
-egyesűletnek vagy klubnak a vezetése, ahol csak a funkcionális szerep a lényeges.
Ezzel a felfogással szemben a szentírás mást állít elénk: a papi szolgálat lefoglalja
és meghatározza az ember egész c:gzisztenciáját. és teljes elkötelezettséget kíván
meg. (16)

KÉTFÉLE PAPSAG? A zsinati tanítás elénk állítja, hogy a Krisztus papsá
gában való részesedés kétféle jellegű. Részesedik benne minden megkeresztelt,
amennyiben hivatást nyer arra, hogy Istent megdicsőítse egész életével, de halálú
val is. Egyesek pedig részesednek benne a kézfeltétel által nyert karizmával,
amely arra rendeli oket, hogy építsék Krisztus közössógét, realizálják benne Krisz
tus misztériumát, Mindkettő Krísztustól ered; a forrás közös, ennyiben analóg
értelmű. TartaImát és funkcióját tekintve viszont lényegesen különböznek egy
mástól; ennyiben II pap szó jelentése egészen különértelmű ("kétél·telmű").

A közös szó használata könnyen lehet zavaró. Ezért fel lehet tenni a kérdést,
alkalmas-e a közös szó a kétféle tartalom jelölésére? A tudományok fejlődésében

manapság mindenfelé azt látjuk, hogy az eltérő tartalmakat eltérő szavakkal tö
rekednek jelölni. A zsinat mindenesetre felelevenítette és gyakorlatba hozta az
általános papság szóhasználatát. Ezzel arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus
papságában nemcsak a felszentelt pap részesedik, hanem a keresztség révén min
rlenki, és így kell Krísztus módján élnie mindenkinek.

Az általános papság mellett van az egyházban sajátos papi szolgálat, de ez
nem elkülönülést, csoportosulást, kasztot jelent. Mindkettőnck megvan a maga sa
ját szerepe : építeni az egyházat; és az egyház életén belül kölcsönösen irányí
tani és meghatározni a keresztény életet, a keresztény egzisztenciát.

Jegyzetek: (1.) In Lucam expos, V. 33; De civitate Dei XX. 10: Serm III. 1. Idézve: P
Th Camelot: Un seul pretre, tous pretres. Jn: La vie spirituelle 5:J9 (1967), 636. - (2.) S. '1'11.
III. 73, 2.3; - (3.) Vö. P. Pourrat: La sacerdoce. Doctt'ine de l'École francalse. paris (1931.)
- P. Pourrat: La spiritualité chr étierine'', Paris, 1947, III. 568 kk. - (1.) Vö. Ad. Tanquerey:
A vallásosság alapvető dogmái (ford. nezcrécü L), Desclée, 1934, 19n kk. - P. Radó: Enehírt
díon ltturgtcum, Romae, 1961, I. 205-206. - Kemenes L.: A keresztény ,,]örályi papság.".
Bp. 1S'36 egészen kicsinyes és periferikus szemléletben elemzi a kérdést. - (5.) Vö. G. Thills:
Sainteté chrétienne, Desclée Paris, 1963. 155 k. - (6.) Y. Congar: Jalons pour une théologie
du Iatcat-, ParIs, 1964. (7.) Vö. F. Klost.errnarin : Sind alle Priester? Styria, 1969. 24 kk. 
(B.) Vö. Semmelroth: Das priesterlichc Gottesvolk und das Amt, in: Concilium rvn (1968),
42. - (9.) A szentírás termínológiájában a "test" és a "lélek" nem azonos a mal jelentés
sel , Altalában a "test" a földies, a "Iélek" a Szentlélektől vezetett embert jelenti. - (10.)
Vö. C. Spicq: Théologie du Nouveau Testament, ParL'l. 1965, I. 207. - P. Th Camelot i. m.
'640. - (ll.) Lumen Gentium 34. - (12.) Vö. B. de Margerie : Le Christ, la sécularrsation et
'la consecration du Monde, in: Nouvelle ReVue Théologique 91/4 (1969) 370 kk. - (13.) Y.
Congar: i. m. 278. - (14.) C. Spicq: Spfrí tu altté sacerd-rtale d'apres Saint Paul, Paris. 1954,
'51 kk. - (15.) Y. Congar: i. m. 278. - (76.) Vö. H. Schlier: Die n eutestamen tliche Grundlage
des Priesteramtes, in: Der priesterliche Dicnst (Quaestiones disputatae 46), 1970, I. 81 kk.

VARGA IMRE

PROTESTÁNS LELI(ÉSZEI( GÁLYARABSÁGA
A Wesselényi-féle összeesküvés egyházpolitikai következményei

1671. április 30-án hóhér bárdja alatt halt meg Nádasdy Ferenc Bécsben,
Zrínyi Péter és Fraugepán Ferenc Bécsújhelyen, Bónis Ferenc pedig Pozsonyban.
Wesselényi-f'éle összeesküvés néven szekták emlegetni mozgalmukat, mert Wesse
lényi Ferenc nádor vezetésével indult meg a nemzet ellenállási jogára hivatkozva.
A nádor még az összeesküvés leleplezése előtt meghalt.

