarata'-jában, majd Biró Márton, veszprémi püspök „En-
chiridionu-jébB.n érte el, Természetes, e müvekről Karácsonyi 
mélyen hallgat. 

„A király (Rudolt) kezdte kiszorítani az ország főhivata-
laiból a protestánsokat s a katholikusoknak visszaadatni a 
kétségtelenül katholikusoktól épített templomokat. Részint ezen 
okból, részint tanulmányozás és meggyőződés alapján 1600 
után megkezdődött egyes prot. főuraknak visszatérése a kath. 
vallásra, ámde a békés átalakulást Bocskay felkelése egyszerre 
meghiúsította.* (116. 1.) íme a béke- és a rendbontó Bocskay, 
a ki nem engedte, hogy Magyarországon Barbiano és társai, 
Erdélyben Basta békét teremtsenek; oly békét és nyugalmat, 
a minőről Arany énekel a walesi bárdokban: 

„A nép, az istenadta nép 
Oly boldog rajta, Síre 1 
Kunyhói mind hallgatva, mint 
Meg annyi puszta sir." 



2 2 B. SZABÓ JÓZ6BF 

Bocskayról máshol ezt mondja: „B. saját fejének meg-
mentése végett hirtelen felkelt. A felkelés igazolására ürügye-
ket és okokat kellett keresni s így a valódi okokon kívül a 
vallásszabadság megsértését is ürügyül hozták fel". (120. 1.) 
Mintha Karácsonyi mitse tudna az 1604. évi XXII. t.-czikkról 
s kiváló történészünknek, Károlyi Árpád-nak összes ide vonat-
kozó és alapos dolgozatokban publikált kutatásairól! 

„Bennök (a magyar protestánsokban) is feltámadt a 
vágy, hogy Magyarország prót. királyt kapjon. Alkalmas embe-
rtik is volt erre Bethlen Gábor személyében. Ürügyül a fel-
kelésre most is a vallást, nevezetesen a protestánsok vallás-
szabadságának megsértését használták fel." (123 1.) Mást mond 
ugyan a Querela Hungáriáé és Bethlen debreczeni proclamá-
tiója, de azt Karácsonyi nem veszi figyelembe. Hogy pedig 
a prot. királyság érdekében indult volna meg a Bethlen had-
járata, ez a nevetséges állítás csak annak az igazolására 
alkalmas, hogy mennyire megtévesztheti az elfogultság még 
az olyan nagy késztiltségü és tudós történetírót is, minó 
Karácsonyi. 

„Midőn III. Ferdinándot a svédek nagyon szorongatták, 
I. Rákóczi György felhasználta az alkalmat saját hatalmának 
gyarapítására és egyúttal a protestánsok jogainak kiterjeszté-
sére. 1644-ben többféle hiábavaló ürügyek alatt háborút kez-
dett." (128. 1.) Ismét a közkeletű kath. vád, hogy a protes-
tánsok minden fölkelése önző érdekből és alaptalan ürügyek 
folytán keletkezett. Hagyján, hogy mást mondanak a kor 
okmányai s az országgyűlések vallásügyi tárgyalásai! Hagy-
ján, hogy Rákóczi föltárja fegyverfogásának való okait 1644 
febr. 17-iki kiáltványában és az év augusztus havában Kas-
sára összehívott országgyűlés elé terjesztett propositióiban! 
A pápás történetírók a vádakat újra meg újra megismétlik. 

„A nagyon vétkesnek találtukat (t. i. a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé idézett prot. papokat és tanítókat), számszerint 
41-et először halálra ítélték". (136. 1.) így annak a fanatikus 
kornak, illetve egyes vakbuzgó főpapoknak és szerzeteseknek 
ma már csak sajnálatra érdemes és szégyelni való eljárásáról 
pragmatikus történetíró nem beszélhet s nem mentheti a 
pozsonyi törvényszék hallatlan ítéletét a szegény és ártatlan 
prot. papokra, minden igaz ok nélkül, rákent vétkességgel. 
Természetes, a Wittnyédy-féle levelek Karácsonyinál is szere-
pelnek, pedig főként a Payr Sándor1 tanulmánya után, azt 

