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1. Bevezető 

lengyelországi reformáció. Amikor először halljuk ezt a szókapcsolatot, 
akaratlanul is idegennek érezzük egymástól a két fogalmat. Mielőtt komo-
lyabban kezdtem foglalkozni a témával, magam is azt gondoltam, hogy a 

reformáció, amilyen gyorsan „betette a lábát” Lengyelországba, olyan gyorsan el is 
hagyta azt. Tapasztalataim is megerősítették, hogy ezzel a véleménnyel nem vagyok 
egyedül még a történészek között sem.  Gyakran szegezték nekem a kérdést: „Volt 
egyáltalán reformáció Lengyelországban?” Az erre érkező igenlő válaszomat pedig 
rendszeresen érdeklődő kérdések követték. Hiszen hogyan mehetnénk el érdeklő-
dés nélkül egy olyan mozgalom mellett, mely a varsói konföderáció dokumentumát 
adta az európai kultúrának és szellemi fejlődésnek. A világért sem szeretném túldi-
menzionálni a döntően a kálvinista egyház képviselőinek közreműködésével meg-
alkotott dokumentumot, és távol áll tőlem, hogy az annak megalkotásában részt 
vevő katolikus nemesség szerepét elvitassam, ám az minden további nélkül leszö-
gezhető, hogy ezen dokumentum megalkotásához egy olyan sajátos történelmi 
környezet szükségeltetett, melynek kialakulásában nagyon nagy szerep jutott a re-
formációnak. (Itt jegyezném meg, hogy a 2003-ban az UNESCO által a világ szel-
lemi öröksége részének nyilvánított dokumentum1 magyar fordítását még nem 
publikálták, így a cikkben a dokumentum idézett részeit eredeti nyelven és saját 
fordításban közlöm.) Az e dokumentumban lefektetett vallási tolerancia pedig csak 
egy azok közül az eszmék közül, melyek a reformáció térhódításának segítségével 
jutottak el a szélesebb tömegekhez. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes egy kicsit 
alaposabban szemügyre venni a lengyelországi reformáció kérdéskörét. A lengyel-
országi szakirodalmat ennek érdekében áttanulmányozva nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy a 16. és 17. századi lengyel történelem meghatározó jelensége volt a 
reformáció, így nem csoda, hogy a reformáció kutatása az elmúlt években jelentő-
sen fellendült Lengyelországban. E kérdés azért is különösen érdekes, mert vi-
szonylag rövid idő alatt a lengyelországi reformáció több állomásán keresztül, 
melyben helyet kapott a vallási türelem is, szinte teljesen elvesztette támogatottsá-
gát és híveit, így gyakorlatilag az ellenreformáció fényes győzelmének lehetünk 
tanúi a lengyelek között. Természetesen a fenti téma feldolgozása egy nagyobb 
                                                 
1 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=23126&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, időpont: 2009.04.13. 23 
óra 39 perc  
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lélegzetvételű munka keretében lehetne maradéktalan, így dolgozatomban 
igyekszem kiemelni bizonyos források, forráscsoportok jelentőségét. Gondolok itt 
a már említett varsói konföderációra, az Articuli Henricianira, illetve az erdélyi or-
szággyűlés határozataira (1557, 1564, 1568). 

 A téma feltárása előtt elengedhetetlen néhány fontos fogalom és értelmezés 
tisztázása. Az egyik ilyen az időszak értelmezése. Lengyelországban igen rövid időn 
belül megjelentek a reformáció képviselői, és az 1520-as évekre már az új tanok 
gyors terjedéséről lehet beszélni, így ezt az időpontot tekintem a vizsgált időszak 
kezdetének. Reformáció alatt a továbbiakban a szűkebb értelemben vett protestáns 
reformációt érjük. A katolikus reformációt és az ún. radikális reformációt minden 
esetben megkülönböztetem ettől.2 A 16-17. századi Európában a reformációval 
párhuzamosan megkezdődött a katolikus egyházon belül egy belső megújító folya-
mat – a szakirodalom katolikus reformnak (egyes esetekben katolikus reformáció-
nak) nevezi –, amely céljai közé felvette a reformáció és a reformált egyházak – e 
fogalmakra a későbbiekben kitérek – visszaszorítását, felszámolását.3 Ez a folya-
mat, melyet a történettudomány ellenreformációnak nevez, Európa különböző te-
rületein különböző intenzitással és különböző idő alatt ment végbe.4 A dolgozatom 
témájául választott területen a 17. század 70-es éveire lezárul az ellenreformáció 
legintenzívebb szakasza. Ezért a tárgyalt időszak is ezekkel az évekkel zárul.  

Miután meghatároztuk az időt, időzzünk el egy kicsit a helynél. A fentiekben 
következetesen Lengyelországról beszéltem, ám ezzel az elnevezéssel korszakunk-
ban vajmi keveset találkozhatott az ember. Mégis manapság nem meglepő, hogy 
egy olyan fogalommal írunk le egy területet, melynek értelmezése jóval a tárgyalt 
korszak után alakult ki. Kutatásaim során a lengyel nyelvű szakirodalomban is sű-
rűn találkoztam a Lengyelország terminussal (például Janusz Tazbir: Reformacja w 
Polsce, vagy a Stanisław Kot szerkesztésében 1921-ben elinduló  „Reformacja w 
Polsce” című folyóirat, és számos más történeti mű címében)5. A III. (Nagy) Káz-
mér (1333-1370) által egyesített lengyel területekhez a 14. században egy óriási ki-
terjedésű és soknemzetiségű államalakulat kapcsolódott, mégpedig perszonálunió 
útján, melyből éppen korszakunkban reálunióvá alakuló kapcsolat lett. Ez a terület 
a Litván Nagyfejedelemség, melynek uralkodója Jagelló (lengyelül Jagiełło) Ulászló 
1385. augusztus 14-én a Krewóban aláírt egyezmény értelmében feleségül vehette a 
Lengyel Királyság koronás uralkodóját, a 10 éves Anjou Hedviget (Nagy Lajos 

                                                 
2 Az ilyen értelemben vett protestáns reformációnak alapvetően három irányzatát különbözteti meg a 

tudomány: a lutheri és a kálvini alapokon nyugvót és az antitrinitarizmust, mely ugyan az előző ket-
tőből, de önálló irányzattá, és egyes területekenként eltérő egyházakká fejlődött ki. Lásd: 
McGRATH, E. Alister: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris Kiadó, Bp. 1995. ill.: CHAD-
WICK, Owen: A reformáció. Osiris Kiadó, Bp. 1997. 

3 McGRATH,  E. Alister: i.m. 71-75. pp. 
4 uo. 
5 A felsorolt művek címében a „Polsce” szó a Polska=Lengyelország főnév ragozott alakja.  
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magyar és lengyel király leánya)6. Így létrejött a Lengyel Királyságot és a Litván 
Nagyfejedelemséget magába foglaló hatalmas nemzetközösség, melyet ettől kezdve 
az uralkodó személye kötött össze.7  

E perszonálunió, melynek alapján korszakunkban Lengyelország alatt a Lengyel 
Királyság és a Litván Nagyfejedelemség területét, majd az 1569-es lublini reálunió 
létrejöttétől kezdve a Rzecz-Pospolitát (Köz-Társaságot) értem.8  

 Mint azt már említettem, a reformáció térhódítása Lengyelországban viszony-
lag gyors volt. Magyarországhoz hasonlóan itt is tíz-tizenöt év alatt megalakultak a 
református gyülekezetek, és rendszeresen ülésezetek a kálvinista zsinatok, melyek 
közül az 1565. évi piotrkówi különös jelentőségű lett, ugyanis ezen a zsinaton sza-
kadt el a kálvinista tanítások irányvonalától egy maroknyi szuperintendensekből 
álló csoport, akik később lerakták a lengyelországi antitrinitárius egyház, az ariánus 
egyház alapjait. A piotrkówi zsinat után a kálvini református egyház egysége meg-
tört, és megkezdték munkájukat az úgynevezett radikális reformáció9 képviselői. 
Természetesen a reformáció lutheri irányzata is megjelent az országban. 1519-ben 
Wrocławban már elkezdték kiadni a volt ágostonrendi szerzetes műveit10, melyek 
döntően a németajkú városi polgárság körében lettek népszerűek.  

Végül arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen szerepet játszottak a radi-
kális reformáció képviselői, az ariánus egyház (Lengyel Testvérek), azon belül pedig 
Raków városa a lengyelországi ellenreformáció győzelmében.   

  
2.  A lengyelországi reformáció kutatásának helyzete 
A Magyarországon megjelent, Lengyelország történetét taglaló művek közül meg-
ítélésem szerint egyik sem foglalkozik kimerítően a lengyelországi reformáció tör-

                                                 
6 Nagy Lajos 1382-es halálát követően a trónutódlás kérdése véres konfliktusokat okozott a lengyel 

nemesek között. A harcok végül egy befolyásos nemesi csoport kompromisszumos megoldásával 
értek véget, melynek eredményeként Anjou Hedvig örökölte a trónt, azzal a feltétellel, hogy 
megszűnik a Magyarországgal kötött unió. Mindazonáltal a nemeseknek problémát jelentett 
Hedvig jegyese, Habsburg Vilmos osztrák herceg, ugyanis vele esetleg egy erőskezű uralkodó 
kerülhetne az ország élére, igy veszélybe kerülne az Anjou uralom alatt jól megszokott önállóságuk. 
Ezért törekedtek egy olyan férj kiválasztására Hedvig számára, akit a markukban tarthatnak. Ennek 
a törekvésnek lett az eredménye a krewói egyezmény. 

7 BŁASZCZYK, Grzegorz: Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do 
współczesności. Tom I: Trudne początki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 1998. 

8 A különböző terminusok használata közötti eligazodáshoz nagy segítséget nyújtott: Ring Éva „Len-
gyelországot az anarchia tartja fenn?”, ELTE, Eötvös Kiadó, Bp. 2001.  