Egész Európában akkoriban lépett a rendiség helyébe a korlátlan fejedelmi
abszolutizmus. A bécsi kormányzat a magyárok "rebellióját" használta fel. hogy
az erőszakos átalakítás ódiumát a nemzetre hárítsa. Hocher birodalmi kancellár
egy memorandumában Lipót császárt új Herkulesnek nevezi, akinek minduntalan
olyan szörnyekkel kell harcolnia, amelyeket a magyar nép vadsága és arcátlan
sága költ fel eUene. A magyar természet gonoszsága nem javítható, csak meg-
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törhető, ne higgyen tehát a császár azoknak, akik puhaságot ajánlanak. Minek a
kard, ha a hü velyben marad? Az összeesküvésele és rebellíók vérrel büntetendők,

vágjon oda a császár és gondolja meg, a holtak nem harapnak. A magyarok lá
zadásaikkal alkotmányos jogaikat elveszítették, mint "armis subjectí", tehát fegy
verrel meghódítottak kezelendők. Ct)

Az új berendezkedés - a fegyver jogán - meg is indult. Első lépésként 
még 16'71 márciusában - császári rendelettel minden vármegyének és városnak
kötelességévé tették a területén lévő idegen katonaság eltartását. Megállapították
a heti "porciót", amennyit élelemből, takarrnányból, fűtőanyagból és természet
beni lakásból egy-egy katona eltartására szolgáltatní kellett. Ezzel a katonai ter
hek felosztása - a "repartitio" -, az országgyűlés évszázados jogaitól független
lesz és az idegen katonai parancsnokok önkényétől függ. (2) lVIiután attól lehe
tett tartani, hogy a régi magyar kormányszervek ezt a törvénytelen állapotot sza
botálni fogják, ezért a hivatalok vezetését "megfelelő" személvek kezébe kellett
adni. Így lett magyar kamaraelnök gróf Kollonits Lipót bécsújhelyi püspök, a
császár bizalmasa. Apja még egyszerű várkapitány volt Komáromban : család
ja és ő maga is felemelkedését a császárnak köszönhétte. (3)

1671 végén császári rendelettel nyolcezer végvári katonát végkielégítés nélkül
elbocsátottak, még az évekre visszamenő zsoldhátraléket sem térítve meg. A ren
deletet takarékossági okokra hivatkozva hozták, de a magyarok elbocsátásával
párhuzamosan még több német katonát hoztak be. Hogy a katonaság eltartásá
nak terhe még érzékenyebb legyen, emelték az "accisá"-nak nevezett forgalmi
adót a bor, sör, pálinka és hús után.

Az országba özönlő német csapatokkal együtt császan biztosok érkeztek,
hogy a Wesselényi-féle összeesküvésben kompromittáltakat felkutassák, össze
fogdossák és ellenük az eljárást megindítsák. Hogy ez mit jelentett? A titkos
tanács egyetlen ülésén a felső-magyarországi vármegyék területén 11 várat, 70 ne
mesi lakóhelyet és 367 falusi birtokot vettek el tulajdonosaiktól. akik ezzel föl
dönfutókká váltak. Kollonits kamarai elnökkel karöltve az udvari kamara elnök
ségének egy tagja, gróf Sinzendorf Lajos hajtotta végre a konfiskálásokat. Sinzendorf
a legközönségesebb sikkasztásoktól sem riadt vissza: az idegen követek részére
adott császári ajándékokat magának tartotta meg, régi udvari adósságok papír
jait összevásároita és azokat magának fizette ki. Amikor 1680-ban leleplezték,
1,970,000 forint kár megtérítésére kötelezték. Ez a gátlástalan és gyönge jellemű

ember intézkedett sok-sok ezer magyar sorsa fölött. (4)
A vagyonelkobzásra ítéltek egy csekély részének Erdélyben is volt birtoka.

Velük együtt a többiek is, a leszerelt végvári katonák is, kelet felé menekültek.
Erdély volt az elnyomott magyarság reménységeinek utolsó mentsvára. A Szilágy
ságtól nyugatra és északra, az úgynevezett Partiumban, török és magyar határ
területen helyezkedtek el. A váradi basa oltalmában bizakodtak, akinek Debrecen
adót fizetett. A menekültek főleg protestáns vallásúak voltak, ezért Debrecen ro
konszenvezett velük: mégis annyit kellett szenvednie ezektől az elkeseredett, pré
dából élő emberektől, mint akar a törököktől vagy a császáriaktól. A "bujdos5k
egy kenyéren, egy pénzen élve, nem volt annyi gyolcsuk, hogy vere j téküket. köny
nyűket arcukról letörölhették, avagy szennyesüket magukról Teválthatták volna." (5)

Közöttük a legelőkelőbb gróf Balassa Imre volt, de őt a németek beépített
emberének tartották. Szellemi vezéreik, Petróczy István és Szepessy Pál művelt

emberek és igazi "nyakas" kálvinisták voltak. 16'71-ben őket küldték bajtársaik
a török nagyvezérhez. hogy szolgálatukat felajánlják. A szultán figyeimét azon
ban elsősorban a lengyel ügyek kötötték le: az 1664-es vasvári békét ezért meg
szegni nem akarta. A bujdosókat szép ígéretekkel bocsátották haza: az erdélyi
fejedelemnek pedig azt az utasítást küldték, hogy a németek által "szökevény zsi
ványoknak" nevezett bujdosókat a császáriaknak ki ne adja, de értük semmiféle
kalandba ne merészkedjék. A későbbiek folyamán tényleg csak egyetlen alkalom
mal fordult elő, hogy Huszain aga Nagyváradról 100 lovas és gyalogos katoná
val - néhány napig - részt vett a bujdosék portyázásaiban, egyébként politikai
ütőkártyának használta őket. (6) .