1 Muzsaji Wittnyédy István. Prot. Szemle 1905. 576. s k. 
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hihetnők, hogy ezek a pseudoiratok oknyomozó történész 
munkájában ezentúl komoly érv gyanánt nem fognak elő-

„ 1678-tól 1684-ig a kath. egyház hallatlan sokat szenve-
dett . . . Nemcsak a visszafoglalt templomokat vették újra 
kezükhöz a protestánsok, hanem valóságos irtóháborút indítot-
tak a kath. papok ellen." (137. 1.) Leírja ezután Karácsonyi 
az 1681-iki országgyűlés elé terjesztett kath. panaszlevélből 
a protestánsok állítólagos erőszakoskodásait, mint való ténye-
ket, ellenben hallgat a prot. részről benyújtott sérelmekről. 
Voltak pedig ilyenek is bőven és oly megdöbbentők, hogy 
mikor azokat a kath. kanczellár, Hocher meghallotta, így kiál-
tott fel: „Bámultam volna türelmeteket, ha ennyi iszonyatos-
ságot csak tíz napig tűrtetek volna el, de hogy tíz évig hur-
czoltátok azokat, türelmeteket csudálnom kell*.1 Azt érthetőnek 
találjuk, hogy Karácsonyi a kath. martyromságot a történelem-
ben keresve keresi, ellenben megfeledkezik a szinte számnélküli 
prot. hitvallókról és vértanúkról. De az ilyenekből aztán az is 
következik, hogy müvét nem lehet a tendentiától mentnek 
tartani. 

„Thököly kezéből kihullott a fegyver s azt protestáns 
magyar nem emelte fel többé." (141. 1.) Milyen örömmel és 
jóleső érzéssel vannak e sorok leírva! 

„A megindult egyházi szervezkedést (valójában a Kollo-
nics-fajta katholizálást az Explanatio Leopoldina értelmében) 
megakadályozta és 7—8 évre visszavetette a . . . Rákóczi-féle 
felkelés* (144. 1.), melynek szerencsétlen végződése után „a 
szatmári béke az 1647-iki törvényt nem állította helyre és 
így a kormány minden törvényszegés nélkül az 1681. és 
1687-iki törvények nyomán haladhatott a vallásügy terén". 
(146. 1.) Értjük úgy-e mindnyájan, miről van itt szól? A III. 
Károly és Mária Terézia alatt elkövetett prot. üldözések és 
minden kigondolható módon, tervszerűen folytatott elnyoma-
tások történelmi igazolását akarja Karácsonyi adni. Egészen 
a Bársony és Biró módszere ez! A kath. türelmetlenség és 
erőszak oltalomra talál, de ha a protestánsok önvédelemből 
tesznek valamit, az sajnálatos erőszakoskodás. (226. 1.) 

»A nagy vitában (1839—40-iki országgyűlésen a gyer-
mekek vallása ügyében) a magyar püspöki kar nemesen és 
bölcsen viselte magát, de egyszersmind meggyőződött arról, 

1 Zsilinszky M. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai, 
in. köt, 447. 1 Budapest, 1893. 

kerülni. 
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hogy a kath. egyházjogot szigorúan érvényesíteni kell. E vég-
ből 1840 júl. 2-iki körlevelében és utasításában az egész 
országra nézve kötelezővé tette a hallgatólagos jelenlétet 
(passiva assistentia) abban az esetben, ha a vegyes párok a 
kath. egyh. kivánatait nem teljesítik. Mind a mellett, hogy ez 
utasításból a protestánsokra sérelem nem járult, mert a hall-
gatólagos (papi) jelenléttel kötött házasság is egészen érvényes 
házasság volt, a templombán adott áldáshoz pedig a protes-
tánsnak úgysem volt joga, mégis egyes vármegyék politizáló 
rendjei nagyon megtámadták ez utasítás és körlevél miatt a 
kath. egyházat" (241. 1.). E politizáló rendek között volt, mint 
tudjuk, a haza bölcse, a kath. Deák Ferencz is, a ki az uta-
sítást törvényellenesnek bélyegezte. 

