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A katolikus főpapság világi kötöttségei és felhígulása. a hivatással és tudással bíró lelkipásztorok
és prédikátorok hiánya, a reformmozgalmak kezdettől fogva ellenséges beállítottsága a szentek
tiszteletével szemben - ezek voltak azok a tényezők, amelyek már a mohácsi vész előtt fenyegető

felhőként nehezedtek a magyar zarándokhelyek, közöttük Várad életére.
A mohácsi csatában Vr. Adorján pápa buzdítására részt vett Várad püspöke, ifjú Perényi Fe

renc is. A pápa ama levelét, amelyet 1523-ban Várad püspökéhez intézett s amelyben kéri, hogy
támogassa a pénzsegéllyel érkező Tamás bíborost, a kővetkező szavakkal zárja: "Légy segítségére
neki, aki a keresztény vallás, valamint mindenki és a te üdvöd javára törekszik, ölts fegyvert, élete
det és mindent, amit neked Isten adott, azért a hitért tedd kockára". Ott kellett lennie Perényi
Ferencnek a csatatéren, hiszen ott volt kőzvetlen egyházi fölöttese, Tomori Pál kalocsai érsek is.
Meg kellett jelennie a király hívó szavára mint zászlósúrnak és bihari főispánnak. A hármas pa
rancsnak eleget is tett, ha nem is nagy sereggel, tisztes csapattal, püspöki bandériumával. amely a
"Szent László vitézei" megtisztelő nevet viselte. A bandérium zászlaját egyik oldalán a Perényi
címer sárkánya, a másikon Szent László képe díszítette.

Brodarics István leírja a jelenetet, örök emléket állítva a fiatal püspöknek, idézve szavát,
amely szállóigévé lett. Miután papírra veti, hogyan határozta el a király meggondolatlanul és fe
lelőtlen elemek hatására a török elleni csatát, így folytatja: "Akadtak, akik a tanácsülés befejez
tével is határozottan elitélték az ütközet ilyen hebehurgya elhatározását. Többek között Perényi
Ferenc váradi püspök ... Ő mintha előre tudta volna, ami nem sokkal utóbb bekövetkezett; va
lamennyijelenlevő meghökkenésére azt mondta a királynak, hogya napot, amelyen a csata lezaj
lik, ha már így tetszett, a Tomori Pál fráter vezetésével Krisztus vallásáért elesett húszezer ma
gyar vértanúnak kell majd szentelni (ugyanis ezt a számot még nem lépte túl a sereg), és ezek
úgynevezett kanonizációja érdekében a kancellárt kellene a Városba küldeni - ha ugyan túléli ezt
a háborút-; mert amióta Rómábanjárt követként, a pápa és a főpapság jól ismeri őt. Ó, bárcsak
bizonyult volna hamis prófétának!"