9 Szélsőséges irányzatok alatt azokat a mozgalmakat értem, melyek a klasszikus értelemben vett re-
formáció kebeléből szakadtak ki, megtagadva annak bizonyos teológiai és egyházpolitika nézeteit. 
Lengyelországban a szélsőséges reformáció egyik legnagyobb és legdominánsabb csoportja a Len-
gyel Testvérek egyháza volt. Elnevezésük a cseh antitrinitárius mozgalom, a Cseh Testvérek egyhá-
zának analógiájára vezethető vissza. A szakirodalom és a források egy másik igen elterjedt termi-
nust használva gyakran nevezi őket ariánusoknak. Az elnevezés egyértelműen az ókeresztény kor 
eretnekké nyilvánított gyülekezeteivel kívánja párhuzamba állítani a Lengyel Testvéreket. Mivel az 
ariánizmus a 16-17. századi köztudatban is mint az egyik legősibb eretnekség jelenik meg, nem vé-
letlen, hogy a reformáció radikális képviselőit - feltételezhetően ellenfeleik -  ezzel a névvel illették.  

10 KŁOCZOWSKI, Jerzy – MÜLLEROVA, Lidia: A katolikus egyház Lengyelországban. Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, Bp. 1994. 72. p.  
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ténetével. Jerzy Topolsky Lengyelország története11 című művében a reformáció ki-
zárólag politikatörténeti kontextusban jelenik meg. A magyar kiadásban a 110. ol-
daltól a 117. oldalig terjedő alfejezet foglalkozik a reformáció történetével, és azon 
belül is a 16. századi politikai harcokkal összefüggésben olvashatunk három olda-
lon keresztül a reformációról. Való igaz, hogy a reformáció terjedése és hanyatlása 
Lengyelországban szorosan összefüggött a politikai eseményekkel, ugyanakkor 
ezen összefüggés megértéséhez elengedhetetlenül szükséges a reformált egyházak 
elméleti és gyakorlati tevékenységét is vizsgálni. Magyarországon még két összefog-
laló mű jelent meg Lengyelország történetéről. Az egyik Piotr S. Wandycz A sza-
badság ára – Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig12 című, a másik Normann 
Davies Lengyelország története című nagy sikerű műve, melynek magyar kiadását 2006 
végén vehette kezébe először az olvasó. Mindkettő foglalkozik a reformáció törté-
netével, ám a műfaj és a terjedelmi határok csak igen szűk keresztmetszet vizsgála-
tát és tárgyalását teszik lehetővé. Sajnos ugyanez mondható el Szokolay Katalin 
Lengyelország történetéről13 is. Itt fontos megemlítenem – ugyan szorosan véve nem 
a dolgozatomban tárgyalt korszakról szól – Ring Éva „Lengyelországot az anarchia 
tartja fenn?” (A nemesi köztársaság válságának anatómiája)14 című művét, melyben a szer-
ző címszavakban összefoglalja a lengyelországi reformáció történetének fontos ele-
meit. Így összességében megállapíthatjuk, hogy a téma magyarországi szakirodalma 
az áttekintő jellegű művektől eltekintve elég hiányos. Azonban ha a reformáció ra-
dikális irányzatáról van szó, szép számmal találhat az éredeklődő lengyel vonatko-
zású tanulmányokat és műveket magyar szerzőktől. Ennek oka abban keresendő, 
hogy a 16. század közepén az erdélyi unitárius és a lengyelországi ariánus egyház 
között élénk szellemi kapcsolat állt fenn. Így az unitárius egyházzal foglalkozó ha-
zai kutatók műveik jelentős részében foglalkoznak a lengyelországi ariánus egyház-
zal. Közülük elsősorban Pirnát Antal tevékenységét emelném ki, aki irodalomtörté-
nészi munkássága során számos alkalommal foglalkozott az unitárius egyház irodal-
mával, és több művében említést tesz annak lengyelországi kapcsolatairól. 

Az áttekintés azért szorítkozik a 20. századra, mert a reformáció professzioná-
lis kutatásának kifejlődése döntően erre a századra esik. Mindazonáltal elengedhe-
tetlen, hogy e helyütt megemlítsem a lengyelországi reformáció történetét feldolgo-
zó legkorábbi művet: Stanisław Lubieniecki Historia Reformationis Polonicae…15 című 
munkáját. Az 1623-ban Rakówban született Lubienicki a Rakówi Akadémián ta-
nult, majd európai utazásai során megjárta a Hollandiát. 1685-ben Freiburgban 
megjelent latin nyelvű írásának három könyvében sorra veszi a lengyelországi refor-
mált egyházak történetében végbemenő fontosabb eseményeket a 16. század elejé-
től egészen a 17. század közepéig. Történetének legnagyobb részét tehát kortárs 
szemlélő beszámolójának tekinthetjük. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 

                                                 
11 TOPOLSKI, JERZY: Lengyelország története. Gondolat Kiadó, Bp. 1989. 
12 WANDYCZ, S. Piotr: A szabadság ára – Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig. Osiris 

Kiadó, Bp. 2004. 
13 SZOKOLAY Katalin: Lengyelország története. Balassi Kiadó, Bp. 1996. 
14 RING Éva: „Lengyelországot az anarchia tartja fenn?” (A nemesi köztársaság válságának anatómiá-

ja). ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2001.  
15 LUBIENECKI, Stanisław: Historia Reformationis Polonicae, in qua tum reformatorum, tum 

antitrinitariorum, origin et progressus in Polonia et finitimis provincis narrantur, Freistadt, 1685. 
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hagynunk azt a tényt, hogy Lubieniecki antitrinitárius szemszögből írta meg a len-
gyelországi reformáció történetét. Művében fontos helyet kapnak az ariánus egyház 
zsinatai és kongregációinak élete. Szülővárosa alapításának és fennállásának külön 
fejezetet szentel, ami az ariánus egyház történetével és a rakówi kongregációval 
foglalkozó kutatók egyik elsődleges forrása.  

Az egyik legelső és legátfogóbb cikk, mely a reformációval foglalkozik, a husza-
dik század elején jelent meg Lengyelországban, mégpedig rögtön az ariánizmusról. 
A reformáció és a radikális reformáció kutatásának ezen első állomása érdekes mó-
don az Encyklopedia katolicka című katolikus kiadvány egyik szócikke volt, melyet 
Konrad Górski16 írt. Kutatásaiban nagy hangsúlyt fektetett az ariánus irodalomra, 
így Piotr Wilczek17 historiográfiai terminusa szerint ő volt az első képviselője az 
úgynevezett filológiai-történeti-forrásközpontú (philologic-historical-archival) kuta-
tási irányzatnak. Az irányzat képviselői – döntően eredeti forrásokra támaszkodva 
– nagy hangsúlyt fektettek a radikális reformáció eredetének, fejlődésének és teoló-
giájának kutatására. Górski volt az első kutató, aki megpróbálta feltérképezni a kap-
csolatot a humanizmus és az ariánizmus között.  Mellette jelentős hatást tett a len-
gyelországi reformáció kutatására Stanisław Kot18 munkássága. Kot és a témával 
foglalkozó kutatók nagy eredménye volt a „Reformacja w Polsce” című folyóirat útjára 
indítása 1921-ben. A folyóirat szerzőgárdájának kutatásai leginkább a radikális re-
formáció képviselőinek politikai és társadalmi újításaira irányultak, ugyanakkor 
igyekeztek az összes lengyelországi protestáns egyház – így a kálvinista, lutheránus 
és az ariánus – történetét is feldolgozni. A második világháború után a megválto-
zott politikai helyzet új kutatási modelleket teremtett Lengyelországban. Ez alól a 
változás alól a reformáció kutatása sem volt kivétel. A háború előtti iskola képvise-
lői közül a baloldali beállítottságúak újra aktivizálták magukat. Żanna Kormanowa 
a történeti kutatás marxista modelljének kidolgozásán munkálkodott. Marek Wajs-
blum pedig londoni emigrációban folytatta kutatásait.  

Kot tanítványai és követői közül nem mindegyikre hatott a megváltozott politi-
kai helyzet. Wilczek elsősorban Ludwik Chmaj és Alodia Kawecka-Gryczowa mun-
kásságát emeli ki. Chmaj a háború után tíz évet töltött szovjet munkatáborban, 
majd szabadulása után azonnal hozzálátott korábbi tanulmányainak publikálásához. 
A nagyrészt a „Reformacja w Polsce” folyóiratban megjelent tanulmányait egy kötet-
ben Bracia Polscy. Ludzie – idee – wpływy címmel adták ki Varsóban 1957-ben. A kö-
tet megjelenése ékes bizonyítéka annak, hogy a marxista történetírás mellett nem 
vesztette el jelentőségét a háború előtti történetírói iskola. Kawecka-Gryczowa 
nagy figyelmet szentelt az ariánus nyomdák történetének és azok bibliográfiájának 
feltárására, és az ideológiai nyomás ellenére sem hagyott fel soha kutatásai során a 
háború előtt elsajátított módszereivel.  
                                                 
16 Konrad Górski: 1895-ben született lengyel irodalomtörténész, a vilniusi majd a toruńi egyetem 

professzora. 
17 Piotr Wilczek: 1962-ben született történész, irodalomtörténész. Fő kutatási területe a lengyelországi 

reneszánsz irodalom. Forrás: http://piotrwilczek.republika.pl/ 2009.04.13. 19 óra 10 perc 
18 WILCZEK, Piotr: The Radical Reformation in Poland: Research Models in the Second Half of the 

20th angol nyelvű kézirat, a szerző engedélyével A tanulmány a szerző Polonice et Latine - Studia o 
literaturze staropolskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2007.) című tanulmánykö-
tetében jelent meg lengyel nyelven.  
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Az 1950-es évekre egy új historiográfiai irányzat alakult ki a reformáció kutatá-
sában. Ezt az irányzatot Wilczek politikai-ideológiai (political-ideological) modell-
nek nevezte el. Ennek képviselői általában ideológiai alapokon megpróbáltak a 
rendszer által támasztott követelményeknek megfelelni. A marxista történetírásra 
jellemzően a politikai-ideológiai modell kutatásainak időszakára általánosságban 
jellemző volt a rendszer iránti elkötelezettség, és ez alól a reformáció kutatása sem 
volt kivétel. Mivel a kommunista rendszer történetíróinak munkájuk során bizo-
nyos kritériumokat be kellett tartaniuk, nem véletlen, hogy folyamatosan működött 
bennük egyfajta öncenzúra. Mindazonáltal ekkoriban kerültek előtérbe az ariánus 
egyház azon törekvései, melyekben a kommmunizmus egyfajta előfutárait látták a 
kutatók. Kevés kivétellel nem volt köztük olyan kutató, aki a háború előtti iskola 
módszereihez visszanyúlva folytatta volna munkásságát. 

