
Ami az európai iskolaügy korabeli másik két modernízálásí tendenciáját illeti:
nálunk ekkor, a XVII. század első harmadában még nem kerülhetett napirendre
a közép- és felsőszíntű anyanyelvi oktatás, ennek lehetősége hazánkban majd csak
két évszázad múlva érik meg s jelenik meg első ízben a sárospataki kollégium
ban a XVIII. század végén; a népiskolákat illetően a XVII. század első harmadá
ban a kálvinísták még elzárköztak a falusi és városi népiskolák szervezésétől, a
katolikusok és evangélikusok viszont már megkezdték népiskola-hálózatuk kiépí
tését a királyságban és a fejedelemségben egyaránt.

V.
Amikor Bethlen Gábor 1629. november 15-én elköltözött az élők sorából, a gyula
jehérvári akadémia - lehetőségeit-perspektíváit tekintve. - a két magyar haza
egyik legjelentősebb oktatási intézménye volt, készen .arra, hogy anagy fejedelem
legfőbb iskolapolitikai célját megvalósítsa. (Ebben az időben hazai földön egye
dül a nagyszebeni evangélikus szász polgárok tartottak helyi kollégiumukban há
rom felnőtt főhívatású tanárt, már 1598-tóL)

S a fejedelemségben és a királyságban a kisebb-nagyobb kollégiumok soka
ságában oktatták az if'júságot; Nagy jövő elé nézett a református vezetés alatt
álló kolozsvári, marosvásárhelyi, váradi, sárospataki, debreceni, pápai kollégíum:
az evangélikus irányítású soproni, besztercebányai, eperjesi és brassói iskola, va
lamint az unitáriusok kolozsvári intézete. Folyt a tanítás a jezsuiták gimnáziumai
ban Nagyszombatban, Pozsonyban, Homormán és Kolozsmonostoron.

Még messze volt a megvalósulástól. de már érlelődni kezdett ekkor annak
lehetősége, hogy a hazai iskolarendszer egésze, annak mindegyík intézmény-tagja
alkalmat adjon a világi pályára készülő világi ifjak számára világi műveltség

elsajátítására. Ez lebegett már Bethlen Gábor szemei előtt is - ha ezt életében
nem is tudta elérni -, jól tudva, hogy mind a fejedelemségbeli, mind a király
ságbeli társadalmi-gazdasági fejlődés fontos feltétele ez.

S e kiváló erdélyi uralkodó műveltségének, széles politikai látókörének, bőke

zűségének, jövőbe látó tekintetének, újat érvényesítő iskolapolitikájának része
volt abban, hogy időkmúltával itthon is lehetőség nyílt - nem is egy helyen
- arra, amiért Bojti Veres Gáspárt annak idején külföldi tanulmányokra küldte.

" ... Hogy pedig szándékunkat ebben jól megértsd - írta hozzá küldött leve
lében 1618 januárjában -, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak a theologíat, hanem
a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld. hogy a /míkor majd hazatéren
desz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek igazgatásában
segítségednek hasznát vehessük, magunk, nemzetünk, hazánk érdekében."

HARCZA JÓZSEF

BETHLEN ÉS A
,

VALLA SI
..

TURELEM
Kassán, 1606. április 25-én a magyar lelkészek kérelemmeT állottak elő: legyen egy,
azonos formájú vallás ugyanilyen ünnepekkel; őket ne lutheránusoknak, kálví
nistáknak, katolikusoknak, hanem keresztyéneknek nevezzék; szabadságjogaikat
szavatolja törvény. Rendjeink a legfontosabb pont tárgyalását békésebb időkre

halasztották.

E "békésebb idő'" 1606 és még 1608 után is érdemben. csak Bethlen Gábor
fejedelemmé választásával vehette kezdetét. Ű konkrét tapasztalások nyomán ki
érlelt, teoretikusan megalapozott egyházpolitikai koncepcióval foglalta el trónját.
Egyházpolitikáját - korának keretei között a vallási türelem fémjelezte és
haláláig nem átmeneti [ellegü műfogásként, de elvhűen képviselte azt.