Lipót császár a bujdosók megrendszabályozására azt a Cobb Frigyes táborrio
kot küldte, akit 1664-ben szadista kegyetlenkedéseí miatt egyszer már le kellett
váltaní a parancsnoki tisztségből. Kedvelt kivégzési módszere volt akaróbahúzás:
az áldozat altelébe olyan vaséket szúrtak, amelynek végére apró kampósszegek
voltak ráerősítve. Ezek a belekbe, belső részekbe beleakadtak és onnan eltávolí-
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tani őket nem lehetett. Az áldozat nem azonnal, hanem napokig kínlódva pusz
tult el. (7)

A bujdosók kétségbeejtő helyzetükben raboltak, gyilkoltak, kereskedőket fosz
tottak ki, katolikusokra ("pápás kutyákra") indítottak hajtóvadászatot. Garázdál
kodásaikra jellemző, hogy még a velük együttérző erdélyi fejedelem, Apafi is
Petróczy Istvánt két alkalommal kénytelen volt lecsukatni. (8) Egy nagyobb csa
pattal Ibrányi Adám Nagyszőllősre tört. Itt lakott az 1668-ban katolikus hitre visz
szatért Perényi család. Házukban minorita kolostort rendeztek be, mivel az egész
környéken nem volt katolikus pap. A bujdosók Szegedi János áldozópapot és
Kende Ferenc frátert megcsonkították. Liszkán Dayka István káplánt, Farnosnál
Csepellényi György plébánost, Hejcén Balogh Bálint plébánost és hét hivőjét öl
ték meg. (9)

De ez az éremnek csak egyik oldala. A másik az, hogy közben Kőszegtől

Hegyaljáig megindult a protestánsok üldözése, kezdetét vette az a korszak, amelyet
azóta is "gyászos évtizednek" neveznek. -

A mohácsi vész után a püspökeitől és nagyszámú papjától megfosztott kato
likus egyház híveinek áttérítése minden nagyobb ellenállás nélkül történt a "cuius
regio eius et religio" elve alapján. Ezután eltelt egy évszázad és a nemzet 8/l0-ed
része protestánssá lett, a királyság pedig katolikus maradt. A protestantizmus fő

támasza, Erdély elgyengült, az ellenreformáció hatására az arisztokrácia nagy ré
sze is katolizált, sokan bizonyára csak érdekből. Igy a föld, amelyen a protestáns
jobbágyok laktak, a telek, amelyre a templom épült, rendszerint még a reformá
ció előtt, ismét katolikus földesúré lett. Igy ugyanazok a családok, amelyek egy
kor a hitújítás körül buzgólkodtak, most a katolicizmus javára használták az erő

szakot. Most azonban az ellenreformáció már egy szilárd szarvezettel találta szem
ben magát: hitéhez, prédikátoraihoz öntudatosan ragaszkodó emberekkel, akiknek
"retorz.iója kegyetlenségben gyakran meghaladta üldözőik embertelenségét". (10)

Bocskai István óta minden alkotmányos megmozdulásban a protestánsok val
lásszabadságának helyreállítása szerepelt az első helyen. Most a magyárok "re
belliója" jó alkalmat adott arra, hogy a bécsi udvar a politikailag veszélyesnek
tartott felekezetekre lesújtson.

Az országos méltóságok viselői csaknem kivétel nélkül katolikus főpapok

voltak, így a protestáns-ellenes intézkedések végrehajtásában is főszerepet játszot
tak. Főként Bársony György nagyváradi püspök, aki a "Speculum Hungariae",
valamint a "Veritas toti mundo dec1arata" círnű művecskéiben a protestánsok
elleni intézkedések eszmei alapját, igazolását akarta megadni. (11) A "Speculum
Hungariae" (Magyarország tüköre) lényegében az úgynevezett Szílveszter-bulla
közléséből áll és azt akarja bizonyítani, hogy r. Lipótnak apostoli magyar kirá
lyi jogánál fogva kötelessége az országnak a protestáns "herezis"-től való megtisz
títása, Vagyis az ellenreformáció jogos nemzeti ügy. Lehetséges, hogy Bársony
püspök jóhiszemű volt, hiszen nagynevű történészeink is csak a múlt század vé
gén tisztázták, hogy a Szilveszter-bulla hítélességét bizonyítani nem lehet. Az
pedig egészen biztos, hogy a magyar királyi kegyúri jognak Bársony püspök sze
rinti értelmezése csupán Verbőczy Hármaskönyvéig vezethető vissza.

A "Veritas"-ban pedig Bársony püspök érvelése a következő: 1.) A protes
tánsok számára vallásszabadságot biztosító 1606., 1608., valamint 1647. évi vallás
törvények Bocskai és Rákóczi fegyvereinek hatására készültek. A hatalmi hely
zet megváltozásával ezek éppúgy érvényüket vesztik, mint a nemzetközi szerző

dések, ha az egyik félnek lehetővé válik a szerződés megszüntetése, 2.) Verbőczy

szerint egy törvény létrejöttéhez a király, valamint a négy rend szavazata szük
séges, l608-ban azonban az egyházi rend, 1647-ben pedig - Bársony szerint 
a főúri és a nemesi rend többsége is ellenezte ezeket a törvényeket. 3.) A fenti
törvények csak az augsburgi és helvét hitvallás híveinek biztosítanak szabad val
lásgyakorlatot, márpedig - szerinte - a hazai kálvinísták és luteránusok sokban
más rítust és hitelveket követnek, mint az említett hitvallások. (12)

Ez az érvelés a maga korában nagyon hatott, nagyon meggyőző volt. Hiszen
minden abszolutisztikus uralkodó hatalmát Isten kegyelméből eredeztette, és ezért
lelkiismereti kötelességének tartotta "lsten igaz ügyét" előmozdítani. A saját ér
dekét azután már kőnnyű volt a szép jelszó mögé elrejteni.