A hatvanas évek elejétől kezdve újabb változás állt be a reformáció és a radiká-
lis reformáció kutatásában. A tudományos élet egyre inkább annak filozófiája felé 
kezdett fordulni. A tudósok egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a Lengyel Testvérek 
markáns ideológusainak felkutatására, műveik kiadására. A Wilczek által filozófiai-
történeti modellnek nevezett irányzat képviselői közül fontos kiemelnünk Lech 
Szczucki, Zbigniew Ogonowski és Janusz Tazbir nevét. Az ő nevükhöz fűződik a 
nagy múltú „Reformacja w Polsce” című folyóirat újraindítása 1956-ban „Odrodzenie i 
Reformacja w Polsce” címmel.  

Napjainkra a reformáció egyre több kutató érdeklődését kelti fel. A legújabb 
munkák közül érdemes kiemelnünk Sławomir Radoń Z dziejów polemiki antyariańskiej 
w Polsce XVI-XVII wieku című munkáját, Zenon Gołaszewski Bracia polscy című 
monográfiáját, illetve19Katarzyna Meller munkásságát és Krzysztof Gajdka kutatásait.  
 
3.  A reformációt megelőző időszak 
A lengyel állam és az egyház(ak) 
Lengyelország nagyon korán bekerült Európa keresztény államai közé. Első keresz-
tény uralkodója I. Mieszko (963-992 polán nagyfejedelem) 966-ben vette fel a ke-
reszténységet, majd nem sokkal ezután megindult az egyházi hierarchia kialakítása. 
Fia, I. (Vitéz) Boleszláv (Bolesław) volt az első megkoronázott lengyel vezető, ám 
az ő koronázása sem volt zökkenőmentes. Kezdetben ugyanis III. Ottó koronáját 
viselte, amivel elismerte a német-római császár fennhatóságát. Boleszláv megkoro-
názására 1000-ben került sor a gnieznói érsekség megalapításakor. Ezután a 11. 
század folyamán sorra alakultak a püspökségek az ország területén.20 Az egyházi hi-
erarchia pedig folyamatosan épült és erősödött, míg a világi hatalom egysége csak a 
14. század elején szilárdult meg. A lengyelországi egyház liturgiájának kialakulására 
hatással volt a szláv nyelvű népek között már a 9. század óta terjedő szláv liturgia, 
melyet – mint már említettem – Konstantin és Metód alkottak meg. A 12. és a 13. 
század folyamán az egyház befolyása folyamatosan nőtt a királyságban. A minden-
kori uralkodónak hatalma megtartásához szüksége volt a püspökség támogatására, 
ennek ellenére nemegyszer előfordultak véres incidensek a világi és az egyházi ve-

                                                 
19 A historiográfiai áttekintés elkészítésénél leginkább Piotr Wilczek fent említett művére támaszkodtam. 
20 Püspökség alakult Krakkóban, Kołobrzegben, Wrocławban, majd később Płockban, Włocławek és 

Lubusz területén. DAVIES, Norman: Lengyelország története, Osiris Kiadó, Bp. 2006. 72. p.  
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zetők között.21 Ebben az időszakban Lengyelország belső harcai döntően nem val-
lási törésvonalak mentén alakultak ki, ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy az 
ország vallási és nemzetiségi sokszínűsége erősen meghatározta a reformáció idő-
szakában történő eseményeket, változásokat és a végbemenő folyamatokat. 
 
A reformáció előestéjén – a nemzetiségek és a vallás 
Lengyelország a 15. század végén etnikai és vallási tekintetben is erősen heterogén 
volt. Mint azt a korábbiakban láttuk, eleve egy olyan királyságról van szó, amely két 
állam és ezen belül két markánsan elkülönülő etnikai csoport felett uralkodó per-
szonáluniót alkotott. A Lengyel Királyság (a Korona) és a Litván Nagyfejedelemség 
lengyel, illetve litván népességén kívül pedig számtalan más etnikum alkotta a kö-
zös lengyel-litván nemzetközösséget, a Rzeczpospolitát: Az egyik legnagyobb etni-
kai csoportot a Nagy-Lengyelország területén élő németség alkotta. Itt a parasztság 
zárt etnikai tömbökben telepedett le, és a városi polgárság is döntően németajkú 
volt (ennek a ténynek a lutheranizmus terjedése szempontjából lett nagy a jelentő-
sége). A városi polgárság jellemző vonása a Korona többi területén is, hogy nagy 
része német nemzetiségű. Ez alól Mazóvia, Ukrajna és Podlasie kivétel, ahol szinte 
kizárólag lengyelek, litvánok és ukránok éltek. A Litván Nagyfejedelemség területén 
azonban már más a helyzet. Ezt a területet ugyanis a döntően litván népesség mel-
lett lengyelek, beloruszok, oroszok, illetve zsidó és balti származású népesség lakta. 
A nemzetiségi arányok területenként változatosak voltak, általánosságban azonban 
megállapítható, hogy a lengyelség mögött a litván, a német, egyéb szláv (orosz, be-
lorusz, rutén, cseh) és a zsidó népesség alkotta a legnagyobb számú etnikumot.22 

A nemzetiségi sokszínűség már a reformáció megjelenése előtt is hatással volt a 
felekezeti hovatartozásra. Az uralkodó vallás a Korona területein belül természete-
sen a katolikus volt. Míg ugyanez Litvánia területén a görögkeleti egyházról mond-
ható el.23 Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy mindkét területen jelentős számú 
zsidó vallású lakos élt, és jelen volt a Rzeczpospolita területén az örmény egyház is.24  

Egyházi és ezáltal hitelvi kérdésekben ettől függetlenül sokszínűség jellemezte a 
Rzeczpospolitát. Amint azt már említettem, a lengyel népesség döntően katolikus 
volt, míg a rutének és a Litván Nagyfejedelemség területén élők jelentős része a gö-
rögkeleti (pravoszláv) egyházhoz tartozott. A Korona és a Nagyfejedelemség terü-
letén elszórtan élő zsidóság is gyakorolhatta saját vallását, míg a keleti területeken 
élő tatárok iszlám hitűek voltak, az örmény egyház pedig monofizita tanokat val-
lott.25 Ám ezen „máshitűek” ellen a katolikus egyház nem érvényesítette befolyását, 
mivel létüket nem tartotta veszélyesnek saját pozícióira. Az első olyan mozgalom, 
amely közvetlen reakciót váltott ki a katolikus egyház részéről, a huszitizmus volt a 
15. század 20-as éveiben. A cseh földről kiinduló vallási mozgalom volt az első, 
mely arra indította a lengyel katolikus egyházat, hogy komolyan felvegye a 

                                                 
21 1079-ben II. Bołesław kivégeztette és megcsonkítatta Stanisław krakkói püspököt, amiért az élesen 

bírálta a királyt, és a bárókat is igyekezett fellázítani ellenük. DAVIES, N.: i. m. 73. p. 
22 RING É.: i. m.  
23 Az 1569-es lublini únióval létrejött unitus egyházról a későbbiekben lesz szó.  
24 TAZBIR, Janusz [TAZBIR 1]: Polska w epoce odrodzenia (państwo – społeczeństwo – kultura). in: 

„Konfrontacja historyczne” sorozat, Wiedza Powszechna, Warszawa, é.n.: 200. p. 
25 TAZBIR 1: 200. p.  
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harcot az ellene irányuló mozgalommal.26 Az egyházi reakció támogatásra lelt az 
uralkodónál, így a husziták mozgalmát Jagelló Ulászló (1386-1434) 1424-ben – püs-
pöki nyomásra – a wieluni edictum kiadásával megkísérelte felszámolni.27 Az edic-
tum ellenére a huszitizmus híve lett több lengyel nemes és városi polgár is. Így az 
ellentétek fegyveres harccá terebélyesedtek, melyeknek az 1439-es Grotniki mellett 
lezajlott ütközet vetett véget. A husziták táborába tartozó lovagi csapat Spytek z 
Mełsztyn vezetésével itt csapott össze a Zbigniew Oleśnicki krakkói püspök vezet-
te csapatokkal. A csatában a husziták vereséget szenvedtek, maga Spytek z Mełsztyn 
pedig a csatamezőn lelte halálát.28 Ezzel a győzelemmel az egyház végleg felülkere-
kedett a huszitizmuson, ugyanakkor azt a folyamatot, melynek a husziták voltak az 
előfutárai, csak elodázni tudta. Lengyelországban egyre erősebbé váltak az egyházi 
vagyon és politikai befolyás csökkentésére irányuló törekvések, és csupán idő kér-
dése volt, hogy a nemesség megtalálja e harc ideológiai alapját.  

 
4.  A lengyelországi reformáció a kezdetektől a varsói konföderációig 
A szükebb értelemben vett protestáns reformáció térhódítása, mint már említet-
tem, a 16. század 20-as éveiben kezdődött Lengyelországban, melynek alapvetően 
három irányzatát különbözteti meg a tudomány: a lutheri és a kálvini alapokon 
nyugvót és az antitrinitarizmust, mely ugyan az előző kettőből fejlődött ki, de önál-
ló irányzattá, és egyes területekenként eltérő egyházakká fejlődött ki.29 E három 
irányzat közül Lengyelország területére a lutheri reformáció érkezett meg elsőként. 
Terjedésében és kibontakozásában nagy szerepet játszottak a fent említett kelet-po-
merániai városokban és az ország nyugati határain élő németek, akik között a kez-
detektől fogva igen népszerűek voltak  Luther tanai. Gdańskban mozgalmuk olyan 
méreteket öltött, hogy I. (Öreg) Zsigmondnak (1506-1548) erőszakkal kellett elfoj-
tania felkelésüket a patríciusok ellen (1526).30 Itt fontos kitérnünk a 16. századi len-
gyel belpolitikai harcok hátterére. A korszakban a legfőbb hatalmat természetesen a 
király birtokolta, ám a hatalomgyakorlásban erősen függött az aktív gazdasági és 
politikai tevékenységet folytató, egyre erősödő befolyással rendelkező középnemes-
ségtől. Ez a középnemesség igyekezett befolyásolni a politikát, és ezáltal az arisz-
tokrácia jogait korlátozni. Mindazonáltal jellemző a mindenkori uralkodó és a ne-
messég közötti viszonyra, hogy már 1501-ben írásba foglalták a nemesség ellenállá-
si jogát az ún. mielniki privilégiumban.31 Az articulus de non praestanda oboedientia 

                                                 
26 A huszita tanok terjedésének megakadályozására 1420-ban Mikołaj Trąba püspök rendeletben 

(Statuty) kötelezte a papokat arra, hogy jól vigyázzanak, nehogy az eretnek tanok cseh földről elter-
jedjenek a híveik körében. 