A Bethlen Gábor Emlékbizottság által rendezett nemzetközi tudoraanyos konferencián Deb
recenben, 1980. október 8-án elhangzott korreferátum.
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I.
L) Toleranciája mögött állott természetesen Erdély bevalt egyházpolitikája,

amely alkalmazkodott a társadalmi valóság változásaihoz; a négy recepia religio
elismerésével óvni igyekezett a belpolitikai békét, növeini a biztonságtudatot, az
alkotmány iránti bizalmat. Ilyen szellemben erősített meg régi kiváltságokat 
például míndjárt 1613. november 6-án a kolozsvári unitáriusokét -, orvosolt sé
relmes eseteket. (Igy 1614. május 12~én a bethlenfalvi római katolikusokét. Meg
parancsolta Udvarhelyszék fQ.tisztjeinek, 'hogy őket vallásgyakorlarukban ne hábor
gassák, sőt minden háborgatókkal szemben megvédjék. Indoklása: "Mivelhogy
azért minden rendeket hütökben nemcsak megtartaní. de oltalmazni is igyekezünk,
és semminemű hatalmaskodást birodalmunkban szenvedni nem akarunk ...") Magá
évá tette János Zsigmond és Báthori István szernpontjait : "a hit Isten ajándéka, és
a lelkiismeret semmi erőszakkal nem vitethetik", illetve "Isten hármat tartott
meg magának: semmiből valamit teremteni, jövendőt tudni és a lelkiismereten
uralkodni". Maksai Péter szerint (1629) Bethlen "az Antikrisztus jellemzőjének"

tartotta, "hogy karddal avatkozzanak be valakinek lelkiismereti ügyébe". Végren
deletében arra kerte a rendeket: a religio felett ne veszekedjenek, "hanem annak
megítélését ama nagy papra bízzák, aki lakik mennyekben és ahol kinek-kinek,
arruni érdemlette, megfizet. Ne legyenek papokká, ne idvezítsenek erővel sen
kit ..."

2.) Bővítette Bethlen Gábor látókörét leszűrt élettapasztalata is: nevezetesen
hogy a felekezeti hovatartozóság önmagában még nem biztosítéka az erkölcsi,
politikai megbízhatóságnak. Ugyanolyan kegyetlenkedéseket láthatott református
hajdúknál, mint katorikus zsoldosoknál ; a főrendek konfesszióiktól függetlenül
helyezték pillanatnyi önös érdekeiket a közérdek fölé, vagy fordítva: vállaltak
részt Erdélyaranykorának megteremtésében diplomáciai szelgálatoktól kezdve
hadvezérségen át a kancellári tiszt betöltéséig. Felülemelkedve kora előítéletein,

elismerte az emberi tehetséget, etikai és intellektuális értékeket, a- gyakorlati
érzéket, szinezzék bár különböző hitbeli' meggyőződések. Elfogulatlansága, a hu
mánum tisztelete megóvta attól, hogy aszerint értékeljen. ki milyen módon fogal
mazza meg hitét, gyakorolja vallását. Aligha véletlenül idézte fel Redmetzi T.
János a fejedelem "örök emlékezetre méltó, Isten anyaszentegyházával cselekedett
jótéteményeiről" írt könyvében Constantinus esetét. Próbára tette ez a római
császár udvara népét, hogy megtudja. kinek a hűségére számíthat. Kijelentette:
csak azok maradhatnak környezetében, akik idegen isteneknek áldoznak. Félelem
ből, karrierizmusból a keresztények közül némelyek eleget tettek követelményé
nek, mások nem. Ekkor "imez hitükben és isteni félelemben megmaradott
keresztyéneket meghagyá udvarában az ő előbbeni méltóságokban, amazokat
mint hittül szakattakat kiűzeté mindenestül fogván. Mert azt rnondja vala.,.
Soha nem az, hogy az ő fejedelmének igaz és hív légyen, valaki az ő Urának
Istenének nem hű." - Bethlen is elvhű, öntudatos szernélyiségeket igyekezett
maga köré gyűjteni. Tőlük nem a református dogmák tartalmi-formai semájához
kényszerűen alkalmazkodó szolgalelkűséget, hanem effektív jószolgálatokat igé
nyelt.