„Az első (1848 iki) nem csupán nemes emberektől, ha-
nem az ország összes lakosaitól választott képviselőház túl-
nyomó részben ellenséges indulattal volt a kath. egyház iránt 
és vezérférfiai a franczia forradalombeli girondisták nyomain 
szerettek volna haladni". (245. 1.) 

„A kath. egyház mindjárt (1867-ben) vészes és védtelen 
helyzetbe kerülta. (250. 1.) „Az 1868: LEL t.-cz. 12—16. §-ai 
a vegyes házasságból származó gyermekek vallására nézve a 
legszerencsétlenebb intézkedést tartalmazták". (251. 1.) S miért? 
Mert „e törvény a vegyes vallású családokban a széthúzást 
állandóvá tette s az. özvegyen maradt házasfélre az ő meg-
győződésével ellenkező vallási nevelést erőszakolt*. (252. 1.) 
Azt persze elfeledte megmondani Karácsonyi, hogy miként 
érezte magát annak előtte az özvegyen maradt prot. nő, mikor 
valamennyi gyermeke kath. volt s abban a vallásban kellett 
őket, meggyőződése ellenére, nevelnie 1? 

Hogy a nyilvánvaló tények ellenére Karácsonyi is azt 
állítja, hogy az 1523. és 25-iki vallásügyi törvényeket nem 
hajtották végre (48. 1.), azon valóban csudálkozni lehet, mikor 
ő az „Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitjavítás 
korából" cz. nagybecsű adattár egyik tudós szerkesztője, a 
melyben, egyebek közt, ezt olvassuk: „Burgio Antal 1525 
aug. 9. jelenti, hogy a budai birák egy lutheránust, a rákosi 
országgyűlés végzései szerint, halálra ítélteka. Különben is ezt 
a kérdést már Révész Imre, Révész Kálmán, Zoványi Jenő és 
Thury Etele a legalaposabban tisztázták. Az meg, hogy a 
fentebb említett vallásügyi törvényeket az 1526. országgyűlé-
sen, mint Karácsonyi állítja, el is törülték, nyilván tévedésen 
és félreértésen alapszik. Nem tudom, melyik törvényczikkből 
olvassa ezt ki; másra aligha gondolhatunk, mint az 1526. 33. 
articulusra, de ebbe csak bele lehet magyarázni a törvények 
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eltörlését. Biz áll a lutherani comburantur-féle törvény mind 
e mai napig 1 

Karácsonyi tévedéseivel bőven foglalkozott Historicus 
Criticus. Vannak még olyanok is, melyeket ő nem sorolt fel 
(pl. Drágfi Gáspár édesanyjának mondja Ecsedi Báthori Annát 
s Petrovics Ferenczről beszél (101. 1.); Komjáthi Benedek 
nem Luther, hanem Rotterdami Erasmus szerint (?) fordított; 
1618-ban Enyingi Török Bálint segítségével hatalmaskodott 
a dunántúli superintendens stb.). De most nem feladatom 
ezekről szólani. Csak eszembe jut, hogy mennyire kikapott 
volna szegény Boros János egy a XVII. századbeli polemikus 
íróktól vett díszítő jelzőkket ékeskedő kritikában, ha ilyen 
botlásokat követett volna el!! 

A vizsgálódásunk tárgyát tevő másik történeti mú a 
Komárik István, kalocsai jezsuita tanár munkája „Magyar-
ország oknyomozó története" a VIII. o. számára, mely egyik 
legelterjedtebb tankönyv a kath. tanintézetekben. A különben 
sok mérséklettel s többnyire helyes történeti pragmatikával 
tárgyalt mű ott veszíti el tárgyilagosságát, a hol a prot. 
kitűnőségekről szól. Itt kath. elfogultsága teljes s a növen-
dékek lelkében ellenszenvet igyekszik gerjeszteni nagyjaink 
iránt, a kik édes hazánknak is nagyjai, mert náluk nélkül ma 
aligha volna Magyarország. 