Az ország király nélkül, a legtöbb egyházmegye főpásztor nélkül maradt; a váradi egy álló esz
tendeig. Akkor egyszerre két vezetőt is kapott: egyet Ferdinándtól, egyet Zápolya Jánostól.
A megüresedett trón körüli véres küzdelemben mindkét uralkodójelölt. illetve uralkodó, abból a
bevett gyakorlatból kiindulva, hogy jogukban áll a magyar egyház javait úgy használni, ahogyan
a legjobbnak látják, ki-ki a maga emberét nevezte ki a váradi püspökség élére. Habsburg Ferdi
nánd Macedóniai Lászlót, Zápolya Czibak Imrét, a hatalmas bihari földbirtokost, a későbbi er
délyi vajdát és temesi főispánt. Várad ténylegesen Zápolya hatalma területéhez tartozott, Mace
dóniai László tehát nem foglalhatta el székét; bár Czibak később felvette a kisebb egyházi rende
ket és "főtisztelendő püspöknek" tituláltatta magát. Szerémi György riasztó képet fest róla; "A
fő áruló Czibak Imre Szináról társaival Váradra a püspökségbe lovagolt. Esztergomban meg
ígérte, hogy ha a király (Zápolya János) neki adja Várad főpapi székét, belép a szent egyházi
rendbe ... Tokajban és Szinán latorként viselkedett János királlyal szemben. Olyan vastag nyár
sa volt az ebéden és a vacsorán, hogy egyikük a másikukat nem láthatta a sültek halmazától. Ez
a magyar olyan falánk volt, hogy ebéd közben tizenhat sült csirkéből nyolcat megevett, néha tí
zet is és én láttam, hogyan fogyasztott el egymaga egy sült bárányt." Lányi Károly, múlt századi
jeles egyháztörténészünk viszont Istvánffyt idézve azt mondja róla: "Szerencséjére a cath. vallás
nak Czibak azon emberek közé tartozott, kiknek szívburkát jobb sárból képezte a Titan. Nyolc
évi igazgatósága alatt a váradi megyét törvényes főpásztora sem őrzötte volna jobban, kivált
azon újon behozott tanítmányok ellen, mond Istvánffy."
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Azok a főpapok, akik Mohács után kerültek az egyházmegyék élére, bármennyire is igyekez
tek tartani a rendet és a fegyelmeta rájuk bizott egyházigazgatási területen, a lelkek fölött mind
inkább elvesztették uralmukat. A hitújítás, amely szélviharként járta körbe az ország határvidé
kein a német településeket, egyre több embert hódított meg a magyarlakta területeken is. A vesz
tes mohácsi csata még csak gyarapította a hitújitók propagandaérveit a régi hit ellenében.
Scholtz György hunyadi várnagy szemébe vágta a katolikusoknak a kérdést: "Hol vannak azok
a latrok: Alamizsnás Szent János, Kapisztrán János és a többi magyarországi szent? Ha szentek,
miért nem védik meg Budát és Magyarországot a törököktől?"

A szenteket a népies, hiedelmekkel teli vallásosság közvetlenül és az emberi akarattól függet
len tényezőként ráncigáita bele minden, sokszor méltatlan ügybe. A szentek bosszúálló "segítsé
gében" még a kor műveltebb elemei is hittek. Az imént emlitett Szerémi György például Czibak
Imre halálába keveri bele Szent László közbenjárását, olyasmit tulajdonítva neki, amit nem a
mennyei szent, de még a gyarló földi keresztény hivő sem követhet el. "Szent László a szent ki
rály - mondja Szerémi -, akinek hatalma van, nem engedte meg neki, hogy békésen élvezzejava
dalmát, hanem végül gonoszul halt meg, igen keserű pohárból kóstolt ... "

Czibak Imre halála után ugyancsak ellentmondásos egyéniség ~ talán a kor legvitatottabb
alakja - került Zápolya János jóvoltából a váradi egyházmegye élére: Zápolya bizalmasa és tá
masza - Fráter György. Tizennyolc évig volt Várad püspöke. Ugyanakkor nemcsak a korszak,
de talán az egész magyar történelem egyik legvitatottabb és legtragikusabb szereplője. Szüntele
nül emberi erőt messze meghaladó feladatokkal és erőkkel viaskodott, olyan érdekeket próbált
egyszerre szolgálni és menteni, amelyeket lehetetlen volt egybehangolni. Nem csoda, hogy min
den vállalkozása végül is balul ütött ki: meg akarta tartani Budát Zápolyának és a török kezére
juttatta; meg akarta szerezni a török jóindulatát az országnak, s a török a bolondját járatta vele.
Zápolyának adott szava szerint élete végéigküszkődött, harcolt a király özvegye és fiú-árvája ér
dekeiért - Izabella gyülölte, katolikusnak szerette volna nevelni Zápolya árváját, János Zsig
mondot, aki négyszer is vallást változtatott; végül megpróbálta Habsburg Ferdinánd keze alatt
egyesíteni Magyarországot és Erdélyt, s a Habsburgok külföldi és magyar csatlósai irgalmatla
nul meggyilkolták.