3.) Szemében a vallásszabadság és ellenállási jog szervesen összetartozott.
1612-ben írta: "Az subdítus urának csak addig köteles az hívségre, amíg val
lásában, böcsületiben és szabadságában meg nem sérti". Benda Kálmán kimu
tatta: Bocskai szabadságharcának elvi alapjait az Aranybulla ellenállási zára
déka melictt a vonatkozó kálvini tanok képezték. Ezt a vonalat érvényesitette
és hagyta önmaga felé is érvényesülni Bethlen. A felső-magyarországi rendek
11)19 decemberében leszögezték: "Mikor a subditusok is a fejedelmektől és kirá
lyoktól nagy ártatlanul szép külső szaeadságokban, jó rendtartásokban, mentül
inkább periig lelkiismereteknek tiszta szabadságában megbántatnak. háborgattat
nak ... igaz igyök láttatik, ha ők is az olyan előljáróknak nem kezdenek enge
delmességet praestální." Emiatt kérték, legyen segítségükre "nem azért, hogy
vagy a romai, vagy más religiokat persequáljuk, hanem hogy nékünk is, mí nd in
exercítío religíonis, mind külső előmenetelekben szabadságunk restituáltassék".
Bethlen ilyen alapon tett' eleget kérésüknek, sőt az ellenállás jogát az 1620-ban
kötött véd- és dacszövetség okmányába is beiktattatta. Másfelől aláírta királlyá
választásának feltételeit: az ágostai, helvét és római katolikus konfesszión levők

szabad vallásgyakorlatának biztosításával kezdődnek, s azzal végződnek, ha ő a
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rögzített kondíciókat nem tartaná. másokkal nem tartatná meg, a rendek minden
hűség, engedelmesség alól felmentetnek, ellentmondásra és ellenállásra teljes sza
badságuk lesz. A kortörténeti összefüggés miatt ide kívánkozik: eljárásából nem
szabad a rendi partikularizmus javára tett elvi engedményt kiolvasni. Bethlen
"a Iegiümítást'' az isteni-természeti törvénynek, nem pedig az egyéni-emberi tör
vénynek való engedelmességben látta. Szerinte a vallásszabadság olyan isteni tör
vényen nyugszik, amelyből az ellenállás joga fakad.

4.) Vallási toleranciája nemcsak egy történelmi helyzet következménye lett;
sajátos teológiai szemléletmód állott mögötte, At volt ugyan itatva egyháza tanai
igazának tudatával, cl.e olyan teológiai közegben élt, amelyik figyelmeztette: tév
hit kezdettől fogva létezett, sőt az eretnekséget elvégzett akaratából maga Isten
tolerálja. Szenci Csene Péter a II. Helvét Hitvallás fordításának előszavábanilyen
dolgokra emlékeztetett: "Szidalmaztatott O maga a Krisztus, szi dalmaztatott az
apostoli sereg ... az ő tanítások által gyűjtetett ekklézsia: háborgat.atott a Fő ...
és az Ö tagjai: mennyi sok hazugságot szólottanak az Krisztus felől és az Ö hívei
felől az hitetlenek." Milotai Nyilas István pedig a fejedelem költségén kiadott
Speculum Trinitatis-ában egyházatyáktól gyűjtött idézetekkel magyarázta, miért
tűri el Isten az eretnekséget: általa lelki tunyaságból serkent fel, hogy a felelős

őrállók vigyázzanak Krisztus nyájára. amiből az igaz vallás szeretetének növeke
dése következik. A herézissel maga Isten kísérti meg híveit, hogy állhatatosak-e,
"avagy ingó-bingó hitre vetemedők"? Végül azért adatik, hogy a Szentírás ta
nulmányozására buzdítson, "kérvén alázatosan az Úr Istent, hogy az igazságnak
ösvényéről ne hagyjon eltévelyednünk", Ezek olyan legitim teológiai érvek, ame
lyekből hithű ember csak arra kaphat indíttatást, hogy önmaga és egyháza felé
fordulva szigorúan ellenőrizze a tan, az élet tisztaságát, befelé legyen zárt. Ugyan
akkor - kifelé - el kell viselnie az eretnek vallást, mert ellenkező esetben Isten
akaratával, vagy eszközével fordulna szembe. Nem a felvilágosodás vallásokat
relativizáló tolerancia-fogalma ez, mégis: korának keretei közötj elvhűen követ
kezetes, valóságosan állhatatos türelem.