27 Az edictum a huszitizmust felségárulásnak minősítette, és halállal sújtotta, mint minden eretneksé-
get. Az ediktum – vagyonelkobzás terhe mellett – kötelezte a Csehországban élő lengyeleket a ha-
zatérésre, illetve hitük megvallására az inkvizíció előtt. TAZBIR, Janusz [TAZBIR 2]: Geschichte 
der polnischen Toleranz. Verlag Interpress, Warszawa, 1977.: 14-15 pp.  

28 KOLBUSZEWSKI, Kaziemierz: Ruchy husyckie w Polsce i wpływ na piśmiennictwo. In: KOT, 
Stanisław (Szerk.): Reformacje w Polsce – Organ towarzystwa do badania dziejów reformacji w 
Polsce, r. I. Warszawa, 1921. 

29 McGRATH,  E. A.: i. m. ill.: CHADWICK, Owen: A reformáció. Osiris Kiadó, Bp. 1997. 
30 A királyi seregek sikerében nagy szerepe volt a 8000 lovaggal a király rendelkezésére álló Jan 
Łaskinak. TAZBIR 2: 31. p.   

31 TOPOLSKI, J.: i. m. 114. p. 
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feljogosította a nemességet arra, hogy ellenálljon az uralkodónak, ha az megszegi a 
törvényt, és zsarnok módjára próbál kormányozni.32 A fenti privilégium ugyanak-
kor a politikai hatalmat az arisztokratákból álló szenátus kezéba adta, de ez a ren-
delkezés csak papíron létezett. A köznemesség kiváltságokért folytatott harca ek-
korra az államban végrehajtandó reformok követelésével kapcsolódott össze. Eh-
hez a harchoz erős ideológiai hátteret biztosított Andrzej Frycz-Modrzewski: De 
Republica emendanda című műve, mely már felveti az állam polgárainak törvény előtti 
egyenlőségét (Egyes vélekedések szerint a – köztudatban a kálvinizmushoz kap-
csolt – híres zsarnokölés-elmélet ideológiai hátterének kialakításában a fenti mű és 
az említett mielniki privilégiumokban biztosított ellenállási jog 1501-es lefektetése 
is szerepet játszott.).33 A köznemesség harca az 1537-es rokosz34 (ejtsd: rokos) ide-
jén újabb jelentős eredményt ért el, ugyanis ekkor I. Zsigmond a nemességtől tartva 
nyilatkozatot tett az 1505-ös radomi (vagy Nihil novi) alkotmány elveinek elfogadá-
sáról.35 Látható tehát, hogy a reformáció megjelenése Lengyelországban egy olyan 
időszakra tehető, amikor a politikai erőviszonyok folyamatos változásának lehetünk 
tanúi. Az 1540-es évekre megérett a helyzet a reformokra, és a reformáció ekkorra 
a köznemesség ügyévé vált, amely a reformáción keresztül is igyekezett kifejezni 
ellenállását a központosító törekvésekkel szemben.36 Az egyház képmutatása és a 
klérus morális válsága mélyen felháborította a nemességet. Nyugaton szerzett mű-
veltségükkel párosulva a reformáció eszméi veszélyes fegyverré váltak a kezükben a 
klérus hatalmával szemben. A nemesi ellenállás 1548-ban támogatóra talált az ek-
kor trónra lépő II. Zsigmond személyében. Az uralkodó támogatása alapvetően 
szellemi nyitottságából és a nemesség iránt érzett rokonszenvéből eredt. Könyvtá-
rát Nyugatról beszerzett művekkel gazdagította, ő maga pedig igyekezett azt a be-
nyomást kelteni, hogy első az egyenlők között a nemességen belül.37 Ebben hatha-
tós segítség volt számára Bona Sforza olasz anyanyelvű gyóntatópapja, Francesco 
Lismanini. A Korfu szigetén született lelkipásztor ferences rendi szerzetesként 
kezdte egyházi pályafutását. Gyermekkorának jelentős részét Krakkóban töltötte, 
és itt lépett be a rendbe is. 1553-ban elhagyta Lengyelországot, és Genfbe utazott. 
Miután visszetért,  Bona Sforza ajánlására Ochino prédikációit olvasta, majd megis-
merte Kálvin Institutióját is. Valószínűleg akkor ismerkedett meg a kálvinizmussal, 
amikor királyi megbízásra könyvek beszerzésére indult Nyugat-Európába. Távollét-
ében arra számított, hogy miután visszatér, a király személyében új eszméinek tá-

                                                 
32 SOBIESKI, Wacław: Król czy tyran – Idee rokoszowe a różnowiercy za czasów Zygmunta Augusta. 

In: KOT, Stanisław (szerk..): Reformacja w Posce – Organ Towarzystwa do Badania Dziejów Re-
formacji w Polsce. r. IV. Warszawa, 1926. 

33 uo. 
34 „rokosz – az országgyűlésen megjelenő egész nemesség felkelése a király ellen (a kifejezés a magyar 

Rákos szóból származik, a lengyel nemesség a rákosmezei rendi országgyűlést tekintette mintá-
nak).” TOPOLSKI, J.: i. m. 112. p.  

35 DAVIES, N.: i. m.  
36 SZOKOLAY K.: i. m.  
37 Az 1562-1563-as országgyűlésen például nemesi ruhában jelent meg, így próbálván kifejezni a 

köznemesség iránt tanúsított szimpátiáját. Másrészről nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a 
tényt, hogy Zsigmond Ágost tudatában volt annak, hogy milyen erővel bír egy nemesi rokosz. Így 
trónja biztonságáért nagyon is érdekében állt a nemességgel ápolt jó kapcsolat. TOPOLSKI, J.: i. m. 
113. p., SOBIESKI, W.: i. m. 3. p. 



Schreiber-Kovács Gergely 

68 Sárospataki Füzetek 2011/1 

mogatójára lel.38 II. Zsigmond uralkodása alatt azonban a katolikus egyház sem 
tétlenkedett. Minden erejével azon volt, hogy visszaszorítsa az általa eretneknek 
tartott tanok terjedését, és hogy megbüntesse azoknak terjesztőit. Eretneküldözése-
inek azonban számos nemes is áldozatául esett, így erősítve a nemesség ellenállását 
a katolicizmussal szemben. Az egyházi ítélkezés elleni nemesi elégedetlenség nem 
maradt eredménytelen. A király ugyanis az 1562-1563-as szejmen kinyilvánította, 
hogy a klérusnak csak hit dolgában van döntési joga, és az azzal kapcsolatos dönté-
seknek sem lehetnek polgári vagy politikai következményei. A püspöki kar tiltako-
zása ellenére a király nem volt hajlandó megváltoztatni álláspontját, így a nemesek 
körében egyre elterjedtebb lett a nem katolikus vallásgyakorlat. II. Zsigmond távlati 
célja egy a pápától független egységes nemzeti egyház megalkotása volt. Ennek érde-
kében 1555-ben Rafał Leszczyński és Hieronim Ossoliński segítségével egy nemzeti 
szinódust is összehívott, ám kísérlete eredménytelen maradt.39 
 
A kálvinista egyház és a radikális reformátorok 
A köznemesség tehát a 16. században jelentős eredményeket ért el politikai erejé-
nek növelésében, ugyanakkor a kálvinista egyház a 16. század második felében egy-
fajta válságperiódushoz érkezett. A reformáció terjedésével párhuzamosan ugyanis 
annak egymással ellentétes aspektusai is megjelentek. A vallási tolerancia teret adott 
a vallási radikalizmusnak is. Már a reformáló eszmék terjedésének korai szakaszá-
ban találkozhatunk olyan prédikátorokkal, akik nem elégedtek meg a katolicizmus 
átalakításával, hanem gyökeresen új egyházat akartak alapítani. E folyamat eredmé-
nyének tekinthető gyakorlatilag a kálvinista egyház létezése is. Ugyanis a reformáció 
Svájcban kialakult irányzatának képviselői elsősorban azért kerültek szembe a lu-
theranizmussal, mert nem elégedtek meg annak eredményeivel. Ám a Szentírás 
újabb és újabb értelmezései és az azok körül kibontakozott viták egyre szélesebb 
körnek tették lehetővé a sajátos értelmezést, és így a – nemegyszer természettudo-
mányos, filozófiai és történelmi ismeretekkel is felvértezett – teológusok újra eljutot-
tak a Szentháromság kérdéséhez. Ekkortól kezdve a Szentháromság tagadásának tana 
egyre szélesebb körben kezdett elterjedni a lengyelországi kálvinista egyházon belül.  

Az antitrinitárius tanok a kálvinista egyházon belül nagy feszültséget keltettek. 
Az 1556-os secemini kálvinista szinóduson Gonesius (Piotr z Goniądza) kérte fel-
vételét az egyházba. Fellépése nagy zavart keltett a zsinaton, ugyanis tézisei kimon-
dottan a Szentháromság megkérdőjelezése köré csoportosultak. A zsinat hitvallása 
„plenam blasphemiarum in filium Dei et gloriam eius” miatt útnak indította, hogy Me-
lanchtonnal tanácskozzon téziseiről. A wittenbergi találkozás Melanchtonnal nem 
alakult jól, így Gonesiusnak sürgősen el kellett hagynia a várost, ahonnan Poznańba 
ment. Itt nem talált követőkre, ám még ez év decemberében részt vett egy jelentős 
vitában, melynek eredményeként kálvinista ellenfele (Piotr Verger) egy levelében 
már mint egy igen veszélyes eretnekről beszél róla.40 1557-re tanait összefoglalva 
kiadatta Contra divinatem D. N. Jesu Christ (A mi Urunk Jézus Krisztus istensége 
                                                 
38 WILLIAMS, H.George: The Radical Reformation. The Westminster Press, Philadelphia, 1962. 640-1.p.  
39 Az 1555-ben Piotrkówban megtartott szejmen vetődött fel a nemzeti katolikus egyház megalkotá-

sának lehetősége. DAVIES, N.: i. m.  
40SZCZUCKI, Lech – TAZBIR, Janusz (szerk.): Literatura ariańska w Polsce XVI wieku – Antologia. 