Egyházmegyéjeés Szent László sírja szolgálatában sem hoztak sikert intézkedései, sőt a későb

bi -pusztulásforrásai lettek. Hűséges fia volt egyházának, makacs konoksággal ragaszkodott a ré
gi valláshoz. Minden ügyességét latba vetette, hogy Zápolya János királyt mentesítse a pápai ki
közösítés alól, sőt megszerezze Róma jóindulatát. Tervei rövid távon bizonyos sikerrel jártak.
Végül biboros lett. Mint emlitettük, szerette volna katolikus szellemben nevelni Zápolya-fiát, Já
nos Zsigmondot is. A könnyelmű és kikapós Izabella olyan bizalmasokkal és szolgákkal vette
körül a fiatal fejedelmet, hogy György barát minden próbálkozása kudarcot vallott. Zápolya
másik bizalmas embere, a szintén délszláv Petrovich Péter lelkes híve volt a hitújitásnak, pártfo
golta a Wittenbergában kiképzett és onnan visszatérőmagyar prédikátorokat. A hitújításba be
levitte a fiatal János Zsigmondot is, a tehetséges és nyugtalan szellemű ifjú fejedelmet.

Fráter György, Czibakhoz, elődjéhez hasonlóan, erőszakkal tartja távol a hitújítást Bihartól
és a váradi egyházmegyétől. Ezek egyre növekvő haraggal szemlélik őt és Váradot is, a Szent
László koporsója körül még mindig tapasztalható liturgikus életet, éjjel-nappal zengő zsolozs
mázást, a zarándokok látogatásait. A szentek tisztelete Magyarországon is egyik kritikus pontja
a régi vallás és a hitújítás hívei között egyre erősödő feszültségnek. Az első hitvita, amely Ma
gyarországon lezajlik, a szentek tisztelete körül forog. A hitújítás tiszteletreméltó és első nagy
egyénisége, Dévai Bíró Mátyás Sanetorwn dormitione címmel megtámadja és kárhoztatja a szen
tek tiszteletét. Szegedi Gergely váradi ferences rendfőnök Censurae. .. in propositiones erroneas
Matthiae Dévai címmel1535-ben válaszolt rá. Dévai 1537-ben újabb vitairattai felel: Disputatio
nes de stato in quo sint beatorum animae post hane vitam . . .

A vita nem maradt meg az elvi síkon. Szkárosi Horváth András I549-ben kiadott versében már
így ostorozza a katolikusokat:

Christus mondgya, iertee en hozzam,
Mit futune Romaban, Bodog Asszonyhoz Coloniaba,
Onnet a nagy Agba bolcsos helyekre,
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Az szent Jakobhoz a Compostellaba,
A kinec nintsen annyi koltsege,
Mennyen tsak Batara avaKY Kassara.
AvaKY Varaddá avaKY tsak Darnora ...

. . .Dll' igen feltem . az Török Csaszar
Meg ne iargalna Sz. Laszlo lovát,
Fogva ne vinné sok papiat,
Az kic kerengic szep koporsoiat ,
Szent Laselo [eiét ti imadgyatoc,
Ola; az teste, mind azt mondgyatoc . . .

Amíg a Barát él, a hitújítás, amely a Szepességben és Erdélyben már megizmosodott. Biharban
és Temesben csupán üldözötten és lappangva jelentkezik. Nemcsak Fráter György nem engedi
be a prédikátorokat Váradra, hanem Losonci István is kiűzi őket Temesből, amikor Petrovich
Pétertől átveszi a főispánságot Ferdinánd és Izabella megállapodása után. Mihelyt azonban Frá- ,
ter Györgyöt alvinci kastélyában 1552-ben meggyilkolják Ferdinánd emberei, és Váradot
~ ugyancsak Ferdinánd embere a sziléziai származású, protestánsbarát Varkocs Tamás foglalja
el. nyomban megjelennek a Wittenbergában nevelkedett prédikátorok. Vezetőjük, Lippai Kris
tóf, türelmetlenségében botrányokba keveredik, például az úrnapi körmeneten sátánnak nevezi a
körbehordott oltáriszentséget. A káptalan úgy próbál védekezni, hogy Ferdinándnál feljelenti
Varkocsot ...

Amit a prédikátorok nem tudtak elérni agitációval, Zabardy Mátyás, az új bihari főispán és
váradi püspök elérte kíméletlenségével : teljesen a Habsburgok és velük együtt a katolicizmus el
len fordította Bihar és a Tiszántúl hangadó és irányí tó elemeit, a nemesek és a polgárság túlnyo
mó részét. Különösen azután, hogy Talpas várának ostroma és elfoglalása nyomán foglyul ejtet
te az egyik legtekintélyesebb tiszántúli nemest, a legendás családból származó Tholdy Miklóst és
Váradon kivégeztette, mert ~ bár katolikus volt -- ellensége Habsburg Ferdinándnak. Ebben az
időben hasonlott meg számos bihari család a régi vallással, közöttük a Báthoriak, Zólyomiak,
Pázmányok. (Ennek ellenére, az így megalázott Tholdy család egyik leánya. Borbála, miután
1580-ban az özvegységre jutott Pázmány Miklós második felesége lett - katolikusnak nevelte: és
elindította útjára mostohafiát, Pázmány Pétert.)