A fenti gondolkodás alapján fejlődött ki az egy vallás-egy állam elve. Ez nem
osztrák specialitás volt, hanem egész Európában hódított. A szászországi lute
ránusok nem kevesebb indulattal viselkedtek a kálvinístákkal szemben, mint ac
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skót puritánok az anglikánok, az anglikánok a katolikusok, vagy a francia katoli
kusok a hugenották iránt. Ebben a korban elképzelhetetlen volt, hogy a hatal
mon lévő vallás hívei ki ne használják a helyzetet saját előnyükre és a másik
elnyomására. Mlndegyik vallás lelkiismereti kötelességének tartotta a térítést. A
türelmet, a békés egymás mellett élés elvét már saját ügyük elárulásaként fog
ták fel. Bármennyire is ellenszenvesek ma már számunkra I. Lipót vallásügyí
rendelkezései és bármennyire is fájlaljuk, hogy ennek végrehajtói főként kato
likus főpapok volta'c, él történel ni ígazs g És tudományosság ellen vétenénk. ha
nem vennénk figyelembe, hogy a protestáns országokban a katolikusok annak
idején ugyanilyen szabadságot "élveztek."

Azt hiszem, tévednénk akkor is, ha csak anyagi és hatalmi érdekek ütközé
seként fognánk fel ezeket a küzdelmeket. Nagyon sok volt e kor vezetői között a
tiszta szándékú és jellemű, erős hitű ember. Csak hát minden ember a maga
korának gyermeke. Mint a megáradt folyam a beléje dobott gyufaszálat, úgy so
dorják magukkal a koreszmék sokszor még az okosakat is.

Kivételként csak a .nagy Zrínyi Miklóst emlfthetném, aki buzgó katolikus volt,
és mégis .elítélte a protestánsok elleni adminisztratív intézkedéseket: "A protes
tánsok szabadsága és az ország szabadsága egy alapon sarkallik." "Egy jó lelki
ismeretű luteránust többre becsülök, mint egy rossz lelkiismeretű katolikust."
"A katolíkus hitnek az ő géniusza idegen a háborúságtól ... Szent Péternek sem
szabad vala a maga oltalmáért kardoskodnia." Egyik-másik püspök viselkedéséről:

"Nem isteni zelus ez, hanem lábak alól felszedett ambíció, kivel magok javát és
nem Isten dicsőségét keresik." (13)

A harc nemcsak a katolikusok és protestánsok között folyt, hanem a más pro
testáns "eretnekekkel" szemben is. Amikor Samarjaí János kálvinista szuperin
tendens 1628-ban megpróbálta a helvét hitvallás tanainak az augsburgival való
megegyezését kimutatni, ezt a törekvést Lethenyei István csepregi prédikátor a
luteránusok részéről ilyen ingerült szavakkal utasította el: "Hogy lehetnénk mi
ővélek atyafíságos és barátságos egységben, holott ők is, mint pápások, szinte úgy
ostromolják az mi ecclesiánkat? Bennünket szörnyü tévelygésekkel vádolnak és
kárhoztatnak: eretnekeknek, félpápistáknak hívnak evangélium ellenségeinek,
Sátán ganéja oltalmazóinak . .. hát az calvinisták ezért nem atyafiaink ..." (14)

Az egy vallás-egy állam elvén kívül még egy fontos oka volt, hogy az oszt
rák elnyomás fokozottabb súllyal nehezedett a protestánsokra. A török az általa
megszállt területeken vallásilag közörnbös volt. A török földesúrnak nem volt
érdeke, hogy a "hitetlen rájának" mohamedán vallásra térésével előjogai legyenek.
Az viszont fontos politikali érdeke volt a török megszállóknak. hogy éket verje
nek magyar és magyar közé. Ezért az egyes egyházközségekben előforduló viták
ban a török mindig a protestáns fél javára döntött. Mint például Musztafa szé
kesfehérvári iszpaha, aki szidalmakkal teli levélben fenyegette meg Gencsy Egyed
pannonhalmi főapátot, mivel a szentiváni prédikátort el akarta űzni. (15)

A protestánsok is gyűlölték ugyan a "környülmetéletlen szívű, vérünkön hízó"
a magyar katolikust, aki már egyháza szervezeténél fogva is jobban hajlott a
magyar királysághoz. illetve a római pápához, a török-ellenes koalíciók legfőbb

szervezőjéhez: tehát politikailag gyanúsabb volt.
A protestánsok is gyűlölték ugyan a "környülmetéletlen szívű, vérünkön hízó"

pogányt; de a török hatalom fokozatos visszaszorítása folyamán elsősorban a re
formátus magyarságnak rá kellett döbbennie, hogy a Habsburgok maguknak sza
badítják fel az országot. így a felszabadítás annyit jelent, hogy a nemzet testéről

leütik a török bilincset, de helyébe mindjárt a maguk még gyűlöletesebbés elviselhe
tetlenebb béklyóját teszik. Sokszor előfordult, hogy a protestánsok török területre
menekültek. (16)

Ez is oka, hogy I. Lipótnak embertelenségekben és brutalitásokban bővelke

dő kormányzata a protestánsok üldözése terén alkotta a legmaradandóbb emlékeket.
A. protestáns-ellenes intézkedések első szakaszát a szabad királyi városok reka
tolizálásának végrehajtása jelentette, arra hivatkozva, hogy ezek a király tulaj
donai. Ez az érvelés már a XVI. században is felmerült, sőt alkalmazták is
Ausztriában. 1671-től Szelepcsényi György esztergomi érsek és királyi helytartó,
valamint gróf Kollonits Lipót bécsújhelyi püspök és kamarai elnök ezen az ala
pon veszik vissza fegyverrel a szabad királyi városok templomait és iskoláit.
Ezeknek nagy része azelőtt katolikus tulajdon volt. (17) Ezt az akciót 1674-ben
abbahagyták az akkor még többségében protestáns vallású katonaság ellenséges
hangulata miatt. Egy ilyen templomfoglalás alkalmával történt 1672. július 14-én
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Turalukán (Nyitra rn.), hogy Bársony György nagyváradi püspököt a luteránus
jobbágyok negyedórán keresztül véresre verték, és csak a prédikátor felesége
mentette meg életét. A püspök testvérét, Jánost, aki a birtokelkobzási perekben
ügyész volt, a jobbágyok agyonverték. (18)