Dicséri pl. Komárik a végzetes szereplési Cartilo Alphonz 
jezsuitát, mint a Fráter György politikájának követőjét (102.1.). 
Megismétli Jakab Elek vádját, mely szerint Báthory Zsig-
mond Bocskay sugalmazására végeztette ki az erdélyi főura-
kat. (102. 1.) Bocskayról úgy nyilatkozik, hogy személyes 
nagyravágyása is késztette a fölkelésre (105. 1.). Kell-e ezt 
ma még czáfolni!? Maga a vádló Komárik beismeri, hogy 
Bocskay a neki felajánlott koronát visszautasította. Hát ez 
nagyravágyásra mutat? 

Komárik legfóképen Bethlen Gáboron tölti bosszúját. 
A Bethlen politikája — szerinte — nagyravágyó, machiavel-
lisztikus (108. 1.). Adott szavát nem tartja, eljárása megbíz-
hatatlan ; minden tettéből világos, hogy az uralomvágy, Magyar-
ország királyságának elnyerése voltak cselekedeteinek rúgói 
(109. 1.); nagy böne, hogy hazája jólétét feláldozta nagyra-
vágyó terveinek a török szövetségében folytatott igazságtalan 
háborúi és sokszor ok nélküli fölkelései által (110. L). Micsoda 
törpe, hitvány alak lesz ilyen jellemzés mellett Erdély nagy 
fejedelme, a magyarság egyik fényes alakja. És képzeljük 
el, milyen érzéssel és gondokozással jönnek ki ilyen tanítás 
utáh a kath. iskolákból az ifjak! De értjük, Bethlen hábo-
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rúja alatt „vérzett el a három kassai vértanú*: Körössy Márk, 
esztergomi kanonok, Pongrácz István és Grodecz Menyhért 
jezsuiták, a kiket a pápa beatificált s szomorú történetüket 
megható módon irta meg Komárik. E három martyr vére 
égre kiált, de mi protestánsok hallgassunk tengernyi szenve-
déseinkkel és száma nélküli vértanúinkkal! 

Bethlen felett, természetesen, magasan kiemeli Komárik 
Pázmányt, a kinek „diplomácziája eredményeül a Habsburg-
hatalom megerősödését Magy arországon, Erdély önállóságának 
megőrzését és Magyarország akkori területének fönmaradását 
tekinthetjük0. (112. 1.) Nem kisebbítjük, sőt elismerjük Páz-
mány nagyságát és érdemeit, de egyedül benne látni korának 
haza- és nemzet-fentarttó oszlopát s a nemzeti fejedelemség 
megőrzését, ezt már soknak ítéljük. Hisz tudjuk, hogy Bethlen 
idejében éppen nem volt barátja sem a fejedelemnek, sem 
Erdélynek s hogy I. Rákóczy Györgygyei jó viszonyt tartott 
és őt támogatta, annak okát első sorban az Eszterházy nádorral 
való meghasonlásában kereshetjük. Tehát itt főként személyes 
motívum és nem mindenekfelett nagy, hazafias eszme irányí-
totta politikáját. 

Ha még megemlítjük, hogy, Komárik szerint, II. Rákóczy 
Ferencz Bercsényi által hagyta magát rábeszéltetni a fölke-
lésre; hogy a radikális Beöthy Ödön forradalmi javaslatot 
terjesztett az országgyűlés elé a vallásegyenlőség tárgyában; 
s hogy Kossuth forradalmi lépései idézték elő 1848 ban a 
teljes szakadást: hát végeztünk a Komárik művével, de egy-
szersmind elégge feltüntettük annak több helyt elfogult és 
czélzatos voltát is. 