„Książka i Wiedza”, Warszawa, 1959. [SZCZUCKI 1] 
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ellen) című művét, mely sajnos nem maradt fenn, de címéből és Gonesius későbbi 
írásaiból kikövetkeztethető, hogy  mereven elutasította a Szentháromságot, és Is-
tent úgy határozta meg, mint  az Atyát, Jézust pedig mint annak elkülönülő lénye-
gét, aki kevesebb, mint az Atya. A később kiadott (1570) O trzech to jest o Bogu, o 
Synu jego i Duchu świętym című művében János Evangéliuma alapján41 így fogalmazza 
meg a fenti gondolatot: „Az Atya bizonyságtétele a Fiúról azonos az Atya bizonyságtételé-
vel magáról, mivel az Atya más valaki, úgy az Atya bizonyságtétele is más, mint az, melyet a 
Fiú tesz magáról. Így tehát, ha egynek tekintjük őket, akkor az Atya sem különbözős, és a Fiú 
sem különbözős, hanem együtt Atya is és Fiú is, úgy Krisztus hamis bizonyosságtételt tesz [ti. 
magáról], mondván, hogy más az, aki bizonyosságot tesz róla.”42  

Tanait természetesen elutasították, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy az 
1558-as breszti zsinaton újra előadja azokat, kiegészítve egy rövid értekezéssel, 
melyben a gyermekkeresztséget utasítja el.43 Habár ekkor is széles körű elutasítás 
fogadta tanait, mégis sikerült néhány támogatót szereznie. Ettől kezdve a kálvinista 
egyház igyekezett távol tartani a zsinatoktól, az 1560 májusában tartott pińczówi 
zsinat pedig levelet írt ismert világi patrónusainak, hogy ne támogassák tovább. Az 
1561 októberében lezajlott krakkói kálvinista zsinat résztvevői között még ott talál-
juk a nevét,44 de valószínűleg ez volt az utolsó, melyen részt vett. Hamarosan Węg-
rów lelkésze lett, és innen szervezte tovább az antitrinitárius tanokat hívő gyüleke-
zetét egészen 1573-ban bekövetkezett haláláig.45 A Szentháromság-tagadók másik 
kiemelkedő alakja volt Francesco Stancaro (Franciszek Stankar). 1558-ban érkezett 
Lengyelországba, később pedig a héber nyelv első professzora lett Krakkóban. Ér-
dekes, hogy krakkói professzori évei során tanítványa volt Gonesius is, aki akkori-
ban még (1550) hevesen támadta Stancaro reformációs propagandáját.46 Gonesius 
később ezzel nyerte el Paweł Holszański püspök támogatását, melynek segítségével 
lehetősége adódott, hogy eljusson a padovai egyetemre. Olaszországi, majd genfi 
utazásairól hazatérve lépett fel először fent említett tanaival, melyek viszont már 
Stancaro számára voltak túl radikálisak. Stancarohoz hasonlóan Itáliából érkezett 

                                                 
41 „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, a ki bizony-

ságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek János-
hoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, 
hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világos-
ságában. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, 
hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya kül-
dött engem. A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallot-
tátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.” János5, 31-36, Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új 
Testamentomában foglaltatott egész Szent irás (magyar nyelvre fordította Károli Gáspár), Magyar 
Biblia-Tanács, Bp. 1981. (Kiemelés a szerzőtől.) 

42 „Ojcowe o Synu świadectwo jest samego Ojca świadectwo, abowiem tak Ociec jest inym, iż też jego świadectwo jest 
ine, a nie toż, które jest samego Syna sobie. Bo jeśliby jedno było liczbą, tedy też Ociec nie iny by był, a iny Syn, ale 
tenże by był i Ojcem, i Synem, co Chrystus fałszem by świadczy, powiedająć, że iny jest Ociec, który o nim daje 
świadectwo.” Piotr z Goniądza: O trzech to jest o Bogu, o Synu jego i Duchu świętym. In: SZCZUCKI 1: 
255-256. p. (A szerző fordítása.) 

43 uo.: 645. p.  
44 ZACHOROWSKI, Stanisław: Najstarsze synody arjan polskich. In: KOT, Stanisław (Szerk.): Refor-

macje w Polsce – Organ towarzystwa do badania dziejów reformacji w Polsce. r. I. Warszawa, 1921. 
45 uo. 
46 SZCZUCKI 1: 644. p.  
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Lengyelországba – az erdélyi antitrinitárius egyház kialakulásában is szerepet játszó 
– Blandrata György (Giorgio Blandrata vagy Jerzy Blandrata), a lengyel ariánus egy-
ház másik vezéregyénisége és a kálvinisták későbbi fő ellenlábasa. Blandrata 1515-
ben született Saluzzoban. 1538-ban orvosi és filozófiai doktorátust szerzett a bolo-
gnai egyetemen, majd Lengyelországban Bona Sforza udvarában tevékenykedett 
orvosként. Innen Erdélybe utazott Jagelló Izabellához. Miután Izabella visszatért 
Lengyelországba, Blandrata Padovába költözött (1552), és orvosi tevékenysége 
mellett elkezdte megszervezni az olasz protestáns közösséget. A letartóztatásától 
való félelmében azonban 1557-ben családjával együtt menekülni kényszerült Pado-
vából. Rövid ideig Genfben tartózkodott, ahol városi polgárságot kapott, és tagja 
lett a városban működő olasz protestáns gyülekezetnek. 1558-ban azonban Genf-
ből is menekülni kényszerült, és ezúttal már Lengyelországban talált menedéket. Itt 
aktívan részt vett a kálvinista egyház életében, és Mikołaj Krzysztof Radziwiłł47 jó-
indulatát megnyerve védelmet élvezett a svájci teológusok támadásaival szemben.48 
A kis-lengyelországi kálvinista egyházra nagy hatással volt, így az seniorává válasz-
totta, és döntően az ő nevéhez köthetők az 1561-es pinczówi zsinaton kezdődő vi-
ták a kálvinista egyházról, melyek a későbbiekben részletezett szakadáshoz vezet-
tek. Magán a szakítást jelentő zsinaton már nem vett részt, ugyanis 1562 végén Er-
délybe távozott. Távozásában valószínűleg az is közrejátszott, hogy a zsinatokon 
nem sikerült elfogadtatnia saját hitvallását.49 Blandrata távozása után Gregorius  
Paulus (Grzegorz Paweł z Brzezin) vette át a mozgalom vezetését. Paulus azt val-
lotta, hogy Jézus ember volt, illetve azt, hogy a halál nem választja el a testet a lé-
lektől, hanem együtt maradnak mindkettő feltámadásáig. 

 
A szakítás, az ariánus egyház létrejötte 
A mozgalom erősödését jelzi, hogy az 1561 és 1565 között tartott kálvinista zsina-
tokon folymatosan napirenden volt a Szentháromság kérdése. Az 1561-es pinczówi 
és az 1562-es krakkói kálvinista zsinat elvetette Blandrata és Stancaro tanait, illetve 
figyelmeztette az antitrinitárius reformereket tanaik veszélyességére. Az 1561 és 
1569 között zajlott kálvinista, majd antitrinitárius zsinatokon történtekről a Len-
gyelországból való kiűzetésük után Erdélybe menekült ariánusok Kolozsvárott 
fennmaradt irataiból tájékozódhatunk. A zsinatokon résztvevő személyekről és a 
zsinatokon elhangzott beszédekről egy ariánus szerző tudósít jegyzőkönyvszerű-
en.50 A zsinatokon minden alkalommal heves viták bontakoztak ki. Ugyanakkor a 
jegyzőkönyvszerű tudósításokból kiderül, hogy az álláspontok szinte szemernyit 
sem közeledtek ezek során. Ékes bizonyítéka ennek, hogy az a nézet, amely elvetet-
te Francesco Stancaro tanait, már az első, 1561-ben tartott pinczówi zsinaton kiala-
kult. E zsinat határozatai között olvashatjuk a következőket: „(...) Stankar tanait – 

                                                 
47 Mikołaj Radziwiłł (1515-1565) litvániai nemes a kálvinista egyház egyik első patrónusa. Az ő nevé-

hez fűződik az ún. Breszti Biblia kiadása, mely nagy hatással volt a lengyel irodalmi nyelv kialakulá-
sára is. DAVIES, N.: i. m. 157. p.   

48 SZCZUCKI 1  
49 ZACHOROWSKI, St.: i. m.  
50 ZACHOROWSKI, St.: i. m. 208. p. 
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melyek már e zsinaton világosan megmutatkoztak a gyülekezet előtt – többé ne említsék.(...)”51 
Ám minden dorgálás és elutasítás ellenére a következő zsinatokon újra és újra elő-
térbe kerülnek a Szentháromság kérdéséről folytatott viták. A fent említett forrás 
szerint az ellentétek az 1565-ös piotrkówi szejmmel egyidőben tartott zsinaton ki-
békíthetetlenné váltak. Az úgynevezett szakadó zsinaton (synod rozłamowy) már 
szabályosan két tábor állt fel egymással szemben a disputára készülve. A Szenthá-
romság tanát védők névsora a következő volt: Stanisław Sarnicki, Jakobus Sylvius, 
Andreas Prasmovius és Chrystoph Trecius52. Míg a Szentháromság-tagadókat Jan 
Niemoiowski, Gregorius Paulus és Gregorius Shoman képviselte. Az 1565. március 
22. és 30. között zajló viták során a Szentháromság tanának hívei nem tudták meg-
győzni a Gregorius Paulus vezette csoportot,  a tragikus végkifejletet a szerző a kö-
vetkezőképpen írja le: „(...)Miután befejeztük ezen következtetésünket, Andreas Prasmovius 
nagyon szúrkálódó hangnemben kezdte el mondandóját az ügyben, minket, magukat angyali fé-
nyességgel álcázó sátánoknak nevezett,  és szíve ellene [ti. vitapartnere] haragra gerjedve felénk 
fordulva folytatta, mi történt Itáliában és Görögországban az ariánusok tanai miatt, emezt a 
török igázta le, Itáliában pedig a gótok, vandálok és a hunok pusztítottak.”53 (kiemelés tő-
lem) Ezután már nem folytatódott a disputa. A hangnem és az ariánusokkal való 
azonosítás után már nem volt miről tárgyalniuk egymással a résztvevőknek. Vilá-
gossá vált, hogy a Szentháromság tanát védő vezetők nem hajlandóak változtatni 
álláspontjukon, így nem maradt más választásuk a „ariánusoknak,” mint létrehozni 
saját egyházukat. A szakadást eredményező zsinat után a Szentháromságot tagadó 
vezetők 1565 júniusában Brzezinába már egy antitrinitárius zsinatot hívtak össze, 
és így a szakítás véglegessé vált.  