A tiszántúli nemesség haragja és Habsburg-gyűlölete végül is fegyveres felkelésben robbant ki;
Váradot ostrom alá vették, Zabardy Mátyás 1556. augusztus 12-én az ostromlott várban halt
meg. Habsburg Ferdinánd a magyar országgyűlés ajánlására Forgách Ferenc személyében új
- most már nem katona, hanem entellektüel püspököt nevezett ki.

Izabella és János Zsigmond előzőleg, 1556 őszén átvette a hatalmat Erdélyben, és a novemberi
kolozsvári gyűjesben állami tulajdonná nyilvánították az egyház minden birtokát, vagyonát és
kincsét. 1567 .Jcbruáriusában'' pedig a Debreceni Szent Gyűlésben az "Ekklesia Tiszának innen
és túl lévő meIlékjéről való tanítói aláírták neveiket a Helvetica Confessionak". A Confessiót
I556-ban fogadták el hivatalos kartáiknak a berni és zürichi prédikátorok és azok szövetségesei.
Az említett debreceni gyűlésen tizenhét - első helyen a váradi esperesség vezetője írta alá nevét.

A Confessio IV. része "A Bálványokról, avagy Istennek, a Kristusnak és a Szenteknek képei
ről" szól: "Minthogy pedig az lsten láthatatlan Lélek és az ö természete véghetetlen, bizonyára
őtet semmi mesterséggel avagy képpel ki ábrázolni nem lehet, a honnan bátran merjük az Isten
nek ki ábrázolásit a Szent Írás szerént merő hazugságoknak nevezni. Azért megvetjük nemtsak a
Pogányoknak bálványit, hanem még a keresztyéneknek a képeit is ... " (I. S).

" ... Egy az lsten --mondja továbbá a Confessio, egy a közbenjáró is, az lsten és az emberek
között, az ember Jézus Kristus. ( ... ) Annak okáért a mennyei szenteket vagy megboldogultakat
sem nem imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segítségül nem hivjuk, sem az Atya előtt at égben szó
szólóinknak és közbenjáróinknak nem esmérjük ... " (5. rész 2-3. §j.

" ... Sokkal inkább pedig nem hisszük, hogya meghólt szenteknek ereklyéit imádnunk és tisz
telnünk kellene ... ,. " ... a régiek nem egyébként esküdtek, hanem csak az egy Jehova Istennek
nevére. amint azt az Istennek törvénye parancsolta. melyben valamiképen megtiltatott az idegen
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istenek nevére való esküvés: úgy a szentekre kívánt esküvést mi nem tészszük le ... " (5. rész
4. §).

Várad vára 1557 júniusában adta meg magát. Júliusban újra megjelent a székesegyház előtt

Varkocs Tamás, a vár új kormányzója, az odahelyezett őrség kapitánya - most már mint János
Zsigmond párthíve és megbízottja. Az imént előadottak után érthető: első intézkedése az volt,
hogy előhivatta a székesegyház egyik őrkanonokát s egyik kanonoktársát, megparancsolta ne
kik, hogy rögtön adják át az ő és Somlai Báthory András megbízottainak a székesegyház kincse
it. A megbízottak és a kanonokok a kincseket, egyházi ruhákat, kelyheket, kereszteket. ereklye
tartókat. edényeket jegyzékbe vették és elszállították. egy részét Gyulafehérvárra, a fejedelem
kincstárába, más részét a Báthoryak fészkébe, Ecsed várába.