Legkiáltóbb példája a pápai és császári aulikus törté-
netírásnak s a megdöbbentő felekezeti elfogultságnak a har-
madik mű, melyről szólni akarok. Czíme: „A kai fi. egyház 
történelme, különös tekintettel Magyarországra". A középisko-
lák számára írta Dedek Crescens Lajos 8 a főegyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával nyomtatták ki Budapesten 1896-ban. 
Elterjedt vallástani kézikönyv; széltiben használják a kath. 
középiskolákban. Maga a szerző jónevű, ismert történetíró, de 
a szentek legendáival foglalkozván, az azokból kiáradó fana-
tizmus érintette lelkét s a históriai pártatlanságot nem talál-
juk meg nála. Teljesen a régi csapáson halad, a melyről 
nézve a protestantizmus eretnekség és akatholikusság, nagy 
emberei pedig vagy maniakusok, vagy gonosztévők. 

Luther pl. daczos, gőgös, mérhetetlenül nagyravágyó; 
észtehetsége közepes, tanulmányai felületesek. Meghasonlott 
önmagával, a világgal és annak intézményeivel. Lázasan kuta-
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tott oly tan# után, mely elhibázott életének erkölcsi alapúi 
szolgáljon. így született meg beteges agyában ez új evange-
liora. (87. 1.) Nagyzási mánia vett erőt rajta. Monomanikus 
állapota okozta, hogy az egyházpolitikai forradalmárok kar-
jaiba dőlt. (89. 1) Arra törekedett, hogy fensőbbségét minde-
neket túlhaladó izgatásaival tarthassa fenn. (91 1.) Tanítása 
egyetlenegy állító jellegű tant sem foglal magában s azért, 
jellemzően, a tagadás vallásának nevezhető. (92. 1) 

Kálvin eszes és élelmes (!) férfiú. (98. 1.) A genfi Szt. 
Szervácz-téren felállított bitófa volt támasza a Kálvin-féle 
szabad evangéliomnak. A genfiek a bitófán gyakran (!!) láttak 
embereket függni, kiknek egyetlen bűnök az volt, hogy Kálvinról 
kicsinylőleg nyilatkozni vagy tételeit megjegyzésekkel kisérni 
merészkedtek. (99. 1.) 

Ily elfogultság mellett természetes, hogy Németalföld 
szabadságharcza a kálvinista prédikátorok lázitásának ered-
ményeül van feltüntetve (99. 1.); a párisi vérnász a hugenották 
összeesküvésének a következménye^ kik Coligny lakásán elhatá-
rozták, hogy aug. 23-án hajnalban a Louvret megtámadják, 
a királyt családjával együtt lemészárolják és navarrai Henriket 
ültetik Francziaország trónjára. (100. 1.) A hugenották foly-
vást lázongtak és vakmerő támadásokat intéztek a katholiku-
sok ellen. (101. 1.) A kath. Tudor Mária királynő, a „véres 
Mária", sajnos hamar meghalt s utóda, a prot. Erzsébet a 
világ legiszonyúbb zsarnoka lett. (102. 1.) Knox János a 
gályarabságból megszökött fegyencz, a ki sötét munkát vég-
zett. (103. 1.) A protestánsok jól ismervén ügyük igazságtalan-
ságát, a tridenti zsinaton megjelenni vonakodtak. (104. 1.) 
Azt hiszem, felesleges bizonyítani, hogy mindezek szemen-
szedett s vagy elfogultságból, vagy czélzatosságból eredő 
valótlanságok. 

Ezek után Dedek Crescens müvében a magyar protes-
tantismus részére sem remélhetjük a való tényeken alapuló 
s irányzatosság nélküli felfogást. 

Mindjárt hangoztatja is az eltagadhatatlanl525-ikiIV.t.-cz. 
(Lutherani comburantür) védelmére, a mit már Karácsonyinál 
láttunk, hogy az a papi rend hozzájárulása nélkül hozatott, 
soha végrehajtva nem lett és már a következő évben, a hat-
vani országgyűlésen, a törvénykönyvből kihagyatott. (109. 1.) 
S hogy a prédikátorok úgy tüntették fel tanaikat, mint az 
igaz kathol. egyh. tanait s törekvéseiket, mint az elárvult 
egyh. erősítésére szolgáló buzgalmat. Ily módon becsempészték 
a szász és svájczi apostolok eszméit. (110. 1.) A jezsuiták 
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buzgósága a prédikátorok kétszínű eljárásáról a leplet lerán-
totta, a félrevezetteket felvilágosította. (112. L) 