Az 1565-ös zsinat összehívása után Lengyelország területén sorra alakultak az 
ariánus közösségek. Nagyhatású prédikátoraiknak köszönhetően az egyház egyre 
népszerűbb lett a nemesek körében, akik saját földjeiken gyakran engedélyezték ari-
ánus közösségek alapítását, s ez nem egyszer gyakorlatilag egy teljesen új település 
létrehozását is jelentette. Egy ilyen közösség volt Raków városa is, mely a radikális 
reformáció egyik fellegvára volt a 16. század végi, 17. századi Lengyelországban. A 
Kis-Lengyelország területén élő Sienieński család feje, Jan Sienieński az ariánus ta-
nok megismerése után a mozgalom híve és támogatója lett. Ennek eredménye volt, 
hogy megalapította földjén Raków városát. Az alapítás évének meghatározásában 
nem egységes a szakirodalom. Van, aki 1567-re, és van olyan, aki 1569-re teszi. Lu-

                                                 
51 „(...) Naukę Stankarowę juz od tego Synodu iawnie [t.i.  jasnie] wywoływac maią na kazaniu, nie wspominaiąc 

ieszcze osob (...)” In: ZACHOROWSKI, St.: i. m.: 212. p. (a szerző fordítása)  
52 Másnéven Krzysztof Trecy, a lengyelországi kálvinisták egyik vezéregyénisége, a későbbi 

szandomiri egyezmény és szandomiri hitvallás egyik fő konstruktora. TAZBIR 4: 55-57. ill. KIS 
Sándor: Lengyel reformátusok között. In: KOVÁTS Dániel (Szerk.): Tanulmányok Prof. Dr. Dr. 
Csohány János tiszteletére, Sárospatak-Debrecen, 2009. ill. CZUBEK, Jan: Krzysztof Trecy – 
Przywódca kalwinów małopolskich. In: KOT, Stanisław (Szerk.): Reformacja w Posce – Organ 
Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce. r. I. Warszawa, 1921. 

53 „(...)Po dokonaniu tey konklusiey naszych poczał X. Jędrzey[t.i. Andreas Prasmovius] rzecz bardzo uszczypliwą, 
nazywaiąc nasze szatanami, w anioły swiatłosci przeniesionymi, (...) a burząc serca Panow 
przeciwko nim, na nasze to obracaiąc, co sie stało we Włoskiey y Graeckiey ziemi dla nauki Aryanskiey, 
ktorą Turczy zwoiowali, a włoską Gotti, Wandali, Hunni prawie wyniszczyli. (...).” ZACHOROWSKI, St.: i. 
m.: 228. p. (A szerző fordítása.) 
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bieniecki művében egyértelműen 1569-et ír,54 Janusz Tazbir Arianie i katolicy című 
művében 1567-t, majd úgy fogalmaz, hogy a közösség élete 1569 és 1572 között 
lendül fel, ugyanis ekkor érkeznek egyre többen a társadalomról radikálisan gondol-
kodók. A magam részéről hajlok arra a feltételezésre, hogy Sienieński valóban 
1567-ben alapította Rakówot, a települést, ám annak alapítása nem jelentette rögtön 
a gyülekezet létrehozását is. A kálvinista nemes által biztosított szabadságnak elő-
ször híre kellett, hogy menjen a környező területeken, és csak ezután érkeztek Ra-
kówba azok a lelkészek és gondolkodók, akik az 1569-től 1571-ig tartó időszakban 
gyakorlatilag folyamatosan zsinatot tartottak.55 

A kálvinista nemes célja az volt, hogy biztosítsa a város lakóinak a jogot gon-
dolataik és vallási nézeteik kifejtésére, illetve az, hogy azoknak, akik Rakówba 
költöznek, ne kelljen olyan közösségben élniük, ahol a többség nem fogadja el 
őket. Ugyanis Raków alapvetően arra épült, hogy bárki, aki odaköltözik szabadon 
gyakorolhassa vallását addig, amíg azzal nem bánt másokat. Maga az alapító ezt így 
fogalmazza meg: „Én, Jan Sienieński... tudatom mindenkivel..., hogy nem kívánok döntőbíró 
lenni a fentebb említett rakówiak vallási ügyeiben, amennyiben eltérnek egymástól... sem azt nem 
engedem, hogy bárki döntőbíráskodjon ugyanezen kérdésekben, hanem mindegyik, ahogy az Úr 
kegyelme adja nekik, és ahogy az igazság megismerése vezeti őket, kövesse a maga vallását békes-
ségben, mind ő maga, mind utódai.”56 Ennek ellenére, mint minden más mesterségesen 
kialakított közösségben itt is kialakult egy szabályrendszer, amely köré szervezte 
életét a kongregáció.57 

A közösség az alapítás után néhány évtizeddel – ahogy már említettük – az 
antitrinitarizmus fellegvárának számított, köszönhetően azoknak a teológusoknak 
és tudósoknak, akik Rakówba költözve fejtették ki munkásságukat, illetve annak, 
hogy az 1600-ban felállított nyomda egész Európát elárasztotta a műveikkel. De ne 
menjünk ilyen messzire, ugyanis hosszú út vezetett el a fent vázolt körülmények ki-
alakulásáig. A közösség kezdetben nem mutatott egységes szemléletet a Szentírás 
magyarázatával kapcsolatban. Hogy Chadwick szavaival éljek: „... többnyire csak 
abban értettek egyet, hogy mit tagadnak”58. Ennek az volt az oka, hogy az alapító 
türelmi okirata nem csak az antitrinitáriusokat, hanem sok más, radikális gondolko-
dású keresztényt is a városba vonzott. A nyomda és az iskola alapításáig a városla-
kók tevékenysége többnyire abban merült ki, hogy megpróbáltak a lehető legszigo-
rúbban az Újszövetség útmutatásai szerint élni. A gyülekezet tagjainak újra kellett 
keresztelkedniük, és távol kellett tartaniuk magukat mindennemű szórakozástól. 
Annak ellenére, hogy számos tanult és a Szentírásban jártas ember felvétetett a 
kongregációba, nem törekedtek arra, hogy egységes nézetet alakítsanak ki, melyet 
ha kell, meg is tudnak védeni a kálvinistákkal szemben. Egyetértettek a Szenthá-
romság tagadásában, de nem kísérelték meg megválaszolni a Krisztus Isten-
ségével kapcsolatos kérdéseket. Márpedig a Szentháromság elfogadása nél-

                                                 
54 LUBIENIECKI, St.: i. m. 239. p.   
55 SZCZOTKA, Stanisław: Synody arjan polskich – Od założenia Rakowa do wygnania z kraju (1569-

1662)  in: KOT, Stanisław (szerk..): „Reformacja w Posce – Organ Towarzystwa do Badania Dziejów 
Reformacji w Polsce”, r. VII-VIII. Warszawa, 1935-6.: 26. p.  

56 Idézi: CHADWICK, O.: i. m. 191. p. 
57 LUBIENIECKI, St.: i. m.  
58 CHADWICK, O.: i. m. 192-193. p.  
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kül nehéz elfogadható magyarázatot adni Jézus helyzetére a földön. De ez csak egy 
a számos olyan kérdés közül, melyet mélyrehatóan nem tárgyaltak meg. Az egyház 
és a gyülekezet állt, de még messze voltak attól, hogy a megfelelő, egységes tarta-
lommal töltsék meg.59 

 
Az ellenreformáció kezdetei 
Az ariánusok kiválása megrázta és gyengítette a kálvinizmus pozícióit, ugyanakkor a 
nemesség körében továbbra is népszerű maradt. Összességében elmondható a ne-
messég hangulatáról ebben az időszakban, hogy amelyikük nem katolikus hitű volt, 
annak valójában mindegy volt, hogy a protestáns egyházak lelkészei éppen melyik 
dogmatikai vita miatt torzsalkodnak egymással. A katolikus klérus és a nemesség 
azonban egyre erősödő nyomást próbált gyakorolni az immár többszörösen  is 
megosztott protestantizmusra.   

A rekatolizációs törekvések már az 1550-es években éreztették hatásukat az or-
szágban. A mozgalom vezéralakja Stanislaus Hosius, warmiai püspök (1504-1579) 
volt.60 A kezdeti próbálkozások azonban – ahogy azt már a fentiekben említettem 
– sikertelenek maradtak. Sőt, mivel a nemeseket is az egyház ellen fordították, in-
kább a protestantizmus terjedését segítették elő. Az ekkor ülésező tridenti zsinaton 
1562-63-ban fontos szerepet vállaló lengyel püspök ezért más utat keresett.61 Mivel 
Hosius nem érezte elég erősnek az egyházát és annak bázisát ahhoz, hogy felvegye 
a versenyt a reformációval, úgy döntött, hogy Lengyelhonba hívja a katolikus egy-
ház legerősebb fegyverének tartott rendet, a jezsuitákat. Első csoportjaikat ő maga 
telepítette le 1563-ban Warmiában.62 A jezsuiták megjelenése Lengyelországban 
alapvető fordulatot hozott a katolikus egyház magatartásában. Ugyanakkor meg 
kell jegyeznünk, hogy a jezsuita renddel szembenállók csoportjába tartozott néhány 
katolikus is. Ilyen volt például Jan Brożek, aki Gratis című pamfletjével lépett fel a 
jezsuiták ellen.63 A korabeli európai események óvatosságra intették a lengyel kato-
likus egyházat. Ennek az volt az oka, hogy ekkorra a Rzeczpospolitában már jelen-
tősen elterjedt volt az a nézet, mely szerint a jezsuiták megjelenése az erőszakos re-
katolizáció, illetve az inkvizíció megjelenésével párosul.  