A küzdelem második szakasza a Szelepcsényi érsek, mint királyi helytartó ál
tal felsőbb parancsra összehívott 1673. évi őszi, valamint 1674. évi tavaszi két po
zsonyi törvényszék a protestáns lelkészek ellen. Tagjai: az országbíró, a magyar
kancellár, Pálffy Tamás nyitrai püspök, törvénykezési szakemberek és elsősorban

a törvényszék elnöke, gróf Kollonits Lipót bécsújhelyi püspök, az egyetlen sze
mély, akiben a császár feltétlenül megbízott. A per tárgya: az evangélikus és re
formátus lelkészeknek a budai basával való összeköttetése, továbbá nyílt lázadás
terve. Bizonyítékul Vitnyédy Istvánnak Bethlen Miklóshoz és Keczer Ambrushoz
intézett leveleit csatolta a vádhatóság. (19)

Bethlen Miklós hamisítványnak nevezte a leveleket. A történetírók legnagyobb
része a levelek valódisága mellett foglal állást, de ez nem lényeges szempont. A
bíróság feladata az volt, hogyaprotestánsokra halálos csapást mérj en. Erre mu
tat, hogy kegyelmet kapott, hazamehetett vagy kivándorolhatott az a lelkész, aki
reverzálist adott. Vagyis kötelezte magát, hogy önként elhagyja az országot. Ha
pedig itthon marad, lelkészi és tanítói működést nem folytat. A reverzális aláírói
nak 50 forintot ígértek. (20)

Az írásbeli idézésre a bíróság előtt a királyi Magyarország területéről mintegy
250 lelkész jelent meg: ezekből 57 volt a református, a többi pedig luteránus. (21)
Kollonits püspök fenyegetéseinek hatására mintegy 200 lelkész írta alá a rever
zálíst, legnagyobb részük külföldre távozott. A többiek azonban halált megvető

bátorsággal ragaszkodtak hivatásukhoz és hitükhöz. Úgy látszik, nem számítottak
ilyen erős ellenállásra, mert még 1674 tavaszán sem tudták, hogyalelkészeket
mivel büntessék.

A lelkészek ismerőseit is felszólították, hogy az ellenállók szilárdságát megtör
ni segítsenek. Andrássy Miklós Krasznahorkából a gyóntatóját küldte el, hogy
az egyik protestáns lelkészt jobb belátásra bírja: "Patrom.ls vestrae Dominationis
me rogavit ut vestrae dominationi ínservíam et quantum possim benefaciam."
(Uraságod patrónusa küldött, hogy uraságodnak a lehetőségek szerint segítsek.) (22)
A lelkész először azt gondolta, hogy anyagi segítséget kap. írd alá a reverzálist
és akkor magammal viszlek... a szabadságot hoztam és nem pénzt... Amikor a
lelkész arra hivatkozott, hogy ő ártatlan, nem rebellis, akkor a követ tömören éli
őszintén mondta ki az igazságot: "... nec tu, nec ego sumus rebelles, sed religio
tua est rebellis ..." (23) Értelemszerűen így lehetne lefordítani: a vallásod miatt
számítasz rebellisnek.

1674 tavaszán a közeli helyek lelkipásztorainak megengedték, hogy a hús
véti ünnepekre hazamenjenek. Ezeket a budai basa figyelmeztette, hogy ne men
jenek vissza Pozsonyba. így menekültek meg a további viszontagságoktól : Kör
mendi György banai, Sallai János igmándi, Virág János ászári, Marosi István
kisbéri lelkész. A beteg Beregszászi János szőllősi lelkészt hívei elrejtették. (24)

A reverzálist alá nem író lelkészeket Komárom, Lipótvár, Berencs várába osz
tották szét, kenyéren és vízen böjtölve, emberhez méltatlan munkát kellett vé
gezniök. (25) A komáromi várba például 1674 májusában 19 evangélikus és egy
református lelkészt szállítottak török hadifoglyok közé. Közben mindent kipró
báltak rajtuk, amit csak az emberi furfang és elbizakodottság a gyengébb meg
törésére kieszelhet.

Csodálatos lelki erejük láttára az egyik királyi megbízott így fakadt ki: "Cui
ergo confiditis?" (Kiben reménykedtek?) Harsányi István rimaszombati lelkész
11 többiek nevében így válaszolt: Hiszünk az ártatlanságunkban. a jó ügy győzel

mében, bízunk az Istenben és az Isten után királyunk kegyességében. Lehetetlen
nek tartjuk, hogy kegyes királyunk ártatlan emberek pusztulását megengedje. (26)

L Lipót azonban nem a kegyességére, hanem inkább a magyar ügyek szak
értőjére, Kollonits püspökre hallgatott és a lelkészeket 1675. március l.B-án ka
tonai fedezettel Nápolyba küldte gályarabságra. Két csoportban mí ntegy 40 lel
kész jutott erre a szomorú sorsra. A galyára küldés gondolata kétségkívül Kollo
nitstól származik, aki korábban máltai lovagként maga is harcolt gályáleon. és a
büntetés e fajtájának embertelenségét egyedül ő ismerte a bírák közül.