II.

Erdély érdeke egységet, központi irányítást kívánt. Hogyan lehet ezt összeegyez
tetni a különböző religiók önrendelkezési jogának elismerésével, főként hogyan
lehet a felekezetközi ellentétek bomlasztó hatását elkerülni?

A közöny lehetősége nem merült még fel: e kor embere vallásos kategóriák
ban gondolkozott; az ateizmus elképzelhetetlennek, mindenesetre megengedhe
tetlennek tűnt. Elvileg megoldással kecsegtetett a szinkretizmus - ami Kassán
is felcsillan t -, de Calixtus egyetemes igényű eszméjének számottevő tábora se
hol sem alakulhatott ki, hiszen még csak David Pareusnak az evangélikusok-re
formátusok közös zsinatát és akcióegységét szorgalmazó tervezete sem valósulha
tott meg. Már korábban olyan folyamatok indultak el, amelyek következtében át
hidalhatatlanná vált a római katolicizmus és protestantizmus, másfelől a refor
máció egyházainak belső ellentéte.

A kérdés foglalkoztatta közvéleményünket. Református prédikátorok 1619-ben
javaslatot nyújtottak be: "Magyarországon ez ideiglen közönségesen bévött, meg
engedtetött és szabad religión levő minden rendeknek megparancsoltassék, hogy
egymás között békességben és egyességben éljenek, viszálykodások, versöngések és
azoknak minden alkalmatossága eltávoztassék, hogy ennek utána csak valamely
kicsiny alkalmatosság se adassék. köztök való gyűlölségre és .zenebonának indítá
sára." Az erdélyi "nemes ország három státusaí" a békétlenség-szítás okát az eccle
slasticus ordo magatartásában kereste. Bethlen politikai irányvonala szerves része
ként oldotta meg ezt a problémát. Tendenciáját a Pozsonyban és Besztercebányán
hozott artikulusok hűen tükrözik: "Azért pedig, hogy a lelkek egyetértése és össz
hangja a rendek lelkében mélyebb gyökeret verhessen, és a lelkek meghasonlá
saira és elidegenedésére semmilyen ok ne adassék, az összes karok és rendek el
rendelik, hogy mcstantól fogva a jövőben senki a papok, igehirdetők, plébánusok
közül bármely valláshoz tartozzanak is, nyilvános prédikációkban, sem pedig más
esetekben, de magánbeszélgetésekben. vagy bármely cím alatt megjelent írások
ban is, módnélküli, gyalázkodó vádolással a római katolikus, ágostai, helvét hit
vallást ne illesse, a lelkeket ne háborítsa fel olyan illetlen és megvető szavak
l.al, amelyeket a Szentírás nem tartalmaz, [ószágveaztés és száműzetés büntetése

91



aJatt, amivel a hitvédők e törvény áthágóit az igazság kiderítése után sújtani
fogják."

A dunántúli, Dunán inneni, felső-magyarországi részekre öt-öt református,
evangélikus, katolikus defensort jelöltek ki. Feladatuk a háborítatlan vallásgya
korlat, az alkotmányosság fölötti őrködés volt. Arra kellett törekedniük, hogy ki
békítsenek civódó feleket, érvényesítsék az igazságot, méltányosságot, mozdítsák
elő a közbékét. Ennek megfelelően például a nagyszombati evangélikusok és ka
tolikusok viszályának elsimítására kiküldött biztosok olyan egyezséget hoztak létre,
amely szerint senkit sem szabad vallásával összeegyeztethetetlen cselekedetre
kényszeríteni, továbbá: a városi tisztségeket a nemzetiség és vallás arányában
kell betölteni.