Ezt pedig az öntudatos lengyel nemesség semmi esetre sem engedte volna be-
következni. Így alakult ki a rekatolizációs törekvések sajátos formája Lengyelor-
szágban. Természetesen a protestantizmus elleni nyugat-európai érvrendszert meg-
próbálták átvenni a katolikus egyház vezetői, ugyanakkor igyekeztek elhallgatni 
azok kellemetlen aspektusait. Így például az a felfogás, mely szerint a protestánsok 
nem csupán a katolikus egyházat, hanem az államot is bomlasztják, a 16. század vé-
gi Lengyelországban nyilvánvalóan eredménytelen maradt volna.64 Hiszen a nemes-
ség és azon belül különösen a protestáns nemesség ekkoriban éppen „a Köztársa-

                                                 
59 TAZBIR 2 
60 TOPOLSKI, J.: i. m. 116. p. 
61 KŁOCZOWSKI, J.: i. m. 74-76. p. 
62 KŁOCZOWSKI, J.: i. m. 76. p. 
63 TAZBIR, Janusz (Szerk.): Polska XVII wieku – państwo, spłoczeństwo, kultura. Wiedza 

Powszechna, Warszawa, 1977. [TAZBIR 3] 
64 uo.  
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ság megjavításáért”65 szállt síkra. Ezért a katolikus propagandában nem találjuk 
meg ezt az érvet. Ugyanakkor az egyszerű katolikus hívőket is nehéz volt megnyer-
ni az ellenreformációs mozgalomhoz. Ugyanis a többségük alapvetően toleráns volt 
a más vallásúakkal szemben. Az Európában lezajló vallásháborúknak is megvolt a 
hatásuk a lengyel közvéleményre, ezt természetesen a katolikus egyház is felismerte, 
és a belső harcok, az esetleges vallásháború elkerülése érdekében szofisztikáltabb 
módszerekhez folyamodott. A jezsuitákkal megerősödő katolikus egyház célja az 
volt, hogy visszaállítsa a pápa tekintélyét anélkül, hogy megsértené a nép nemzeti 
érzelmeit, szem előtt tartva az emberi jogokat és az erkölcsi értékeket, melyeket a 
reformáció egy bizonyos szinten már visszavonhatatlanul kiharcolt. Ennek érdeké-
ben elsősorban iskolák és új templomok alapítására helyezték a hangsúlyt, politikai 
munkásságuk csak a század végén vesz nagyobb lendületet.  

Mivel elsősorban az ifjúsággal kerültek kapcsolatba, jól tudták érvényesíteni 
eszközeiket annak fanatizálására. Így már röviddel érkezésük után megkezdődtek 
országszerte a protestánsok elleni támadások.   

A lengyel protestantizmus számára a katolikus egyházzal szembeni védekezés 
szempontjából is fordulópontot jelentett a már említett 1565-ös szakadás. Nem-
csak azért, mert a vezető teológusok egy jelentős részének a Szentírásról alkotott 
képe kibékíthetetlen ellentétekhez vezetett az addig egységes egyházon belül, ha-
nem azért, mert az új egyház radikális tézisei – mint fent említettem – fegyverré 
váltak a katolikus egyház támogatóinak kezében. A katolikus propaganda és a 
pamfletírók nem tettek különbséget a protestantizmus különböző ágainak ostoro-
zásában. Számukra az látszott a legjobb taktikának, ha az egyház radikalizálódását 
egyértelműen az összes felekezet elleni támadásaikban felhasználják. Ebben a hely-
zetben a kálvinista, a luteránus és a Cseh Testvéreknek66 nevezett gyülekezet két-
frontos harcban állt. Egyfelől megpróbálták felvenni a harcot az ariánus egyház 
ellen, másfelől pedig igyekeztek megnyerni maguknak azokat a híveket, akik a kato-
likus egyház nyomására az ariánusok radikális nézetei alapján ítélték meg őket is. 
Ennek a kétoldalú nyomásnak köszönhetően a fent említett három felekezet 1570-
ben Sandomierzben megegyezett egymással arról, hogy elhatárolódnak az ariánus 
„szektától”. A kálvinisták részéről tevékeny szerepet vállalt a megegyezés előkészí-
tésében Krzysztof Trecy, az egyik első nagyhatású kálvinista vezető a kis-lengyelor-
szági gyülekezetben.67 Ez a „fraterna coniunctio”68 tudatta a katolikus egyházzal, 
hogy nem lehet egy lapon említeni e három egyházat és az ariánusokat. Illetve ki-
emelte a felekezetek közötti megegyezés fontosságát, mely az ország egysége érde-
kében elengedhetetlen. A megegyezés keretében elfogadták az úgynevezett Confes-
sio Sandomiriensist, melyet a fent említett Krzysztof Trecy dolgozott ki.69   

                                                 
65 Utalás a mozgalom fő teoretikusának, Andrzej Frycz-Modrzewskinek azonos című művére. (De 

Republico emendanda) 
66 1548 és 1551 között tömegesen Lengyelországba vándorló vallási felekezet, amely a huszita hábo-

rúk után a volt táborita hívőket gyűjtötte össze.  
67 CZUBEK, Jan: Krzysztof Trecy – Przywódca kalwinów małopolskich. In: KOT, Stanisław (Szerk.): 

Reformacja w Posce – Organ Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce. r. I. Warszawa, 1921. 
68 „testvéri megegyezés”, idézi: TAZBIR 2: 55. p.  
69 uo. 56. p.  
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Ennek a felfogásnak három évvel később nagy jelentősége lett. II. Zsigmond 
Ágost 1572 júliusában bekövetkezett halála után a Rzeczpospolita nehéz helyzetbe 
került. Annak ellenére, hogy a nemesség újra lehetőséget kapott arra, hogy maga 
válassza meg uralkodóját, a különböző érdekcsoportok közötti feszültségek olyan 
helyzetet teremtettek, melyben küszöbön állt egy esetleges fegyveres összecsapás. A 
politikai ellentéteket természetesen élezték a felekezeti különbségek is. A megürese-
dett trónra számos jelölt pályázott, ám egyikőjük kiemelkedően fontos lett.  

 
Törékeny ‘béke’, a varsói konföderáció 
Valois Henrik nem csupán azzal lett kiemelkedő fontosságú a jelöltek között, mert 
később (mint tudjuk) őt választja meg királyának a lengyel nemesség, hanem azért 
is, mert abból a Franciaországból érkezett, ahol a vallásháború trónharcokkal páro-
sulva a nevezetes 1572-es Szent Bertalan éjszakába torkollott.70 A franciaországi 
események híre Lengyelországba is eljutott, és a véres polgárháború réme a trón-
utódlás kérdésével együtt egyre inkább a megegyezés felé terelte a nemességet. A 
bevezetőben már említett 1573-as varsói konföderáció megalkotása lett végül e 
megegyezés eredménye. Az 1573. január 28-án született konföderáció a vallási tole-
rancia egyik alapdokumentumaként vonult be a történelembe. Ugyanakkor nyilván-
való, hogy jelentősége politikai tekintetben is hatalmas. A konföderáció ugyanis bi-
zonyos rendelkezéseiben már tartalmazza a későbbiekben Valois Henrikkel elfo-
gadtatott cikkelyek néhány fontos elemét. Ilyen például az, melyben kötelezik az 
uralkodót arra, hogy a szejm beleegyezése nélkül nem szólíthat fegyverbe a Rzecz-
pospolita határain kívülre indított hadjárat esetén.  

A varsói konföderáció szövegében ez így hangzik:  
„(…) A jelölt a következőképpen esküdjön: A fennálló béke a különböző hitű és megosz-

tott vallású emberek között megtartatik, minket pedig a korona határain kívülre sem szokás 
szerint, sem királyi kéréssel, sem solutione quinque marcarum super hastam [lán-
dzsánként öt grzywna71 zsold fizetésével], sem népfelkeléssel harcba nem hív, a szejm ha-
tározata nélkül. (…)”72  

Ezzel az esküszöveggel, melyet a konföderáció szerint már a jelöltnek le kell 
tennie, egybecseng az Articuli Henriciani következő része:  

 „(…)De bello seu expeditione illius publica seu generali, nihil Nos authoritate 
propria absque consensu omnium regni Ordinum statuere posse, neque in ipsa expeditione 
exercitum extra fines regni, sive petitione nostra regia, sive solutione quinque marcarum 
super hastam, sive etiam quavis alia ratione educere dcbere, pro Nobis et Serenissimis 
successoribus nostris verbo nostro regio promittimus. Quando vero ex decreto comitiorum publico 
expeditionem bellicam generalem fecerimus, utique non diutius quam duobus septimanis in loco 
tali expeditioni atque illius congregationi ultimis restium literis per nos assignato, subditos nostros 
                                                 
70 CHADWICK, O.: i. m. 155-156. p.  
71 Litvánia és a Lengyel Királyság pénzrendszerében a złoty váltópénze. TOPOLSKI, J.: i. m. 11. p.  
72 „A mianowicie to poprzysiąc: pokój pospolity miedzy rozerwa nymi i różnymi ludźmi w wierze i w 

nabożeństwie zachowywać i nas za granicę koronna nigdy nie ciągnąć żadnym obyczajem ani 
prośbą królewską swą, ani solutione quinque marcarum super hastam, ani ruszenia 
pospolitego bez uchwały sejmowej czynić.” A lengyel nyelvű szöveget közli: BUDKA, 
Włodzimierz: Kto podpisał Konfederację Warszawską 1573 r.? In: KOT, Stanisław (Szerk.): 
Reformacja w Polsce – Organ Towarzystwa do badania dziejów reformacji w Polsce. rocznik I. 
Warszawa, 1921. (A szerző fordítása, kiemelés a szerzőtől.) 
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detinebimus. Quod si autem, consentientibus omnibus Ordinibus, extra fines regni subditos 
nostros educere vellemus, atque illi ipsi ad id libere consentirent, tum unicuique illorum, nemine 
excepto, tam equiti quam pediti, ad expeditionem generalem bellicam deiure communi obligato, 
debebimus numerare quinque marcas pecuniae, antequam fines regni exiverint. (…)” 73 

Ahogyan a varsói konföderáció már tartalmazott bizonyos feltételeket, melye-
ket a későbbi királynak be kellett tartania, úgy a konföderáció vallási toleranciáról 
kimondott rendelkezései is bekerültek a Henrik által elfogadott feltételekbe. A var-
sói konföderáció nevezetes pontja a következőképpen hangzik:  