Az út fáradalmai és a kísérő katonák kegyetlensége következtében 'I'rieszt
be való megérkezésük alkalmával hat lelkész olyan állapotban volt, hogy tovább
szállításuk lehetetlennek látszott. Miskolczi Mihály hibából véres genny szivár-
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gott állandóan. Harsányi Istvánt a köszvény kínozta és már nagyon öreg volt,
Kóródi Jánosnak a bilincsek feltörték a lábát, Czeglédi Péternek is a lábán volt
súlyos sebe. Huszti Mihály és Szetzei János öreg koruk és a kíméletlen bánásmód,
sok éhezés miatt értek erejük végéhez.

Triesztben a városon kívül, egy düledező és piszkos istállóban volt a "szál
lásuk". A hátrahagyottak a .Nápolyba indulóktól sírva búcsúztak és ígéretet tet
tek egymásnak, hogy akármi is következik, hivatásukhoz hűtelenek nem lesznek.

A hat félholt lelkésznek a trieszti börtönbe kellett mennie. Miskolczi Mihály
már nem tudott lábra állni: ezért négykézláb vánszorgott, a többiek botra tá
maszkodva, minduntalan pihenőt tartva mentek. Ennek a bevonulásnak igen sok
nézője volt, és hogy ez a megrendítő jelenet ne szánalmat, hanem inkább gyűlö

letet ébresszen a bámészkodókban, a börtön parancsnoka azt kiabálta nekik: .,Ah,
ah, constantes Diaboli Martyres." (Ime, íme, az ördög makacs vértanúi.) (27) Ned
ves és penészes üregbe zsúfolták őket; és várták, mikor halnak meg. Élelmet nem
kaptak, mintha nem is léteznének. A többi rabtól kellett néha pirulva egy-egy
falat kenyeret kérniök. Miskolczi Míhály és Kóródi János néhány nap múlva meg
is halt. A börtönt látogató Angelusz atya, a piaristák rektora, hetenként vitt ne
kik némi bort, kenyeret, sajtot, pénzt. Jelentést tehetett az érseknek, Nicolaus Ru
dolowicusnak is, aki ezután szintén segített valamit a lelkészeken. Hogy ez igy
volt, arról tanúskodik Harsányi Istvánnak dr. Zaffius nápolyi orvoshoz írt leve
le is. Ebben arról tudósít ja deportált társainak jótevőjét, hogy ők is csontig le
fogytak, és már nem is lennének, ha a püspök rajtuk nem segít. (28) Egy kis embe
riesség az embertelenségben l Igen lefokozza azonban ennek értékét az a körül
mény, hogy a jócselekedet fejében az érsek a lelkészek áttérését remélte és szor
galmazta, És amikor ezek azt válaszolták: "Neque est necesse, ut nostri corporis
libertas cum permutatione Religionis nostrae offeratur" - vagyis a kenyérért és
a testi szabadságért vallást nem változtatnak, mert ezt megtehették volna Magyar
országon is, akkor ezután a segítség elmaradt. (29)

Huszti Míhály és Szetzei János is hamarosan meghalt. Harsányi Istvánt és
Czeglédí Pétert szinte már háldokolva szállították Nápolyba. Az ottani börtönben
egy jótevőjük révén sokkal jobb dolguk volt. Bűnözők között voltak ugyan, akik
papi mivoltuk miatt sokat bántották őket, mindent elloptak tőlük, de a jótevőnek

médjában állt minden nap segíteni rajtuk. A nápolyi börtönben már gyorsan tel
tek a napok számukra, mert a közben megindult mentési akciókról tudomásuk
volt, és sok látogatójuk akadt, mert a nápolyi papok közül a legtöbb megpróbál
kozott az áttérítésükkel. Ezeknek a vitáknak a rövid leírása is nagyon érdekes,
sokat elárul a kor szelleméből. (30) .

1675. május 8-án Triesztből 30 lelkész érkezett meg Nápolyba. Amint az előb

biekben láttuk, hatan Triesztben maradtak, négynek pedig sikerült megszökníe.
A lelkészeket három evezőpadsoros hadigalyára osztották be. Embertelen sor

sukról luteránus kereskedők révén tudtak hírt adni: mint például Alistáli György
szőnyi lelkész levele híveihez, (31) 27 magyar lelkész levele a zürichi egyház lel
készeihez 1675. szeptember 5-én (32). Dr. Zaffius a zürichi egyház oltalmába ajánl
két evangélikus lelkészt, akiknek sikerült a gályákról megszökniök. Nehogy el
ulasítsák őket - mert nem kálvinisták -, hisz a gályarab lelkészek leveleinek
továbbítását kálvinista kereskedők nem merték vállalni, luteránus kereskedők

azonban rendszeresen végzik ezt. (33)
1675 decemberében a nápolyi öbölbe érkezett Johannes de Haen németalföldi

altengernagy "Hollandia" nevű hadigályán. A lelkészeknek sikerült őt is értesi
teniök: az Isten irgalmára kérték, tegyen valamit az érdekükben. Személyenként
50 aranyért adták el őket a spanyol kormánynak. (Nápoly ekkor a spanyolokhoz
tartozott.) Gyűjtsék össze a váltságdíjat és a bécsi kormánytól kérjenek bizto
sítékot, nehogy esetleg hazatérésük után is bűnözőként kezeljék őket. Nevüket, lel
kipásztori állomáshelyüket is közölték az altengemaggyal. hogy az hozzátartozói
kat értesíthesac. Innen is tudjuk, hogya már említetteken kívül a deportáltak
kőzt volt: Újvári János mezöörsí, Komáromi János ácsi lelkész, Szentmiklósi János
kajárí lelkész, esperes, Séllyei István püspök rektorával, Kotsi Bálint pápai isko
lamesterrel.

Kegyetlen sorsuk ismeretessé válása a svájci, holland és német protestánso
kat rendkívül felháborította. Különösen lázító volt az a körülmény, hogy a pa
pokat gályarabságra vitték, holott a büntetésnek e megszégyenítő fajtáját csak
elvetemült bűnözőkre és rabszolgakra szokták kiróni.