A haza összeköt. Összekötő erejének hathatósabbnak kell lennie a belső el
lentétek elválasztó kihatásainál. Bethlen Erdély három nemzetének unióját úgy
akarta felújítani, hogy azok ne csupán békésen éljenek egymás mellett, hanem
tudjanak egymásért, egymásnak szolgálva, egymás szabadságára vigyázva élni.
Ugyanezt az elvárást támaszt'otta a religiók iránt is, továbbfejlesztve a hagyo
mányt. Saját szavaival: "törekvésem, hogy általános szövetséget hoztak létre ka
tolikusés kálvinista magyarole között a kölcsönös védelemre, úgy, hogy a kato
likusokat a kálvinisták, sem a kálvinistákat a katolikusok vallásokban ne hábor
gassák, hanem végső lehelletig védjék vallásokat kölcsönösen." Az Approbatae
Constitutiones (az érvényes erdélyi országgyűlések 1653-ban hivatalosan kiadott
foglalata) is első helyen 1613-ra utalva közölte a nevezetes esküszöveget: "A négy
recepta religiónak ez hazában való megtartására igyekezem teljes tehetségemmel.
és soha annak oppressiojával a magam religióját promoveálni nem akarom ...
senki személye ellen hitért, vallásért gyűlölséget, ellenkezést nem viselek ..."

•
A vallási türelmetlenségnek tett kényszerű engedményként rnegszülettek ugyan
1618-ban, 1622-ben a szombatosok ellen hozott tiltó törvények, amelyeket azonban
a fejedelem - tolerancíája- folytán - nem hajtatott végre. Diplomáciai' okokra
visszavezetendő látszatintézkedések voltak ezek, mert nem akarta' Erdélyt az ún.
keresztyén Európától elszigetelni. Szüksége volt arra, hogy "külső .országokban is
felőlünk az sokféle vallások míatt költ gyalázatos hírünk, nevünk aboleáltassék".
(Az unitáriusokkal is azért rendeztetett vitákat, mert "ezek elítélésében az angli
kán és más szentháromsághívő angliai felekezetek kedvében akart járni" - írta
Maksai Péter 1629-ben angol nyelven, Angliában megjelent munkájában.)

A jezsuiták kítiltását előíró artikulusokat sem vonta vissza, de amilyen mér
tékben erősödött hatalma, úgy engedett' mindinkább táguló, teret nekik. Iskoláik
miiködhettek Kolozsmonostoron, Gyulafehérváron, Udvarhelyen. Misszióstelepük
létesült Fogarason, Karánsebesen; szabadon közlekedhettek országában. Angyal
Dávid találó jellemzése szerint "Bethlent nem mondhatjuk felvilágosult raciona
listának, de a [ezsuiták iránt méltányosabban viselkedett, mint a felvilágosultság
korának katolikus fejedelmei". Már 1618-ban - ebben az esztendőben egyébként
három község tért katolikus hitre az "ariánus pestis"-ből - okkal írhatott "Szo
morúságról örömre változó versekv-et Vásárhelyi Kerekes István katolíkus lelkész:

Gabriel az nagy Istennek szent erőssége,

Asszonyunk Szűz Máriának örömkövete

Kegyes urunkat táplálják szentek példái,
Lelki testi szent békességnek ~évánási.

Rendkívül sokat mond a zsidók számára adott kiváltságlevelének hetedik
pontja, amellyel gátat emelt az emberi méltóságot megaiázó megkülönböztetés
elé: ,;Engedtessék meg nekik, hogya keresztyének ruházatával éljenek és ebbe
öltözhessenek, nehogy sérelmekkel illettessenek, vagy bármiféle illetlen megjelö
léssei". (Csak 1650. március 20-án mondta ki a fehérvári országgyűlés 27. artiku
lusa, hogy "mind sidó, mind görög tartson neme szerém való köntöst".)

Bethlen Gábor vallási toleranciá ia konstruktív gyakorlati célokat szolgált, 
elvi tisztázottsággal. Ideológiai forrását nem racionalista filozófia képezte, hanem
hitvilága. Meggyőződése szerint neki - a számadásra készülő sáfár felelős hűsé

gével - Isten gondviselő kegyelme eszközeként egész népének atyjává és pász
torává kell válnia, a nemzeti függetlenségben egyezséget, szolidáris közösséget te
remtve.

92