A haza- és vallásszabadság ügyében vívott küzdelmek 
Dedeknél egytől-egyig lázadások. Pl. Rudolf alatt a protestán-
sok elégedetlensége nyílt lázadásban tört ki. Bocskay István, 
egy nagyravágyó és ravasz erdélyi főúr, ki az erdélyi fejede-
lemség elnyeréseért már a törökkel is czimborált, felhasználva 
a kedélyek forrongását, a maga ügyét a protestantismus 
ügyével ügyesen azonosította és a szerencsi országgyűlésen 
magát a prot. rendek által Magyarország és Erdély fejedelméül 
kiáltatá ki. (112. 1.) Ezzel izemben idézem a Bocskayt és 
korát legalaposabban ismerő Károlyi Árpádnak a tört. tár-
sulat mult évi deczemberi ülésében tartott felolvasásából a# 
következő, történelmileg igazolt passust: „Bocskay táma-
dása nem lázadás volt, hanem küzdés az államot szabályozó 
erők egyensúlyáért; munka, mit az államszervezet javáért 
végzett. E munka koronája, a mi a haza- és fajszeretet, a 
merész bátorság s a bölcs mérséklés, az önfeláldozás s a 
hazafiúi aggodalom verejtékcsöppjeiből támadt: az 1606. 
bécsi béke". 

Még csak egy példát a Dedek Crescens könyvéből 1 A 
gályarab-lelkészekröl ezeket olvassuk benne: „Prédikátoraik 
(t. i. protestánsoké) a Wesselényi-Zrinyi-féle összeesküvésbe 
keveredtek. Az összeesküvés kinyomozásával megbízott pozsonyi 
törvényszék számos prédikátort elfogatott és előbb várfogságra, 
utóbb gályarabságra ítélt. Ezek azonban korántsem nevezhetők 
vértanúknak, mint azt protestánsaink híresztelni szeretik, mert 
nem vallási, hanem tisztán politikai okokból ítéltettek el.tt 
(125. 1.). Ennél eklatánsabb esetet a bigott kath. történírásra 
nézve keresve sem lehetne találni! 

Ezek után önként fakad szivemből egy keserű sóhaj és 
tolul ajkamra egy hő óhajtás. A sóhaj arra vonatkozik, hogy 
még mindig gátat vet közöttünk a felekezeti érdek és elfo-
gultság a történeti tisztán látásnak. Az óhajtás pedig arra 
irányul: vajha minden részről levetkeznénk immár, az elő-
haladt, felvilágosult korban, a régi balfelfogásokat és ítélete-
ket s nagyjainkat ne ócsárolnánk és gyaláznánk pusztán azért, 
mert meggyőződésük a mienkkel nem egyezett vagy egyezik! 
Ekkor nem történhetnének azok a sajnálatos jelenségek, a 
miknek csaknem naponként tanúi vagyunk, hogy t. i. fele-
kezetek szerint tiszteljük, becsüljük hazánk nagyjait s így 
sohasem forrhatunk hazafias érzésben együvé. Elszomorító 
bizonyságai ennek a mult évi Bocskay-ünnepek s a Rákóczi-
és Thököly temetése. Sivár érzésre, a történeti, nagy hivatás 
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meg nem értésére, a nemzet legszentebb törekvéseinek félre-
ismerésére, emelkedettebb, magasabb nézőpont hiányára mutat, 
mikor multunk dicső alakjait felekezetek szerint osztályozzuk, 
dicsőítjük vagy gyalázzuk, marakodunk fölöttük s foglaljuk 
le őket magunknak, holott első sorban mindnyájunknak magya-
roknak kell lennünk. Elvárjuk már egyszer, hogy a papi tör-
ténetírók is levetik a római cothurnust s a régi példabeszédet 
tartják szem előtt: Barátom Plató, barátom Aristoteles, de 
legjobb barátom az igazság. (Amicus Plató, amicus Aristote-
les, sed magis amica veritas! 

S. Szabó József. 