A nápolyi alkirály az első nemzetközi mentőakcíókra még magabiztosan azt
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válaszolta, hogy a protestáns lelkészek a halálukig fognak bűnhődni Iázadásu
kért. Az angol konzul legalább az idősebbek szabadon bocsátását kérte és sze
mélyenként 100 aranyat ajánlott fel. A protestáns fejedelmek szintén közbenjár
tak. Kramprich hollandiai osztrák követ többször jelentette r. Lipótnak. hogy egé
szen lehetetlenné válik a helyzete. Senki sem hiszi el, bármennyire állítja, hogy
a lelkészeket nem a vallásuk miatt, hanem lázadásért ítélték el. (34) A holland
kormány a kisebbségben lévő katolikusok vallásgyakorlatának a megszüntetésével,
sőt fizikai megsemmisítésükkel fenyegetődzik.

1676. február ll-én délelőtt 10 órakor vették le a bilincseket a lelkészekről és
adták át őket de Haen altengernagynak. A lelkészek meghatottságukban zsoltá
rokat énekelve léptek a hajó fedélzetére, az altengernagy egyenként megölelte
és megcsókolta őket. Másnap pedig az egész hajóraj parancsnoka, Rujter Mihály
admirális fogadta őket ünnepélyesen: "quanta fieri potest ab homine chrisüanis
sírno". (Amennyire csak egy igazán keresztény ezt megtehcti.) (35) A kiszabadí
tott 26 lelkész Svájcori és Németországon keresztül érkezett haza. Mint a lelkiis
mereti szabadság hőseit ünnepelték őket egész Európában és megsegítésükre gyűj

téseket rendeztek.
A gályarabok ügye nagy politikai és diplomáciai tehertételt jelentett a bécsi

kormánynak. Ez is egy oka volt annak, hogy r. Lipót az 1685-ben győri püspök
ké kinevezett gróf Kollonits Lipót utódát, Christophorus a Roxas bécsújhelyi püs
pököt megbízta a "Concordia Christianorum"-nak nevezett reuniós mozgalom meg
indításával és szorgalmazásával.

Nevezett püspök császári és nádori megbízottként járta végig a református és
evangélikus egyházak vezetőit, hogy velük a békés együttélés és a "reunio" létre
hozásáról tárgyaljon. A bécsi kormány már eleve beleegyezését adta abba is, hogy
a tárgyalások állásáról a külföldi protestáns egyetemeket tájékoztassák és a vé
leményüket kikérjék. Tárgyalási alapként Hi pontos tervezetet vitt magával a
püspök. Lampé könyvének "Tentamina Politica" című fejezetében foglalkozik ez
zel a tervezettel. O Rómával is érintkezésben van, mert fáj neki, hogy a kereszté
nyek tűzzel-vassal irtják egymást és ezért nagyon félő: "ne in fauces Diaboli de
venerint." (36) (Félő, hogy az ördög kelepcéjébe esnek.)

A tervezet pontjai:
1. Huszonnégy tagú közös bizottság alakítandó: ennek kell megállapítania, ki

az, aki a közös ügyet veszélyezteti, az egyetértést zavarja. - 2. E bizottság a leg
régibb szentírási szövegeket vegye alapul és minden előítélet nélkül állapodjanak
meg a valódi értelemben. E tekintetben a többség szavazata az irányadó. - 3.
A mise a nép nyelvén legyen. E tekintetben további tárgyalások lehetségesek. 
4. A katolikusok a protestánsokat "catholici-reformati", vagyis reformált katoli
kusoknak nevezzék. A római pápa Rómában templomépítési engedélyt adjon ré
szükre. - 5. A római pápa rnint a kereszténység főpapja szerepelhet, de a re
formált katolikusokból tanácsot vegyen maga mellé, - 6. Aki a másik vallá
sát ócsárolja, azt az egész kereszténységből ki kell zárni. - 7. A "sacra coena"
míndkét szín alatt kiszolgáltatandó. Katolikusok a reformált katolikusoknál is
áldozhassanak és természetesen fordítva is. - 8. A vallásszabadság helyhez kő

töttségét, vagyis az artikuláris helyek intézményét meg kell szüntetni. Különösen
Spanyolországban és Itáliában mindenki követhesse a lelkiismeretét. - 9. Hús
vét előtt két héttel mindenki tartózkodjék a húsevéstől, hogy Krisztus kínszenve
désébe minél jobban beleélhesse magát. - 10. A szentek segítségül hívása te
kintetében meg lehetne egyezni abban a módban, ahogyan ezt az ősegyház gya
korolta. - ll. Az egyházi szertartásokban a nép nyelvét kell használni. Misében
is a könyörgéseket, hálaadásokat a nép nyelvén végezzék. - 12. A purgatorium
léte nem alapvető kérdés: úgy hiszi mindenki, ahogyan a szentírásban megala
pozva látja. - 13. Papok, püspökök házasodjanak, az apácák, szerzetesek azon
ban nem. - 14. A reformált katolikusoknak is legyen püspökük, aki a papjai
fölött joghatóságot gyakorol. - 15. Noha a görög egyház a Szentlélekről szóló
tanításában téved, azért tartsuk őket keresztényeknek, testvéreknek. - 16. Fenti
24 tagú bizottság új Bibliát adjon ki. Lábjegyzetekre nincs szükség, A római pá
pa engedélyezési jogáról, tévedhetetlenségéről szó sem lehet. Csak mint legfőbb

"Inspector omnium spiritualium" szerepelhet. Más vallásokból válasszon maga
mellé segítséget.