Még abban az évben 1557-ben János Zsigmond embere, Kendy - melléknevén Nyakazó Antal
- eltörölte és szétzavarta a székeskáptalant. a társaskáptalanokat és a szerzeteket. Csak a Szent
Istvánról elnevezett társas káptalant hagyta meg, hogy az végezze a hiteshelyi teendőket és őrizze

az országos levéltárat. A régi papok helyét az új Confessio prédikátorai foglal ták el. Azok a vá
radiak , akik hüek akartak maradni Szent László hitéhez, lelkigondozók és templom nélkül ma
radtak. A papok, ha nem csatlakoztak a Confessióhoz, vándorbotot fogtak és elindultak nyugat
felé, legtöbben Nagyszombatban húzták meg magukat.

Szent László sírja kincseitől megfosztottan őrizetlen maradt, "nem kerengék többé szép ko
porsóját pilises papok". A magyar országgyülés és Ferdinánd, mint említettük, 1556-ban kine
vezte ugyan a váradi püspököt Forgách Ferenc személyében, aki nem sokkal előbb tért haza ta
nulmányai végeztével Italiúból. a püspöki cimet csupán díszül kapta a nagyra hivatott és valóban
tehetséges főúri fiatalember, hogy nagyobb tekintéllyel tudja ellátni a reá bízott állami tisztsége
ket. Váradi püspöki székét azonban nem foglalhatta el. Ferdinánd udvarában maradt kancellár
nak. Szolgálataiért pornói apátta. majd pozsonyi préposttá nevezték ki. Forgách azonban több
re vágyott, györi püspök akart lenni, búr továbbra is Várad lebegett szeme előtt. Mikor nem tel
jesítették kívánságát, s nem kapta meg a győri püspökséget, otthagyta a Habsburg udvart, el
indult Itália felé. Útközben azonban meggondolta magát s felajánlotta szolgálatait - Zápolya Já
nos Zsigmond nak, az akkor már unitárius vallású erdélyi fejedelemnek. János Zsigmond el is fo
gadta az ajánlkezast. Forgách Itália helyett Erdély felé vette az útját s a fejedelem tanácsosa lett.
Lehet, arról is ábrándozott, hogy ott többet tud használni a katolicizmus ügyének és egyszer va
lóban elfoglalhatja Várad püspöki székét. Váradon azonban már berendezkedett a Helvetica
Confessio ; közép és főiskolát állítottak fel, s a város a tiszántúli reformáció egyik fontos bástyá
ja lett.

Az új hitvallásnak Erdélyben és a Tiszántúlon éppen úgy kitermelődött egy túlzó csoportja,
ahogy annak idején a lutheránizmusnak Németországban. Ezek 1565 májusában hiveik egy cso
portjával megrohamozták a gyulafehérvári székesegyházat, kiszórták onnan a szentképeket, le
rombolták az oltárokat, a városból pedig kikergették a katolikus papokat.

Az eset hírére lázba jöttek a váradi képrombolók is. János Zsigmond június közepén hadra
kelt, hogy az újabb hadjáratra felvonuló török seregekhez csatlakozzék. Útközben megállapo
dott Váradon. A váradi katolikusok nyomban felkeresték és közölték vele, hogyatúlzók fel
akarják forgatni Szent László székesegyházát is. Nyilván tudomásukra jutott, hogya fejedelem
táborával érkezett elvbarátaik segitségével kivánják végrehajtani tervüket. Valóban, egy csoport
körülvette a székesegyházat és be akart hatolni. A fejedelem lóra pattant és csapata élén szétker
gette a támadókat. Néhány nap múlva azonban továbbvonult. A székesegyhúz és a többi várbeli
templom védtelen és őrizetlen maradt. 1565. július 22-én, pénteki napon Hagymási Kristóf vár
kapitány vezetésével egy csapat megismételte a támadást. Fejszével, csákánnyal felfegyverzett
emberei berontottak a székesegyházba, felforgatták az oltárokat, összetörték Szent László már
vány siremlékét s kiszorták belőle a király csontjait. Oly alapos munkát végeztek, hogy mikor
elvonultak és ahiteshelyet őrző Szent István társaskáptalan kanonoka, Szegedi Benedek a hely
színre rnerészkedett, egyetlen töredéket talált meg Szent László maradványaiból. Elrejtette, el
küldte Báthory Andráshoz Ecsed várába, amelynek túrházában a váradi székesegyház felszerelé
sének egy részét őrizték.

(Fo/y/aljuk)
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