„ (…) Mivel a Rzeczpospolitában nem kis dissidum in causa religionis 
christianae [különbözőség a keresztény hit ügyében] vagyon, azon fáradozván, 
hogy az emberek között semmiféle ártalmas seditio [viszály] – miként az más országokban tör-
ténik – ne támadjon, együttesen megígérjük pro nobis et successoribus nostris in perpetuum sub 
vinculo iuramenti, fide, honore et conscientiis nostris [magunk és örököseink részéről hitünk 
becsületünk és lelkiismeretünk szerinti eskü alatt örökre kötelezve]74, hogy bár 
dissidentes et religione [különféle hitűek] vagyunk, a békét magunk között 
megőrizzük, és az eltérő hitek és  különböző vallások miatt vért nem ontunk, senkit nem 
büntetünk confiscatione bonorum [vagyonelkobzással], becsületmegvonással, carceribus et exilio 
[börtönnel és számüzetéssel], és semmiféle előljáróságot és hatalmat ilyen eljárás  lefolytatá-
sában nem segítünk, és bizony, ha valaki bárhol vért ontana, az ellen ex ita causa [ez okból] 
mindannyian kötelezően fellépünk, (…)”75 

A fent említett cikkelyek közé pedig a következőképpen került be:  
„ (…) Quoniam vero inter amplissimi regni Poloniae atque Magni ducatus Lithuaniae, 

aliorumque dominiorum ad regnum pertinentium, incolas in religionis negotio est 
quoddam dissidium, ne ex hac occasione aliquando, (quod absit), seditio vel tumultus aliqualis 
oriatur, caverunt sibi nonnulli incolae ejusdem regni, confoederatione singulari inter se facta, ut 
hoc nomine dissidii, scilicet religionis, pax illis servetur, quod etiam Nos illis 
spondemus, atque confoederationem ipsam juxta ejus contenta perpetuis temporibus Nos 
servaturos promittamus. (…)”76 

Mint látható, a varsói konföderáció és az Articuli Henriciani összefüggései vilá-
gosak vallási és politikai tekintetben is. Pontosabban úgy is megfogalmazhatnám, 
hogy a varsói konföderáció egységét az aktuális királyválasztás körülményei terem-
tették meg. Igaz ugyan, hogy a különböző nemesi csoportok különböző jelölteket 
támogattak a választási harcokban, de a konföderációban lefektetett alapelvek je-
                                                 
73 WAJS, Hubert – WITKOWSKI, Rafał (Szerk.): Pomniki praw człowieka w historii. In: Księga 

jubileuszowa rzecznika praw obywatelskich, Tom I. Warszawa, 2008. 114. p. 
74 Kłoczowski idézett művében e szövegrész fordítása a következő: „magunk és utódaink részéről 

örökre eskü alatt kötelezve hittel, becsülettel és lelkiismerettel” in: KŁOCZOWSKI, J.: i. m. 78. p. 
75 „(...) A iż w Rzeczypospolitej naszej jest dissidium niemałe in causa religionis christianae, 

zabiegając temu, aby się z tej przyczyny miedzy ludźmi sedycyja jaka szkodliwa nie wszczęła, którą 
po inszych królestwach jaśnie widziemy, obiecujemy to sobie spólnie, pro nobis et successoribus 
nostris in perpetuum, sub vinculo iuramenti, fide, honore et conscientiis nostris, iż któ rzy 
jesteśmy dissidentes de religione, pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany 
w Kościelech krwie nie przelewać, ani się penować confiscatione bonorum, poczciwością, 
carceribus et exilio, i zwierzchności żadnej ani urzędowi do tako wego progressu żadnym 
sposobem nie po magać. I owszem, gdzie by ja kto przelewać chciał, ex ista causa zastawiać się o 
to wszyscy będziem powinni, (...)” A lengyel nyelvű szöveget közli: BUDKA, Włodzimierz: i. m. 
(Fordította a szerző, kiemelés a szerzőtől.) 

76 WAJS, H. – WITKOWSKI, R.: i.m. 113. p.  
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lentős mértékben befolyásolták azt, hogy az egyes csoportok a meggyőzésnek fegy-
veres vagy éppen békés módszerét alkalmazzák.77 Ebből a szempontból nézve a 
varsói konföderáció elérte a célját. Ugyanis a kisebb villongásoktól eltekintve béké-
sen zajlott le az 1573 májusában tartott királyválasztás. Az 1574 februárjában tar-
tott koronázáson Henrik felesküdött a pacta conventára, és kezdetét vette a „Va-
lois-ház” 118 napos uralkodása Lengyelországban.78 

A varsói konföderáció a fent bemutatott politikai jelentősége mellett – mint 
már említettem – egyedülálló volt a vallási toleranciára vonatkozó rendelkezései mi-
att is. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy nem ez volt az első ilyen dokumentum 
Európában. 

  
Ariánusok és unitáriusok – Dávid Ferenc és Blandrata György 
A magyar történelemből ismert 1557-es, 1564-es és 1568-as erdélyi országgyűlési 
határozatok bizonyos tekintetben másfél évtizeddel, szorosabban véve öt évvel 
megelőzték a varsói konföderáció határozatait a vallásszabadság kérdésében. Az 
1557-től 1568-ig tartó időszakban a társadalmi változások folyamatosan alakították 
Izabella és János Zsigmond álláspontját a vallásszabadság kérdésében. Ugyanakkor 
az erdélyi nemzetek egymás mellett élése is erősen befolyásolta a vallási béke kiala-
kulását. Az 1557-es határozat még csak azt mondta ki  a német reformáció és a ka-
tolikusok közötti viszony rendezéséről, hogy „Az új hit követői ne zaklassák a régi val-
lást, vagy annak követőin valami módon jogtalanságot ne kövessenek el.”79  De ez a határozat 
nem rendelkezhetett arról, ami csak később következett be. Nevezetesen, hogy a 
lutheri reformáció mellett egy másik irányzat is teret nyer Erdélyben, mégpedig a 
sacramentarius (református) egyház. Így a tordai országgyűlésen 1564-ben már erről 
az egyházról is rendelkeznie kellett az uralkodónak. A további szakadás után, 1568-
ban már az antitrinitáriusokat is elismerték. Az 1568-as határozat így rendelkezik: 
„(…) midőn helyökön az prédikátorok az evangeliomot prédikálják, hirdessék, kiki az ő értel-
me szerént, (…)”80 Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag biztosítva lett a négy bevett 
vallás szabad gyakorlata. A varsói konföderáció gyakorlatilag ugyanezt biztosítot-
ta.81 Ha eltekintünk azoktól a vallásoktól, melyek a konföderáció előtt is szabadon 
gyakorolhatóak voltak, a lengyelországi felekezetek közül szintén négy marad, 
melyre a konföderáció vonatkozik: a katolikus (csak az erdélyi analógia miatt ve-
szem ebbe a sorba, természetesen ettől is eltekinthetünk), a kálvinista, a lutheránus 
és az ariánus (antitrinitárius). Véletlen lenne ez a hasonlóság a két ország vallási tör-
vényeinek alakulása során? Az eddigi kutatások szerint a két ország protestáns gyü-
lekezetei közötti hasonlóság egyáltalán nem véletlen. Lech Szczucki szerint pedig 
konkrétan egy ember „felelős” a lengyel és az erdélyi protestáns egyházak közötti 
kapcsolatok élénkségéért, név szerint Blandrata György.82 Ahogy azt a fentiekben 
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már említettem, Blandratának jelentős szerepe volt abban, hogy az 1560-as évek-
ben átalakult a lengyelországi kálvinista egyház. Ugyanakkor szerepet játszott az ari-
ánus egyház létrejöttében is. Ezt a munkáját 1562 végétől Erdélyben folytatta. Já-
nos Zsigmond udvarában itt is azon munkálkodott, hogy elterjessze nézeteit, 
melyeknek középpontjában továbbra is a Szentháromság tagadása állt. Tanainak 
hatása volt a karizmatikus protestáns vezető, Dávid Ferenc gondolkodására is. E 
jelenséget Zoványi Jenő a következőképpen írja le: „Nem lévén immár létkérdés tovább 
taglalni az úrvacsora tanát és a vele összefüggésben álló hittételeket, a Dávid Ferenc kutatásban 
megállni nem tudó, akkor már a humanizmus szellemétől is ihletett és áthatott, tehát bármely te-
kintéllyel és hagyománnyal szemben függetlenségre törő elméje az ezáltal nyert pihenője alatt min-
den valószínűség szerint János Zsigmond fejedelem antitrinitárius orvosától, Blandrata Györgytől 
kezéhez juttatott könyveknek, elsősorban bizonyára Servetus Mihály műveinek tanulmányozása 
folytán a hagyományos teológiának egy másik fontos tantételére irányult, mely az elmúlt idők fo-
lyamán nemegyszer keltett a kereszténység kebelében súlyos ellentéteket.”83 Zoványi szavait 
sem cáfolni, sem alátámasztani nem kísérlem meg. A terjedelmi korlátok miatt itt 
arra sem tennék kísérletet, hogy megpróbáljam feltárni Blandrata és Dávid kapcso-
latait. Számos neves kutató foglalkozik ugyanis a kérdéssel. Én mindössze annyit 
jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy Dávidra valószínűleg hatással voltak 
Blandrata tanai. Ugyanúgy, ahogyan Szervét Mihály vagy Jacobus Palaeologus tézi-
sei. Azt már azonban nehezebb lenne kideríteni, hogy Dávid Ferenc gondolatait 
milyen módon befolyásolta Blandrata. Elképzelhető-e, hogy Dávid önmagától is el-
jutott volna a Szentháromságot tagadó felfogásig? Erre a kérdésre sosem fogjuk 
tudni megadni a választ, mindenesetre az bizonyos, hogy a lengyel ariánus egyház 
és az erdélyi unitárius egyház kialakulásában is nagy szerepe volt Blandratának. 
Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy bizonyára nem tudott volna ilyen si-
kereket elérni Erdélyben – gondolok itt a 1568-as országgyűlési határozatokra – ha 
nem nyeri meg magának Dávidot.    

A varsói konföderáció tehát megteremtette a vallási békét, a pax dissidentiumot, 
ugyanakkor olyan változások következtek be a lengyel politikai életben a következő 
évtizedekben, melyek egyértelműen a katolikus egyház pozícióinak kedveztek. 
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Abstract 

 

The Reformation in Poland 

Beginnings – Radicalisation – Tolerance 

 

The study seeks to answer the question of how the Reformation started in Poland, 
and to what extent it was a determining phenomenon in the 16th and 17th century 
history of Poland. The study emphasises the importance of the related sources; 
clarifies the timely and spatial concepts and interpretations. It demonstrates the 
intensity of the spread of the Reformation, as well as the effects of various tenden-
cies and movements. It also introduces what role the representatives of the radical 
Reformation, the Arian church and the town of Raków, played in the victory of the 
Polish Counter-Reformation.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 