A protestáns mainzi választófejedelem állította össze ezt a tervezetet. A leg
több protestáns egyházkerület papi gyűlései mégis nagyon éles hangon utasították
vissza, mint elvtelen szinkretizmust. (37)
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A bécsújhelyi püspök próbálkozása kudarcot vallott. Csak az első pontban
foglaltakból valósult meg valami, amikor a király az 1715. évi 30 tc. alapján lét
rehívta az ún. Artikuláris Bizottságet. E bizottság elé kellett terjeszteni a sérel
meket.

Az Artikuláris Bizottság működése idején Keresztély Agost volt az esztergo
mi érsek és egyúttal győri püspök is. Kontor István győri püspöki helynök kép
viselte őt a megbeszéléseken. Ezért az artikuláris bizottságok üléseiről szóló jelen
tések a győri Püspöki Levéltárban találhatok Keresztély Ágost iratainak VI. kö
tégében. Ezekből kiderül, hogy abban az időben hazánkban a németgyűlölet után
el sem volt képzelhető nagyobb ellentét, mint a katolikus és protestáns küzde
lem. Ilyen körűlmények között nem jöhetett .létre a vallásbéke, amely után pedig
mindenki vágyakozott.

A gályarab lelkészek a lelkiismereti szabadság hősei voltak éppen úgy, mint
azok a katolikus papok és hívek, akik viszont a protestánsok vallási fanatizmu
sának estek áldozatul. Tudománytalan és történelmietlen felfogás lenne a küzdő

felek bármelyikéről is azt ál1ítani, hogy az képviselte az emberi jogokat és a lel
kiismereti szabadságot, a másik pedig a hatalmat, az erőszakot. Akkor az emberi
jogokra csak az elnyomott fél hivatkozott: amikor azonban uralomra került, a
maga "igazának" tudata megadta a lelkiismereti alapot a másik eltiprására. Az
együttélésnek csak egy formája volt lehetséges: a küzdelem.

A gályarab lelkészek hősies küzdelme nem volt hiábavaló: jelentősen hozzá
járult az emberi jogok, a vallásszabadság későbbi tökéletesebb megvalósulásához.

Forrásol.: 1. Hóman-Szekfű IV. 183. old. 2. Hóman-Szekfű IV. ias, old. 3. Erőss 1.: Győri

egvházm. tört. (kézirat). 4. Hóman-Szekfű IV. 192. old. 5. Pauler: A bujdosók támadása. Szá
zndok, 1869. évf. 8. old. 6. Pauler : A bujdosók támadása. Századok, 1869. évf. 12. old. 7.
Pauler : A bujdosék támadása. Századok, 1869. évf. 17. old. 8. Hóman-Szekfű IV. 194. old. 9.
Országos Levéltár: N. R. A. fasc. 1431. Nr. 2. N. R. A. fasc. 1462. N4. 38. A filmtekercsek
száma: 6224. 6227. 10. Irod. Tört. Közlemények: 1971. Esze Tamás: Bársony György "Veri
tasv-a. 680. old., Hóman-Szekfű IV. 186/7. old. 11. Esze Tamás fenti cikke: 673. old. 12. Hó
man-Szekfű IV. 187. old. 13. Payr S.: A dunántúli evang. egyházker. tört. I. 904. old. 14.
Hóman-Szekfű IV. k. 125. old. 15. Pannonhalmi Lvtár: Capsa 66. T 3, Nr. 1. 16. Acsády: A
jobbágyság története. Magyarország beránapcta. Századok, 1885. évf. 642-3. old. 17. 'Vanyó
Tihamér: A béCSI nunciusok jelentései Magyarországról. Országos Levéltár 9. sz. alatti irataI.
18. Pauler: A bujdosók támadása. Századok, 1869. évf. 9. old. 19. Payr Sándor: Egyháztört.
emlékek, 237. old. 20. Lampe: Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania, 1728.
évi kladas. 746. old. 21-27. Lampe: 753, 784, 785, 786, 477, 772, 906 old. 28. Prot. Tört. Tár. 1910.
54~. old. 29-30. Lampe: Y12, 917 és 9Q7. old. Prot. Tört. Tár. 1909. 557, 1910. 100. 1910. 107, 1910.
209. old. 31-34. Bécs, Császári Lvtár, Hollandica rsc, V. No. 232. 35-37. Lampe: 904, 513, 510. old.

Arz ~áz avil4~

A .,.,modernizmus" és elítélése mai szemmel
XXIII. János pápa mesélte el egy al

kalommal egy papi csoportnak, hogy
jó néhány évtizeddel korábban a Szent
-Off'icium egyszer modernizmussal gya
núsította őt. Az eset így történt: Még
a Pápai Szemináriumban folytatott ta
nulmányai idején volt ott egy jó ba
rátja, Ernesto Buonaiuti, akit később

modernista tanaiért kiközösítettek. Mi
kor Roncalli már a bergamói püspök
titkára volt, egyik külföldi útjáról ké
peslapot küldött exkommunikált barát
jának, aki azonban ezt a lapot sohasem
:kapta meg, mert az a Szent Officium

birtokába jutott. Ez a hatóság aztán fi
gyelmeztette Radini bergamói püspököt.
hogy gondosan figyelje titkárát, Ron
callit, mínthogy az Buonaiutihoz fűző

.dó barátsága révén az eretnekség gya-
nújába került.

Peter Neuner idézi ezt az esetet
Stímmen der Zeit-beli tanulmányában
("Modernizmus" és egyházi tanítóhiva
tal), amelyet abból az alkalomból irt,
hogy a múlt év szeptemberében volt
65 éve X. Pius pápa Pascendi dominici
gl'egis kezdetű, az ún. modernizmust
elítélő enciklikája megjelenésének. És
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